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ISZ AMERIKOS
< I Sudegint ragana!” szauke 

moteres sude.
Mrs. Bessie V.New York.

Avorin patraukė savo kaimin- 
ka Zofije Stern in suda už.ra- 
ganysta. Sude buvo susirinkia 
(langeli moterių kurios pradė
jo szaukti ant moteres ‘‘Sude
gint taja ragana,'sudegint ja- 
>!”

Mat Avoriniene užniotincja 
Sternienei, buk jiji užrugana- 
vo josios dvieju metu dukrelia, 
užmesdama ant josios prakei
kimu ir nog tojo laiko ne vos 
mergaite negali vaikszezioti.

Sudže iszklauses užmeti lie
jimo ant nekaltos moteres, pa
liepė boboms ejti namo ir isz- 
inokti daugiau proto o netikė
ti in visokius burtus; geriau 
butu idant prižiūrėtu puodus, 
o negaiszintu laiko ant visokiu 
liežuviu ir tinginiavimo.

Ar laikytumėt szitoki edyka 
ant burdo?

— JonasChicago. — Jonas Bonga 
isz West Hamiltono pasirodo 
dydžiausiu edyku visoje aplin
kinėje. Nekarta Jonas gyrėsi, 
jog jisai suvalgys daugiau 
maisto už kitus garsingus edy- 
kus ir apreiszke, jaigu jojo 
draugai užmokės už valgi, tai 
jisai parodys jiems savo galy
bių. Draugai sutiko ant to, pa-
samdo Kociuszko sale, mV ir 
iszpilde savo; jpuužadąįijpa.iszpilde save pxizauejuna. 
Szinmtui žmonin susirinko ant 
tuju (lyvu ir stebėjosi isz Jono 

• nemažai, o moteres . net iszsi- 
žioja žiurėjo kiek Jonas in- 
kimszo i n savo vidurius. Sztai 
k a jisai suvalgė: 27 pėdas 
deszni, 5 svarus žalio stoiko, 
13 kiausziniu, 6 džiovytas sil
kes ir goreziu naminio alaus.

Po tam Jonas apsirenge kal
bėdamas, jog ejna in miestą 
pavalgyt vakarienių, 
vra alkanas.

Pasigėrė ir užtroszko nog 
g&zo.

Fall River, Mass. — Laike 
Kalėdų, name atejviu atsibuvo 
gūžinės, o kada visi nusidavė 
ant atsilsiu užmirszo atidaryti 
apsauga pecziujc nuo gazo 
per ka užtroszko tris vyrai ir 
viena motere ant smert. Kitus 

atgaivino daktarai. Palici-

nes da

vos 
je rado name daug visokio 
rimo.
Sieratele nežinojo kad jiji yra 

mergaite.
Winnipeg. — Keturiolikos 

metu amžiaus sieratele, kurios 
motina mirė kada turėjo tris 
metus, o tėvas mire in metus 
laiko vėliaus, nežinojo buk jiji 
yra mergaite, nes nuo kūdikio 
nesziojo vaiko kelnaites.

“Mikas 
dinosi
fanuos pas Freda Smith, kaipo 
bernukas. Kada famieris per
sitikrino buk n 
mergaite, davė

Francbe, teip” Franciie, teip va- 
mergaite ir dirbo ant

> t 
žinia apie tai
vaikas vra
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Szuo ižgialbejo kate isz degan- 
czio namo.

Everett, Mass. — Laiko de
ga nezio namo Judsono Logan, 
visi gialbejosi isz namo, už- 
mirszdami savo m i lema kate, 

beniadiniszkas szuo,
neužmirszo apie savo prietel- 
ka, szoko in liepsna, gavosi in 
vidų ir isznesze pusgyviu kate. 
Miestas padovanojo szuniui 
puikia apikakle už jojo narszu- 
ma.
Pasigėrė nuo gyduoles plau

kams.
Toledo, Ohio. — Jonas Ca

rrot, ana diena pirkęs gyduo- 
lu ant atauginto plauku, mane 
jog kas yra gero 
turi būti geras
Pauosto, paragavo ir ižgore vi
sa bonkute “gyduolių.” Po-

del galvos, 
ir del pilvo.

gyduolių.
ir uždare

4.4

lieije jin rado girta 
kalėjimo.

Motere pavogė arklį idant 
gautis in kalėjimą. *

Wilmington, Del. — Poni 
Edwardiene Ferris kuri nuo 
keliolikos metu rodėsi cirkuse 
kaipo “barzduota motere,” 
apsi vesdama dovinis metus 
adgal su Edwardu Ferris. Po 
szliubui motore nusiskuto 
barzda idant geriau vyrui pa
tikti. Kada Edwardas praleido 
u žc zed v tu s 
riuos motere suezedino, pame- 

Isz rupesezio motere 
negalėdama surasti užsiėmi
mo, pavogė arkli idant gautis 
iii kalėjimu ant atauginimo 
barzdos ir vela rodytis su eir- 
kusu, iszsižadcdama ant visa
dos vyru.
In Europa iszsiunsta maisto 

už 1,473,906,176' doleriu.
Washington, D. C. — In lai

ka vienuolika menesiu isz 
Ameriko iszsiunsta maisto in 
Europa už 1,473,906,176 dole
riu.- Novemberio •menesije isz
siunsta konia 
nūs doleriu.
Pati kasztuoje už daug, insi- 

taise sau balvona.
Hammond, 

neszimo policijai buk kokis tai 
.Juozas Huydecke, pasielgiue- 
jd nepaprastai, policije nutarė 

Kada pri- 
rado puikei pa- 

puosztam kambarije sedintia 
puikiuosia szlebesia moteyia 
isz pradžių palicije mane buk 
tai gyva ypata, nes persitikri
no jog tai vaszkinis balvonas.

barzduota 
dovinis

motore

7000 doleriu ku-

te jaja.

už 139 mill jo

Ind. — Ant da-

isztirineti apie tai. 
buvo pas jin,
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ISZ VIENO MEDŽIO PRIDĖTA PILNA TRUKI.
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Koki niilžiniszki medžei auga Kalifornijoj, galima suprasti isz
nukirsta vienas isz tujų milžinu ir supjaustytas in szmotiu 
jojo pargabenimo in plytnyczia.

kurie sunaudoję viso truki
AC senei 

ant

Isz Lietuviszku kaimelo
i . ..................

Girardville, Pa.
cento* parapijos koras, smarkei

milžinisz- 
trumpai ateitei, 
______j czionais

prad(?jo augti in trumpa laika 
kuris žada nuveikti 
kas darbus 1 

nes nuo kada užėmė
Daunaras, ko-
, nes 
sau

vieta prof^soris 
'ras pradėjo augti

i aplaikti 
rius ir inkare koro 
kuri bus naudinga laike loszi- 
mo teatru.

Į stengėsi
; koras

kamba- 
orkestra,

Daugelis jaunu- 
menes sugryžo isz virszutiniu 
ir vela pristojo prie koro. Ant 
mėnesinio susirinkimo koro 
likos iszrinkta teatrai i szka ka- 
misije kuri rūpinsis
veikalu del loszimu. Iszrinkta 
sekanti nariai: 
Daunaras.

rinkimo

SI*
Pa. — Laikai 

szauke

.į'l 
Ml
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Kulpmont, 
mainosi, sziadien visi 

del Tewnes meiles 
Tauti- 

klerikalai

Ne nori dirbti už $5.20 ant 
dienos.

New York. — Ana diena nu
puolė czionais pirmutinis snie
gas. Miestas pareikalavo dar
bininku ant nuvalimo tojo 
sniego, mokėdami po $5.20 ant 
dienos, bet mažai darbininku 
atsiszauke ant tojo darbo, no- 
rints mieste randasi arti 80,000 
žmonių be darbo.
•linginiams
doleriai ant dienos.

Matyt, kad 
neužtektu ne 25 

Bot tasai, 
kuris geidže dirbt, dirbs ir už 
penkis dolerius ant dienos, 
Sziadien ne kurie darbininkai 
ne 
leidimo dienos linksmai” už 
ka spyrėsi' dydfelio mokesezio.

Pardavinėja vaikus Utahe.
Salt Lake,

Anderson innesze praszima i n 
gubernatorių, 
draustu mormonams pardavi
nėjimu naujei gymusiu vaiku. 
Szimtai vaiku

jeszko darbo, tiktai 
linksmai

4 4

y y
pra-

Utah. — Sudže

idant tasai už-

n gali

būna pardavi
nėtais per mormonus Kas me
tas. Mat, tiejei pasiutėlei turė
dami po kėlės poezes, n 
visu vaiku iszmaityt.
Munszaine sugražino jam kal

ba.
Huntington, W. Va. — Jur

gis Smith, kuris neteko kalba 
daugiau kaip metas laiko, nu
džiugo labai kada vėlu prakal
bėjo, o taji stebuklinga ižgy- 
dima sudeda ant munszaines. 
Jurgis paėmė tik viena 
< Mr ink”

Isz Lietuvos

siena
kariuomene,

ELTOS PRANESZIMAI.
Lenku laikraszcziu praneszi- 

mais. Zeligowskto žengimas i n 
prieki silkeles didelio neramu
mo latviu tarpe. Rygos spau
dos atstovai kreipėsi i n Lenku 
atstovu Estam Vasilevski,. bu
vusi tuo tarpu Rygoje, praszy- 
dumi paaiszkinimu. Vasilevs
kis nuraminęs juos, pabrėžda
mas, kad Lenku-Latviu 
užimanti Lenku
kas daro negalima kokia nors 
akcija Žcligowskio? 

I

A11 k sztuolnic^i^ J 
sudaryti Klaipėdos 
tarpe 
pasibaigė fiasko. Vietoj prita
rimo, jis gavo 
protestą priesz jo iszdavininga 
darba.

Laiko tarpe nuo 1920 m. spa
liu 22d.
Kaune
Respublikos 
stovai ir turėjo eile pasitarimu 
su Užsieniu Reikalu Ministe- 
riu ir kitais Lietuvos Vyriau
sybes atstovais.

Isz nuoinoniiB

mėginimai 
t lietuviu 

lenkiszkos orientuotos

gre i žeziausia

10 d.
Liaudės

ISZ ROSIJOS.
I

Halsingforsas

Darbininkiszki sumiszimai 
Petrograde. — 150 suszau- 

dyta.
Finlandije.

— Isz Petrogrado atėjo žinioš 
in czionais, buk tenais kylo 
kruvini darbininkiszki maisza- 
ezei, kuriuose daugelis darbi
ninku likos užmuszta ir sužeis
ta. Maiszaczei kylo isz tos 
priežastes, kada darbininkai 
pareikalavo idant valdže davi
nėtu jiems daugiau 
sumažintu 
Darbininkai turėjo 
po 18 valantis ir daugiai! be

buk

maisto ir 
valandas

dirbti net
darbo.

ligi lapkriczio
buvo Giuhi

Vyriausybes at-

ir kad jos supranta

Varg. S. A. 
Tamosziunas, 

Antanina Santariute, Ona Bie
la usk i u te, 
viezius, -

T.

t t

A. Glinskas, J. Siz<‘- 
Dailies Mylėtojas.”

Oras
labai puikus, tik

Amsterdam, N. Y. 
pas mus da 
per Kalėdas oras truputi atsza-
lo pei- nupuolimą sniego. Žmo
nes džiaugėsi, buk szimet ma
žiau anglių sūkurys, nes 
mus anglis brangus, 
mokame po $14%.
žmonių randasi be darbo ir ne- 

Dabar dau-

pas 
už tona 

Daugelis

žine kada dirbs.
gelis žada insitaityti savo pri- 
yatiszkus bravorėlius ir dirbs 

sali liniukas 
40 galonu, bot 

prohibioijos agentai turedain" 
geras noses, Hi'^e^lttja’-iiiuii J

munszaine vienas 
pasidarė net

vienybes 
kitaip viskas iszrodo.
ninkai szauke kad klerikalai1 
palaiko dvarininku szali, o kle- 

užmetineja tautinin- 
kad ta pati daro.. Szia

dien visiems rupi tik bendro
ves ir juju biznis, 
laikraszcziu tarnauja joms. To
dėl vieni ant kitu 
idant galėtu nusiunsti kanuo- 
daugausia pinigu in Lietuva. 
Jeigu liendrove siunezia 5,000 
doleriu in Lietuva tai
1000 doleriu lieka pelno.
Dabar kursas pinigu ant biržos 
yra $13.50 už tūkstanti markiu 
(auksinu). Ne tike sziandieni- 
nei patrijotai gyna tėvynės rei
kalus, 
suomei!ia. Biznis vra 
bet tegul ne arziiia 
neatitraukinėkite nuo aukavi- 
mo ir pardavinėjimo bonu. —

Bonu Pardavėjas.

DuBois, Pa. — Laike Kalėda 
czionais nekurie 
tikrai gyvuliszkai, 
rauke munszaines 
kvailiuot ir iszvarynet 
vaikus ant szalczio.
gyvulys pergulėjo lauke net 
tris valandas pakol jin ne inne
sze in vidų. O ka jau moterėlės 
tai Dieve susimilk, del juju pa
giedos pukei Baltruviene, ku
ri pribus in kėlės 
sliestvos.

rikalai 
k am s,

in 
doleriu
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kiek demoralizuoja vi- 
bizniu, 

žmonių ir

pasielginejo 
nes prisi- 

pradejo 
savo 

Vienas .

dienas ant r

k

a

atsilsio, o neturėdami užtekti
nai maisto buvo labai silpni.

Valdže suszaude 
ninku vadu, kurie 
darbininkus ant sukėlimo mai- 
szacziu. x ’

Sumiszimai Moskvoje.
Moskva. — Czionais atsibu

vo svarbus sumiszimai kuriuos 
palicije in laika 
Vietinei kareiviai

vadu
150 dabi- 
pa kurstė

Petrogrado in

Huydecke kalbėjo in balvo- 
na kaip in savo paezia. Palici
jai iszaiszkino buk veluk turė
ti vaszkinia moteria, ne kaip 
gyva, nes mažiau kasztuoje ir 
visame paklusnu..nes ne zurza 
isz ryto lyg vakarini kaip gy
vos bobos. Dabar palicije ma
no jin uždaryti paikszu name. 
— Ar gal del to, jog 
vos bobos?
Tėvas supliekė savo 80 meti

mą dukrelia.
Pittsburg. — Ana diena ate-

ne turi gy-

palicijai, kuri mane, buk mot- 3° in 8uda motero «Pie 50..me‘
gaite tik ant juoko persiredo ‘u senumo, melsdama sudžiaus
iu vaiko drapanas.

Bet ant kvotimo, 
rino tikrai buk “Mikas 
nojo kad yra mergaite.

persi t i k- 
’ ’ neži- 

Mer- 
gaite dabar porkriksztino ant 
Mares Varenzak 
name priglaudos del apleistu 
vaiku, kur jaja iszmokys ra- 
szyt ir skaityt.

Mergaite svėrė tiktai viena

paėmė
munszaines kuri tu

rėjo toki drūtuma, jog pradėjo 
kosėt ir tuojaus prakalbėjo ke
liolika žodžiu po keliolikos mi- 
nutu visai kalbėjo gerai. — Te
gul dabar kas užginezina 
munsžaine ne yra geriause gy
duole.

jog

*

TELEGRAMAI.

§ Brooklyn, N. Y. — 500 
pasiliko be pastoges 

per sudegimu penkių namu. 
Bledes aplaikita ant $80,000.

žmoniu

iszdesztymo 
paaiszkejo, kad abieju Vyriau
sybių pažiūros yra. visai vie
nodos, 
abieju valstybių interesu ben
drumą, kuris remiasi bendru 
lietuviu ir gudu tautu valsty
biniu gyvenimu per daug jum- 
žili. Abi Vyriausybes sutinka, 
remti* viena antra valstybes 
statyme ir, tarp kitko bendro-

apmalszino. 
sustato ar- 

motas ant ulycziu ir paszauke 
kariumene isz 
page I ha.

Kalėjimai ir kliosztorei yra 
pripildyt i aresztantais 
line valdžia jau ne turi vieton 
kur dėti politikiszkus 
žengei ius.

Sovia-

prasi-

Per szauksma in garbe....

....... ......... l^(*-*** Itt jtir 
šzaine ir atėmė, bet laike teis- 

priliudino, 
negali būti 

ne vienos dienos be munszaines 
taį turėjo jam sugražyt adgal, 
bet munszaine labai sudžiūvo 
kada sugražino, nes visi palici- 
jantai jaja daug ragavo ir sake 
kad tai “gud sztof”.
Randasi czionais gauja kazir- 
ninku kurie praleidže visa sa
vo laika prie 
motere Ick 
svetimi vyrai joms 
malku, atnesza* anglių ir bovi- 
na vaikus už ka aplaiko įmin

tu r i gerus laikus. 
Oj kvailei vyrui, sėdi prie ka
ziru ir nežino ka juju bobeles 
namie daro, mat fabrikai stovi 
tai ir svecziu daugelis atsilan
ko pas bobelkas. 
vieno žipo viską ir ižgiedos ju
ju darbelius,

mo jojo daktaras 
kad jojo paeziule

kaziru, o juju 
ir neapsileidže, ba 

"prikerta

r
tautietis Teopilius Norvida ati- L 
dare nauja sale kuri bus nau
dojama del balių, szokiu, susi
rinkimu ir t. t.

1921 METAMS. ■a

szines ir

O j Baltru
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tNauju metu užtekėjo 
Spinduliuotoji auszra, 
Ir per žeme praskambėjo 
Ju pasveikinant ”ura!” 
Ir džiaugsmu krutinę graudžia 
Viltim kurstosi jausmai, 
Draugs draugu ranka spaudže 
Gražus szaiposi sapnai. 
Tau, nuvarginta tėvynė 
Pragiedrėjo ateitis, 
Ir suAu kur tave gynė 
Pralinksmėja jau szirdis. 
Prieszu gaujos iszblaszkytos 
Tave žudžiusios žiauriai, 
Bolszevikas jau iszvytaa, 
Pleszrus dingo vokiecziai.. 

[Regis nuslenka jau tvaikus, 
Pragaisztingosios kovos, 
Iszsiylgtas auszta laikas. 
Ir ramybes ir tvarkos. 
Tik in Vilnių insikrove 
Broliu dengdamies vardu, 
Musu laisve ir gerove 
Griauti nevidonu kardu. 
Ir savieji drasko szirdi 
Tau tėvynė, ežia tai ežia; 
Patys nuodais apsigirde 
Kitus nuodija slapczia. 
Bet tuosius nuveiksim prieszus 
Ir juju planai subyrės, 
Gims tuo darbas vieszas 
Tau, tėvynė, ant garbes. 
Tavo meile ir vienybe 
Broliu mums’sujungs szirdis* 
Ir darbumas ir dorybe 
Bus Nauju metu tau ateitis.

ti ura!

.Ji

mi
Ak, kaip kantri kentejime 
Tu Lietuva esi!
Nors tavo kryžius yr sunkus— 
Tyliai su jin neszi.
Isz visur greusia pragaras — 
Bet tu jo nebijai, 
Drūtai teisybes karda tu 
Apgniaužlįsi laikai.
Gintis nori priesz visus — 
Prigialbes Dievas tau, 
Kurie tave jau laidoja, 
Kapus jie taiko sau.
Tiesa, tu prieszu daug turi
Bet jie tau neužkenks,
Tu kaip szaltinis jau sriaunus, 
Kurio nieks neužtvęnks.
Tavo prieszai skaitlingi 
But žiedroms panaszus, 
Dievs duos ant ju laimėjimu 
Jis viens tik yra teisus.
Per vargus ir nuoskraudas 
Dievs laimia tau grąžys, 
Ir tavo aukas kruvinas 
Vertingoms pripažys.

o tada vvrams 
Kvaili avinai!

jieszkoti in 
kitur darbo, tai kaip atvažia
vo namon, tai jojo bobelka ne- 
insileido in narna, nors ir gra
žumu praszesi ir teip pasibaigė 
jog sūdąs davė jiems persisky
rimą. Tokios tai 
czionais.

akis atidarys.
Vienas iszkeliavo

jo kovoje su grobiamais lenku 
imperializmo siekimais, 
vyriausybes giliai 
cad szis
mas bus'tvirtu pagrindu abie
ju tautu labiau,

i ngam su gyveni m u i.
Kopenhagoje szįomis dieno

mis nuspręsta
džio bvla. Teismas nuteisė v

Duodi gražinti Lietuvos Val
džiai 365,884 danu* kronui 
(apie 4,000,000 auka, szios die
nos kursu) ir 2,612,574 auka., 
taip pat 2,000 kronu teismo 
iszlaidu. Tiupinigu dali Lietu
vos Valdžia jau aukszcziau 
yra iszgavusi, kita dalis tebe-

z ‘ . Abi 
insitikinc, 

pažiuro iszsireiszki-

negu priete-

garsioji Duo-
naujienos

— Amsterdamietis.
i

M
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Kenosha, Wis. — Baisi ne
laime atsitiko czionais 20 Dec., 
troezia valanda po’piet, po No. 
377 Leman ulyczost Julije 

amžiaus 
o kad 

kaip

e

ulyczoat 
Rimsziene, 37 metu 
sumanė užkurti peeziu 
greieziau darba atlikti, 
tai ne kurios moteres yra pap- 

peeziu 
baisi

y§ Scranton, Pa. — Prohibi- 
cijos policija uždare czionais 
6 bravorus už dirbimą drutes- 
nio alaus kaip tiesos pavėlina.

§ Rymas. — D’Annunzio 
pasiduos Italijai ir iszkeliaus 
isz Fiume su areoplanu. Sako

>

rate daryti, inpyle in 
karasinb. Tame kilo 
ekspliozije o liepsna tuojaus 
apėmė nelaiminga moteria. 
Kambarije radosi dvi dukriu- 
kes 5 ir 6 metu amžiaus, kurios 
stengėsi liepsna užslogti* bet ir 
josios baisei apdegė. 
Inuo apdegimu mine. Pagal u 
neges i u nuomones, tai 
ninkas padare klaida, ba vieto
je inpilt moteriai karasino, tu
rėjo duoti gazolino, 
baisi ekspliozije kilo.

— Czionais darbai 
kai sustojo ir ne žine kaba pra
dės dirbti. Žmonių randasi

guli po aresztu.
Duodi buvo prekybos agen-

idant uždrausti josios tėvuką 
nuo plakimo josios motinos.

užklausė, 
kiek metu turi josios motina, 
toji atsake, jogz suvirszum 80 
metu o josios tėvukas turi 102|cijos pasiutėlei po Nauju Metu 
metu ir yra gana drūtas.

į. Kada sudže josios

ir patalpino

švara.
iii —Quincy, III. — MažiausiuV r

kudykiu, kokis kada užgyme 
szitam paviete, 
Jono Feith, kuri 
viena švara.
Jūs sveiki.

vra dukrele (r
svėrė tiktai

Motina ir kudy-

Visi gyvena krūvoje o tėvu
kas laikosi labai paredko, o 
kas pasiprieszina, taji pagul-
do ant keliu nubausdamas 
kaip tai darydavo isz jaunu 
dienu.

Sudže paliepė moterei ejti 
namo, ]
tyti su tuom nepaprastu tėvu- M < • M A 1 • A 1 • a •

prižadėdamas pąsima-

ku idant paliautu bątĮsti teip 
sena dukteria. . Va;sena dukteria.

! ir atsisakė gra
žinti duotus jam supirkimam 
5,000,000 auks. 
nigu.

Yjisai, jog neužsimoka atiduoti tas užsienyje
savo gyvasties už tėvynių.

§ Washington. — Prohibi-

ketina uždaryti 77,000 kareze- 
mas.

valstybes pi-

Lietuvos Misijos adreso per-
§ Detroit, Mielu —. Fordo mainos.

* Nuo Sausio 'menesio 1 d., 
1921 m. Lietuvos .misija persi
kelia in nauja vietai Nuo visrz- 
minetos dienos, visais reika
lais kreipdamesi Lietuvos mi-

dirbtuve Highland Parke su
stojo dirbti, per ka 50,000 žmo
nių pasiliko be darbo.

§ Atlantic City, 
Mare ^Mellhcny
pbios 77 metu motere ir josios 
[tarnaite sudegė ant smert 
[deganeziam name. Badai na
rna kas to k is padege.

N. J. — 
isz Philadel-

deganeziam name.
• I ■

sijon adresuokite sekanęziai: 
Lithuanian Representative, 

162 W. 31st. Str., 
; 7 New York, N. Y. tu.

Visi tavo prieszai turės apleist 
Įr atiduot tau jie turės, 
Ka jie su kaiti u ir melais 
Atėmė nuo tavęs.
Nors prieszai Vilnių savinas 
Jie džiaugsis juo trumpai, 
O i n mares plauks Nemunu 
Liotuvisžki laivai. —.Ateivis.

§ Parižius.. -— Europoje vė
la užsinesza ant kares terp 
Vokietijos, Rosijos ir Allijen^
______ l ' v

■ ’■.*'. * ' * . * * ''»4 I < M* V. k

Žmonių 
daug be darbo.

Motina
<v- o

sztor-

nuo ko

visisz-

X ATSAKYMAI. h --- v-----
T. 1?. Girardville, Pa. -*• 

kalaujamu knygų neturime.
S. P. — Baltimore. Apda

rome visokes knygas, Prisius- 
kito, o duosime žine kiek kasz- 
tuos. . v f
J. K. Pittston. — Ka mums ap
eina tiejei ergelei! Tai yra 
biskupu privalumai, o ne mu- .

Daneszimas nuėjo in gur- . 
ba ir panaszus kiti daneszimai

ergelei t

su.

tenais randa atsilsi,

Rei-

«

■«

t
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, Geros akys yra goriapso do
vana, bet. paprastai neužtek
ti na i ddmoS atkreipiama akiu 
priežiūrai. 1 r j • , i •’

I

, , • lty '

Ypatingai kūdikiu akys turi 
būti prižiilromęs, ir karts nuo
karto privalo teirantjs pas gy
dytoja, nor ir kąd jokio suge
dimo nėra, bet idilrit buluin 
tikri kad pavojaus , aiera. Lai
kinai 1 beveik visose

bet idant buluin

•r

t
Plrmutine Lietuviszka

BANKA

Slunczla piningus In visnn dalis 
pasaulio. Parduoda Laivakortes 
ant geriausiu Linijų, už kompani
jos prekes. Priima piningus del 
saugaus perlaikymo, teipgi moka 
procentą nuo padėliu paliktu no 
mažiaus G menesiu. Iszdirbu ir 
Noturlaliszkai užtvirtinu visokius 
Dokumentus, Paszportus važiuo
jantiems in TCvyne. Banka esanti 
po didelis kaucija ir kontrole 
Valdžios Bankinio Departamento 
bu kuria atliekant reikalus nftra 
jokios baimes. Raszyklto ant 
žomlaus palieto adreso o gausite

jams visko ko tik nog v leszpaczio 
Dievo vėlina, ir idant juju norai iszsipil- 

dytu. Ka tasai Naujas Metas mums atnesz 
tai sunku inspeti. Ar bus geresnis ar blo
gesnis del musu gyvenimas, tai, duosis 
matyt. Praeitas metas buvo sunkus del 
milijonu žmonių ne tik Europoje, betr ir 
Amerike; kares, sumiszimai, badas, ligos, 
revoliucijos, baisios nelaimes, nesutikimai, 
vieszpatavo ant viso svieto. Turėkime yilti,. 
jog Dievas ateinanti meta praszalins tas 
visos nelaimes ir vela užžydes pakajus ant 
žemes.

baisios nelaimes, nesutikimai

i' vieszoso 
mokyklose nors’ du kart per 
metus kūdikiai yrą nuskirto 
gydy tojo peržiūrom i.

Nepridera skaityti per daug 
smulkia spauda, arba skaityti 
tolei kol akis skauda.

Kiek galint iszvengti 
kiek galint mažiau skaityti 
prietamsoj, ar prie kokio bent 
žiburio.

i Raszant ar skaitant visada
I turime bandyti kad szviosa 
užeitu pro kairi peti nes isz 
kitos pttses szviešai užėjus yra 
pavojingiau.

Mažiausias

ar
I
i

i

visada atšalima:

Joseph G, Bogden,
Banker Alderman.

P. 3. Lie. 159.
Cor. W. Lonff Avo. & S. Main St.

DuBois, Pa.
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LINKSMU NAUJU METU!

Sziaine laike kada užstoja di
dele ekonomiszka permaina tarpe 
pramones, o ir bedarbe, privalome 
atsimyti ant vargingo padėjimo 
musu broliu Tėvynėje o ir atnau
jinti musu paskirima del Suvieny
tu Valstijų.
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Dievas

KAS GIRDĖT
Musu bendradarbis p. Tarno- 

szius Astromskis (Senas Kap
sas,) serga pavojingai. Liūdna 
girdėti, jog sonas veikėjas ant 
tautiszkos dirvos serga, kada 
yra reikalingiausi s del labo 
visuomenes, nes tokiu
sziadiena daugiausia reike, ku
rie rūpintasi veikalais del la
bo tėvynės, 
musu senas prietelis 
pasveiktu.■ <

TVbn. prbhasfcczfus
lietuviszkos parapijos Hazel- 
ione, kuris tomis dienomis su- 
gryžo isz Lietuvos kalbu, 
daktaras Rokas Szlupas
dviems kitais daktarais paėmė 
po savo valdžia

mums

Vėliname
<r

idant 
re i ta i

—r

buk
su

Lietuviszka
Raudona Kryžiaus drauguve ir 

t milijoną rubliubandis pasicg
o isz procento toji 

gales pati
Raudono Krvžaus
vėliaus

9 

drauguve 
užsibūk vti.

drauguve 
pastojo civiliszka instaiga nuo
praeito pavasario ir ne duoda 
ne vieno auksino musu suz/ės- 
tiems kar<‘iviams ir neužlaiko 
Be vieno kareivio savo namuo- 
sia, 
ke ;

, tiktai priima moteres lai- 
gymdimo už ka pureikalau- 

Ba 7»0 auksinu ant dienos.
Kun. Kudvrka 

jog trūksta ten visokiu 
lingu dalyku 
bliudu. 50 kiržiu in ligoniu 
kambarius, del dažuretoju pir
ko visa seta rakandu in pakaju 
ant priėmimo svecziu 
kins dalykus.

Padėjimas Lietuvoje ne teip 
baisus kaip iszrodo, maisto yra 
užtektnai ir pigus, tiktai pini
gu didelis stokus. Žmones 
miestuosiu yru pasiredia gerni, 
o darbininkai ant ukiu baisiai 
“ponauju”, mažai (Jirba ir 
gerk liauna, i 
mokesezio ir tinginiauje. Žmo- 
ni‘s rengusi in Amerika tuks- 
lanczeis.

matydamas 
reika- 

paaukavo 100 
kiržiu

ir kito-

stokus.

mažai 
spyrėsi daugiau už

vieszpatauje 
padėjimus — užėjo 

pricszais.... maistu 
lieteliu

Sziadien Budinę 
juokingas 
st rai kas

Sveczei berliniszku 
vaikszczioju po ui y ežias su pilr
noms masznoms pinigu jiesz- 
kodami vietos kur 
valgyt, 
rėjos yra uždarytos.

Didelis kotelis Bėdino 
isz bai- 

iszkultu 
socialistai vi-

(lej’ekites

galėtu pa
nos restauracijos ir vl-

U Ad-
ler likos uždarytas 
mes idant mynios ne 
langu. Žaiskite 
su sklypu! 
Stypsite isz bado!

9 9

o pa-

yra žinoma, jog
krutaneziuju paveikslu blozno

• Chaluko
skundė jin ant persisikyrimo, 
kuri aplaike _ drauge su 159

Viešiems

Czaplino pucziule

sugedimas ar 
skaudėjimas akiu tuvi būti be 
jokio atidėliojimo tuoj apžiū
rėtas.

Tymais ar sziltinc scCrgant, 
reikia teipgi gerai akis pri
žiūrėti ir kreiptis gydytojaus 
kad teipgi tame rūpintųsi 
paprastai po sziu 
akys nusilpnintos.

Visose nelaimėse
kimuose su akim reikia kreip
tis tuoj akiu 
dos ir pagelbos
Imintinga toki svarbu ir ptivo-1<<rpįesus |<(?|įas’

Szita knygele tai 
raktas prie turto 
kurios priguli tau.
Kelias prie turto

, nes 
dvieju ligų

ar a(siti-

1 'Pj __________
♦> * y < ■' t * 7" I" "IW »,» !■ 11 ■ II* " I" I A" " ""I » » >WH. I ■»« I

REIKALINGA— Dldolla dirbtuve rei
kalauja pardavėju drapanų, paneziaku 
szlobiu, jeku ir del pardavimo maraz- 
kiiiu, apatinu andaroku, ticsog in.na-. 
niUH. įlaužykite o gausite sempellua 
dykai. Madisou Mills, 503 Broadway, 
Now Yorifc City, , adv.
Trr—1    . ..... ...................................................... .......... ,■■■«■-——.y y 1 ■

Neoimimkite kad dabar GAULES* 
prenumerata yra R3.00 ant viso moto 

1<» S1A0 ant nURe* Muito.

Z
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SKAITYKIT IR 
MANSTYKIT

S

Del tu visu kurie stengėsi 
padaryti szi sklypą, geresne vieta t
del gyvenimo, szirdingai vėliname
linksmu ir laimingu Nauju Metu,
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AMERICAN EXPRESS COMPANY

=•»
Į 
i1
I
I
§ 
f 
i 

iS.s £ i

i 5

• f 
I
I

'į
'■!ll

*
Ir tu gali tapti turtingu, te

mindamas nurodymus 
tilpsta knygelėje
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KAS BUVO IR KAS BUS? gydytojaus
9

ro
ki ba i neisz-

kurie 
po vardu: 

prie turto

atsikia-i k
v

pasielgimas

lukstaneziu doleriu 
limo dovanu.”

Priežastis persiskyrimo bu
vo nežmoniszkas
(’žaliuko su savo paeziule lai
ke praeitu Kalėdų ir paniekini
mas meiles jaunos pacziules... 
Pasirodė, buk (’žaliukas 
paprastu žydeliu.. Szmaigeles.. 
K d jam rupi Kalėdos?

. vru

Penkiolika ttikstancziu vyru, 
moterių ir vaiku kas metas su
dega ant smert Suvienyt uosiu 
Vu 1st i josiu, Amerike!

Baisus tai skaitlis!
Daugelis isz tnju nelaimingu 

žlista liepsnosią nuo nelabu in- 
taisimu nainuosia ir nuo nume
tusiu deganeziu paperosu ir ci
garu, numestu in vietas nuo ko 
užsideda namai.

bimbazelei 
9 9

Blue

Protcstoniszki 
geidže investi “szabo diena 
arba teip vadinamas

tieses kurias turėjo pil- 
lyt žmones kelis szimtus metu

Piejei szabasinei pro- 
visztoms smegeni- 

••eidže uždėti ant žmonių

9J

rn

i a

szluotu namu,

po parkus

pingiszkai

Jaunikis negales pap-

Laws
( 
adgal. 
bibistai su 
mis,
szitokias baudževas idant No- 
deldieniais..

Szabas¥ prasidėtu su nusilei
dimu saules subatoje.

Idant niekas nekeliautu, vir- 
kiotu lovų, szluotu namu, kirp
tu, klotu lovų,
kirptu plunkus ir skustus! Ne
dėlioję.

Idant niekas nevaikszuziotu 
arba kitur tiktai in 

bnžnyczia ir adgal.
Alotere ne privalo bueziuoti 

savo kūdikio, o jai motore ar 
vyras pabueziuotu viens kita, 
tai bus baudžeini 
pagal nusprendimą sūdo.

Rūkyti teipgi bus uždrausta. 
V'yras kuris inusztu savo pa
ežiu, užmokės 50 doleriu baus
mes, 
raszyti merginos ant apsivedi-
ino be puvelinimo tam puskyr- 
tos kam i sijos. Vyrui turės 
kirpti plaukus pagal pavelini- 
ma kamisijos ir 1.1.

Jeigu tosios tiesos pereitu, 
tai Anie liko butu 
mas. Tokiems reforma toriams 

ir dėti au-
Mes paaukaujeme pir-

Vvrai

negyveni-

Buvo:
1890 — Arielka.
1900 — Rūmas.
1910 — Džinas.
919 — 2
1920 — Munszaine.

.75 procentas.

reiketu prigialbet 
kas.
minuse 50 doleriu ant nupirki
mo nanuju virvelių, idant galė
tu ant juju 
daugiau i

pasikart. — Kas

Sloniua duėjaa in pilnus 
metuH guli Įjuueszti tris tonus 
sunkumo ant pecziu,

* Laiko kares 5000 ameri
konu apsivedė su sVeti,m- 
žemėms.
francuzes, 1101 anglikes, 79 
belgietes ir 1 vokiete.

* Szimet minkaztuju, ang
lių kasiklos iszkase daugiau 
kaip 550 milijonu tonu anglių.

• «

♦

apsivedė su 
, Isz tuja 225 buvo

Dr. Richterio Galingas Šeimyninis Linimentas!
jhiga dalyku pavesti kam ki
tam nes kartais
buna akiu aptrotinimo.

Paprastai sugedimas ar per
dirbimas akiu atsiliepia dau- 

nuolatiniu 
ypatingai kūdikiai 

silpnom akim negali teip 
pasekmingai

priežastim
tikras

? 9
Piešas

giause192Q — Atsiminimas pracjtics. |s];au‘siuu 
’ Nekst:

1922 — Tabakas.
1925 — Nir-tabakas.
1930 — Virve.
1940 Smertis.
1950 — Pekla del reformato
rių.

Nekst: su
9

galvos

mokytis, kaip

Prižadėjimai ant 1921 meto:
Woodrow Wilsonas prižada 

atsitraukti isz Washingtono 
per kchiris metus.

Brainas prižada ne būti kan- 
dydatu per keturis metus.

Kaizeris prižada gyventi 
Holandijoi da kelis metus.

Edisonas prižada vis dirbti 
prie elektrikines szviesos.

Laisves stovylas Najorke 
prižadu niekados apsisukt.

Iria ūdiję prižadu neapsi- 
malszvti.

Žmonis prižada gerti inun- 
szainia, jaigu negaus ko geres
nio.

Skaitytojai “Saules” priža
da pasirūpint po nauja skai-

ka neyra nžsimokeja 
už prenumerata, prižada grei
tai atsilygint.

pridera. 1
Kaip greit pateminame koki 

nors nesmagumu . akiu ar pas 
save ar pas kūdikius, privalo
me teirautis, be jokio atidelio- 
[jimo, pas tiųkama ir pasek
minga gydytoju. Kaip reika-

yra 
ir laimes.

i K f

iszaiszkina
daug biznio ir iždirbystes pas- 

Kuriu lyg szio laiko 
nesapna- 

l’iosus Kelias prie turto 
aikzkei nurodo

prižada

prižada

Saules

tytoju.
Tie jei

LIETUVISZKU
Itolu del Player pianos. Pa- 

daroin, ir parduodam,
Jonas B. Am-
So.

sale ir retail.
332,brozaitis, 

Brooklyn, N. Y.

whol,e-

2d. Str.
(J- 4)

NUGA-TONĘ padaro tirszta 
krauja, stiprus, nuolatinius 

nervus, tvirtus vyrus 
ir moteris.

lingu gydytojo pagelboa, teip 
reikalingu riipiutts suradus 
tinkama iv pasekminga gydy- 

Įtojm nes pas bijo katra krei- 
pianties, kartais nežinanti sa
vo užduoties, 
apgailestauti.

prisieina gailiai

HYSTERIJA.

IlyMeriju yra funkeziona- 
liszka proto ir nervu liga, pa
prastai atsiliepanti pas mote
ris. Apsireiszkimai szios ligos 
yra la ik i mis iszsižadejiinas va
lios ir baisus susijudinimas 
szirdies kartais net ir juokin
gas,
ar verk© 
linkybiu.

Hysteria paprastai turi di
deli panaszuma alpimo, ar 

• • 1 ♦ i • ▼ • •
VIS-

nes ligonis baisiai juokėsi 
visai nepaisant pa-

deli panaszmna alpimo, 
nuomirio atsitikimuose, 
kas priguli nuo ligonio, padė
jimo. t4 1 ’ 1 ’ 
t?*

Sztai budus kuriuom.
Rima atskirti hysteria nuo 

alpimo ar nuomirio.
Apalpusiam 

ir rankos tuoj atšzalu ir L • « • i • •

lapeziu. 
lietuvei nei sapnuot 
vo. “T 
Kaip zorkole 
kaip ir‘ka daryti kati atsiekti 
laime. “Tiesus 
to” 
nes 
prie turto 
su 
savo bizni 
“Tiesus

j ?

kolas prie tur- 
Paliuosuos tada isz Algin- 

‘ ‘ Tiesus 
parodis tau

KeliasVergijos,
” parodis tau kaip 

mažu Kapitalu gali pradėt 
ir tapti turtingu, 

kelias prie Turto 
Kasztuoja tiktai Vieniu? 
yis suprisiiuitimu, bet 

daugiau.
bar tuo nelaukus nei 
liepk maji, jum pasiusti ta ne
apkainojamos vertes Knygele, 
pinigus praszau siusti 

9 <

yra datig

9 9

dole 
verta 

Taigi da- 
minuted

orderi 
laiszke.

‘ “money 
arba popierini doleri 

Adresuok sziteip:
I (J. 7.)

Walter Yurkevicz, 
3326 S. Halsted St. 
. . Chicago,, Ill.

▼

KURSUI NUPUOLUS 
k Tai geflaukiu- firoga daug 

auksinu in Lietuva nusiusti.
I Greitumo nusiuntimo pinigu 

• nieks su manim negul lenk
tyniuoti; visiems pinjgu slun- 

b tejapis pristatau kvitas su 
‘ paraszais priėmėju pinigu.

I4iivakorcziu agentūra in 
k LiepojU/ Hamburgą-, ir visur.

Pasai kelionei in Lietuva, 
Padarymas Lietuvlszku.dor 

kuinentu. tr,«
L Pinigus siuskite per paczto 

Money Order.
pridekite 2c stampa ir visada 
adreso vokite sziteip:

P. MIKOLAINIS,
53 Hudson Ave^ 

Brooklyn, N. Y.

Raszydaml •

Pain-Expelleris 
yra naudojamas, su
virtum per 50 metų, 
beveik visose pašau-, 
lio valstybėse.

reumatiškų 
ncuralgi-

Ml O 
skausmų, 
jos, apslubimo, nik- 
sterėjimo, raumenų 
nuvarginimo ir grei
tam pašalini mui 
ankstyvo peršalimo, 
šitas senas, ištikimas 
šeimynos draugas 
suteikia ncapkainuo- 
jama -pagalbą.

y Kaina 
f 35c. ir 70c, 
’ ui bonką.

Kiekvienas aptie- 
korius parduoda 
Pain-Expellerj. Ta
čiau*, visviena persi
tikrinkite, ar gau
nate tikrąjį su Inka
ro vaizbaženkliu.

Jokių kitų nepriim
kite, kaipo netikrų ir 
neteisėtai 
kilotų.

sufabri-

o

f. AD. RICHTER A CO.. 
3r4 Aw. A 35<h St, 

N«w Ywk

*

VYRU 
LIGOS

.i
Daktaras KOLER yra rienatlnla tarpa Lietuviu daktarus ' 
Plttsburgo. Jisai mokinosi Varszavūje, studijavo bosiję 
82 metus in vairias ligas vyru ir moterų, todėl jaa nuodug
niai pažlnsta. Gydo užalnuodlnima kraujo Ir silpnybes 
▼yru, spuogus, nležejlmus, Ilgas tinimo, InvalriĮm ligas 
1___ ...
tlszkai, per lalszkus asz negydau. Dr. Koler kalba Rusiai-

Pittsburge. Jisai mokinosi Varszavoje, Btudijaro bedta 

Gydo užslnuodlnima kraujo ir allpnybea

paolnanezias nuo neezystumo krauio._ Atalazauklte ypač 

kai ir Lenkiezkai. OliBOs valandos nuo 9 ryte lig 8 vakare.
Nedeliomis iki 2 vai. popiet . - .

. Dr. KOI^R, 638 Penn Ave. Pittsburgh, Pa.

Lietuvos Prekybos ir Pramones Bankas
IR JO SKYRIAI

VILNIUJ 
PANEVEŽYJ 

SZIAULIUOS 
RASEINIUOS 

UEPOJUJ 
; KLAIPĖDOJ

MARIJAMPOLĖJ 
VIRBALYJE 

kuogreicEiaušia iszinoka pinigus pasiustus per savo 
Kol žemas auksino kursas, 

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

pasiuntimui priima

AGENTURA NEWARKE.Į,

dek pinigus L. P. P. Bankam

t

■

if
1
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Kožna dalis kūno, ir kožnu jų, veikme 
remiasi ant nervu pajėgoj NUGA- 
TONE turtingas fosforu nervams, gel
ežiu—kraujui. Susidedu isz asztuoniu 
brangiu,, sveikata duodaueziu medi
cinų, rekomenduojama ir priruszomos! 
daugumos gydytoju.

Viduriu netvarka, indigostija, dispep 
siją, konstipapija, galvos skaudėjimas, 
Inkstu liga, guzą nuo pilvą ir viduriu*' 
pilvo skaudėjimu, užszaldinta kvapu, 
liežuvio baltumas ir kitos Iig;os yra ne
paprastai greitai iszgydomos, vartoj
ant NUGA-TONE vaistą. Duoda geru 
apetitu, padidina svarumą, nuo ju mie
gama gerai, padaro kai nauja asz- 
menj. NUGA-TONE sustiprhta vi^us 
kūno dalis. Subudavoja tvirta vyru ir 
sveika, gražia moterį. Tuksiaucziai 
žmonių ima ir girią NUGA-TONE, Isz- 
kirpk szi skelbimą, paimk ių. aptleku, 
gauk bonka NŲGA- tONE f jei visiii 
nebusi užganėdintas, sugradink bal- 
anca aplųtkoriul ir gauk PiblKd^ atgal 
Jei nebausi aptickoj, prisiusk mums 
$l.Q0 ir gauk pilnai gyaraPtnojamu vai, 
sta, už siuntimu primokama.
DRUGGISTS: Ypn can get.Niiga-Tęne 
from your Jobber or direct from The 
Ifotiąiuil Laboratory, 537 So, Dearborn 
St, Chicago..

plctni! price 91,00

remiasi ant nervu pajėgoj

Absolutely guuranU‘*1»

žmogui kojo's 
1 szir- 

retinasi, hys- 
ir kojos sziltos. 

kaip paprastai ir szirdies pla
kimas toks pąt kaip ir sveiko, 
žmogaus. Hystei4oj negalimu 
akis praverti,' bet aplipusiam 
lengvai tas 
Hysterioj, 
nuomiri, 
kandžiomas 
puola

dies plakimas 
tori jo j rankos

v X.

galimu padarytl 
labui nuduodant 

liežuvis ’ niekad nę 
, ir jeigu ligonis 

tai paprastai saugioj 
vietoj, retai ar niekad neužsi- 
gaudamns ir niekad burnoj 
neputojama.

Geriausius būdas gyd.ym.o 
hysterijos tai. nuduoti kad, tai 
visai menkniekis
net kad visai nematoma ligo
nio pasielgimo, nes pritariant 
ar pagnodžiant pailgina liga.

ir kartais

Nudaviiuas kad tai gerai žino
mas ir suprantamas pasielgi
mas. ligonio daug svarbos turi
gydyme. Niekad nereikė szal-
tu vandenų lig'oni pilti avbur-
na lieti, hes tas visai Aieko ne
gelbsti ir daugelyje atsitikimu 
tik prięžąstip), ligonio szalczįo,

■

▼

į, 
i

t

T .

Pinigus pasiuntimui priima ir informacijas apie 
' susidėjimą banke duoda Banko agentūros vedėjas

M. NARJAUSKAS; 747 Broad St. Newark, N. J.
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nueina greicziausiai ir tikriausiai siuncziaut per
r . ’ ’ . 1 V u. , < (gj. , . , .

Lietuvos Atstatymo Bendrove
(Lithuanian Development, Corporation)

294- Eight Ave. New York, N. Y.
Szita bendrove^ turėdama
Kaune, dastato pinigus, tiesioginiu keliu, be jokiu 'truk- 
dyuju ir SULIG PIGIAUSIO KIKSO.

save-* skyrių (Branch Office)
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DARBO MERGINA IR 
PALEISTUVYSTE.

•' * U>-|. w ’■

(Caroline Lowe)
-------2----->

tada asz sužinojau szila vieta., 
tada asz sužinojau szita vieta... 
Ir-ir asz esu — e;su kambarine 
tarnaite, tarnaite czia, jus žino

i

asz buvau 
pakviestu skubinai priimti 
Chicagon. Trukini susivėlavus 
net kelias valandas, atvykau 
Chicagon jau po 1 vai. nakties 
Policistas patarė man neiti isz 
stoties iki rytui, bet asz, turė
dama tik tris valandas pasilsio 
ir daugybe darbo rytojui, nu
sprendžiau būtinai eiti. Ban
džiau surasti žmogų, kuris nu
vežtu mane iii atsakanti Viėsz- 
buti, bot ju buvo du ar trys ir 
tieins patiems policistas neuž- 
sitikejo. Tad jis palydėjo ma
ne in areziausia ' ____ _
V’eszbuczio savininkui paaisz- 
kino jis (policistas) priežasti

Visai netikėtai 
skubinai

te.. Už tai gaunu apie septynis 
dolerius savaitei.”

Jinai sustojo, nuogandžiai

pardavoti savo kuna, idant už
dirbti pragyvenim a.

Sziandienipe 
viena isz didžiausiu 
ežiu, kuriu dalei darbo mergi
nos negali apsilohkti baisiųjų

sistema yra 
priežas-

prostitucijos, naštų. Nagus isz- 
pelno 
darbo 

smegenis ir 
sau

apsidairo ir vol pradėjo patylo- skėtės vis pyle didesnio 
mis kalbėti.

“Jus nežinote ir niekais ne
gali tikrai žinoti, ka mes, mer
ginos, turime perleisti. Kada 
mergina neturi nei tėvu nei gi-

Kadi

kapitalistas, nuperka 
merginos rankas, 
naudoja tai prie krovimo 
turtu patolei — pakolei* jose 
randasi spėka. Jis moka dat-
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ji nutvėrė ir pakudavo mane 
už plauku: Ugnies liepsna 
žaidžia Raželiuose; apszvie- 
czia kūgi ir mus ir vėl priges
ta.

Dar syįū asz atsikėliau.

I

SAULE

■4

BALTRUVIENE.

i
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GRYBAI.
i, » ' ą • •. •..... , ... ' j,

Mudu su Tadu iszvažiavom 
in giria grybatit. Medžiai nuo
gi.‘Vejas szvilpa. Lapai nuvytę 
a'n t žemes, einant grebždn.

Grybu noru.
— Kokia velnias mus ežia 

taip tolį/nuszc!
— Tylėk! i‘iktolcjo Tadas, 
Tu ežia kurk ugril> o asz ei-

gi. Vejas szvilpii. Lapai žuvyte

riktelėjo Tadas,

— Gali būti velnias; Tadai.
X Tyloki^ :ji8 riktelėjo. — 

Matai ažita! ’ j
— Kas mes, po velniu, Ta

dai? ' ,
— Žinai'girioje t.o - 

sake: — mes valkatos.
Besznekant asz maniau; kad 

jis užmirsz apie tas mergas, 
tokiu būdų iszvengtume bėdos, 
bet kiirtau. Tadas sako:

— Kelk! • •
— Duokim ramybe.
— Sakau — kelk!
Atsikėlėm ir du i vytis, 

jos, vargszes, isztruks — pasi-

Tylėk!' —

jis at-

I

1 I

|

I
— Kur tu eisi ? — ji suszne- 

ko.
— Asz eisiu namon.
— O, ka tu ten niekus szne- 

ki! Buk ežia drauge! — ji va
dino.

— Asz sugrisziu, f '

&

— x u n ui n ii vi-
siu vogt bulvin. Kepsim.

— Ar tu pasiutai! — suszu- 
kau. — Dar puszaus.

— Tu nesirūpink! — tarė.—

' r]
,lb ■■.HM

"''■i
I— paša- ’ 

kiau. ’ ’
Atnesziad malku ir sukurs

tęs ugni vėl blinkst in buri.
Ji apkabino mane.

* e * •

Gūsiais asz pramerkiu akis. 
Llepsne szokineja sau szesze- 
liuose.

Rytu pusėje ju’adejo brekszt.
Rytas.
Iszsimicgojome 

giriojome. Praszvitns susėdo
me ir žiuriInė in vienas kita. 
Plaukai pilni szienuoliu — su
sivėlė. Dairausi ir žiuriu — 
Tadas irgi krapsztosi.

Kur tos regėtos peteliszkes 
apkaitytais sparneliais?....

Viskas buvo tik sapne.
Montiexjllo!
manau 

mane

miniu nei draugu, anei pinigu, bo merginai mužiau^hv alga,

nai turi pasidėti I
nau szimtus merginu 

laiku, i
darbo nei pagelbės isz kitur, o gija ir gyvybe. Kada
paezios nieko neturėdamos, —

pasis
lėpė, kad policistas neužžvelg-
tu ir nesuaresztuotu ant laiptu

S

Kaknd tik turėti isz jos didžiausi 
pelną. Kapitalistas, kad tik 
daugiau pelnyti, iszsiurbia isz

->• ka jinai gali'veikti, kur ji-
Vai, asz ži-

negaudnmos darbo merginos visa, jos oner-
’ kurios

treiko

vieszbuti. pernakvodavo kur-nors

teip vėlaus mano atvykimo ir ar dar prastesnei vietoj. O tada 
užtikrino kad tai yra gera vie- 

Vienok man teip neiszro- 
Ir jeigu policinius nebutu 

užtikrinęs man vieszbuczio at
sakomybe vargu bueziau turė
jus bent tiek drąsos kad jame 
apsinakvoti.

Ryto meta užsimokėdama už 
nakvyne, susipažinau su drau- 
giszka, jauna motore, kuri ta
me vieszbutyj dirbo. Mudviem 
liesi kalbant, ji suprato kad asz 
esiu socialiste, ir, nusistebėjus.

4‘Teip 
asz daug esiu girdėjus apie so 
cialistus. Mat, asz dirbau prie 
siuvinio drabužiu prie rubsiu 
viu streiką, o kada mes rubsiu- 
ves sykiu su rubsiuviais isze- 
jome ant streiko, tai socialistai 
daugiausiai mums padėjo. Asz 
tada grdejau kelis 
kalbėtojus: 
jie sake teisybe.

ta. 
d e.

pradėjo man pasakoti:

socialistu 
asz; esiu tikra kad 

Beabejo, asz 
esiu drulii kataliko; bid mano 
tikėjimas negali padaryti ma
ne socilistu prieszininke; ypaėz 
kad kada mes streikavome, tai 
socialistai vi>ada buvo už mus: 
jie renge susirinkimus, saki 
prakalbas ir mums aukas.”

“Teip”, asz patariau, “mes. 
visada einame už savo klasas 
žmonių reikalus

asz patariau, 
už savo

ir kada dar 
Liniukai supras mus, musu no
rus; ir kada darbininkai 
pras mus, musu norus 
rius, kada darbininkai 
su’ mumis stoves už savo klesos 
reikalus, — tada bus panaikin
ta- tvarka, kuri gimdo streikus 

Bet streikas jau 
ar jus nemanote 

senojo savo dar-

Ne, tamsta asz

pelną. kad tik

jau buvo szalta... ir net baisu 
pamislyli apie tu nelaimingu 
merginu skurdą. Vyrai gali 
pernakvoti kad ir kareziamo- 

ir jis visvienaje ar bile kur
bus skaitomas geni, teisingu ir 
padoru; bet moteris — o, nėra 

vieni na- 
kas sc-

rietos jai...! Tiktai 
.nai yra kas minu t a, 
kunda jai atviri'— tai nedory
bes namai, in kuriuos tukstan- 
•.ziai jaunu musu mergeliu turi 
'.engti”. .!■<

Teip jai su manim liekai ban I 
jos balsas pradėjo drebėti, c 
įkys buvo pilnos aszaru. Asz 
Hurejau in ja kuri, iszrodo svei 
<a tvirta, ir teisinga mergina 
linai atsiminė įr asz galėjai

darbo 
mergina pasilieka be fiziszku 
ii’ dvasiszku spėkų, kada jinai 
negali dirbti, 
turtus krauti, tada kapitalistas 
iszmeta ja ant gatves, 
nelaiminga kapitalisto auka ta 
kuniszkai ir protiszkai nualin
ta darbininke negali pergalėti 
žiauriai1 paleistuvybeS ; jiainil, 
kurie pagalinus, visomis spė
komis traukią ja in savo. Jinai 
patenka baltosia vergijos ver- 
telgijai. Gi szitas naujas darb- 
lavejas — tai gyvojo tavoro 

jos 
Ne,

ir kapitalistui

Ir ta

kupezius — nereikalauja 
ranku ir galvos darbo. 
Anaiptol ne! Jis tik stengiasi 
idant jos protą, 
<avo jaunu dienu, laimingu ir 
ickaltu dienu višiszka už* 
n usz t i s vai gi nancz i ai s 
nais.
:os kūnas, tai viskas, 
liausią moters

jos atminti

dienu

su
ir mie- 

sykiu

nemanau
Asz dirbau ir fir-

it skurdą.
pasi baigė.
gryžti prie
bo?” 

4 4

ten gryžti.
moję penkis metus, bet viesvie- 
na negavau nei geresnio darbo, 
nei didesnes užmokesties.

<" -------

Bo
gy venima 

, kada 
jszejau ant streiko, tai vos tris- 
deszimts doleriu teturėjau su- 
sitaupinus.
nu visai nieko

lios, asz visa savo 
vienoksunkiai dirbau.

Dauguma inergi- 
• neturėjo. Pra

džioj streiko asz padėjau strei- 
’* bet 
mano 

per kelis metus sutaupinti pi- 
ir buvau pri
durko kitur.

kieriams, .kaipo “pikiete 
bėgyje penkių savaieziu

Christian

nigai pasibaigė 
versta jieszkoti 
Pradėjo jieszkoti darbo... Nu
ėjau jieszkoti... darbo Nuėjau 
in Young Womens
Association praszyti, idant pa
dėtu surasti man darbu bet jau 
buvo panasziu darbo jieszkoto- 
ju daug daugiau, negu darbu. 
Visgi man patarė nueit ir pap- 
raszyt darbo vieszbutyj. Taip 
ir padariau; bet ten nebuvo ko 
vėikti. Asz vaikszcziojau die
na isz dienos gatvėmis ir vis 
jieszkojau darbo... Man pradė
jo atrodyti, kad jau visi darbai 
yra nudirbti ir asz esu niekam 
nereikalinga. Pagalinus, jusPagalinus, 
žinote, kad kaip ilgai jieszkai 
darbo ir jo negauni, tai paskui 
net gediniesi jo praszyti. Tie
sa mano szeimininke buvo man 

, bet negalėdama už- 
gedinausi ilgiau pas 
Trumpa laika gyve-

labai gera
sirtioketi, 
ja būti.
nau pas gerai man pažinstama 
moterį, bet jinai turėjo užlai- 

ir ne- 
O?!

kyli kelinta vaikucziu
i -..pnnNoobs r-X 

skaitant manes labai anksztai 
Neiszdrysau pasisa

kyti jai kad asz
cento ir jau tris 
nieko nevalgiau*.

$s

gyveno.
neturiu nei 
dienos kaip

Ir tada—

Kurk ugnį.'
Czia yra nialkyne ir szieno 

kupetas. Szienas apipuvęs; at
rodė, kad jis jau pemyksz- 
czias..' *

Tadas nuėjo sau, < 
dėjau neszt pagalius 
kupeezio sukūriau ugni. Durnu 
kamuoliai pradėjo verstis, pa
sirodo ir liepsna. Asz pasida
riau szieno vietd ir atsisėdau. 
Durnus vejas blaszko, draiko, 
tarsi kokios tai žilos miszko 

. Puikus

Ar sveikos ar drūtos mote
rėles,

Jus mano m i lemos žuveles, 
Ar gerai, szvente praleidote, 
Garbe Kūdikėliui atidavėte? 
Ar nors giesmelių pagiedojote,

In bažnyczia atsilankėte.'
, Asz bažnytelejo ir buvau,

Graudžei apsiverkiau,
Ba senam kontre bažnytėlėje

< skambėdavo,
• i* i • : • ittum nvnivū taiKaip hnksmas giesmes gie- dei Iuukus vclia

o asz pra- 
i ir netoli

vijome. Butą ju mieste. Betu- 
rinezios pirkiniu. Tildąs su re
volveriu varosi jas prie ugnies. 

, sznekasi, bet kas 
galvoje.

gery1- 
Jam yra reikalinga tik 

Svar- 
priederme — 

lasiprotet kaip energiszkai ji ai gimdyti — tampa .mterszta 
r visai paniekinta. Mat, godus 
<apitalistai gamtos instatu ne
paiso, moters lyties 
loja; nors patys 
kad yra motoru g 
tuginti.
nska sutrempia 
fiau prisipleszus aukso.

Kam priklauso žemes 
ias, 
uvyhes namas kas gauna tak
as, 
os visu isznaudojamos, 

ir nelai- 
pasaulyj esybes 

f Jinai visus

1 ‘ dodavo.
, Cze vis kitaip — suprast ne- 

- , Riiii;
.Suvis neprimenu musu v szali, 
Liėtuviszki vaikai ne žinos, 
Apie Kalėdų gieshies natos, 

Tiktai iŽino. ant i stry to stovėti 
Ant praejgin žiopsoti. 
O ir moterėles atszalo, 

Viską užmirszta ant galo, 
Ir melstis nctižilgio atpras, 
Ba knygos del saves nė ras,
Altorei ir

y

tvarka

Szaltinei isz ma
dos iszejo,

Maldos isz galvos iszvesejo, 
Maitele, sarmata knyga lai

kyti,
Kad rankeles nesusidortyti y

vaizdas.
Tadas nuėjo bulviu kast fir 

nesugrįžta. Priesz ugni insi- 
szildžiau asz, bet malkos jau 
baigiasi. Tingiu, 
daugiau atsineszt.

Lia.kszt, L..... n i, 
lapai užpakalyje, Maniau, kad 
Tadas sugrižo. Bet atsisuku. 
Ugi nėpažinstamas vyras ir su 
revolveriu rankoje.

— Rankas augsztyn! — pa-

bet‘reik eit

brakszl brakszt

Jos verkia 
mums galvoje. Atsivarėme. 
Susėdo. Tadas inkiszes ranka 
in pintine užgriebė duonos.

— Tai, vyro! — jis suszne- 
ko: —.turimo ne tik po paežiu 
bet duonos ir dar ko....

Asz atsikėliau ir krepeszio- 
ju tolyn. Man rupi ta degtine. 
Nenoriu tiesiai eiti iii ta vieta, 
kad neužspitriotu Tadas. Mat 
su degtine nusprendžiau 
./ ' i asz vienas, 
tris butelius, duobe 
lapais ir padaręs vingi antroje 
kupeezio pusėje * 
szau dvi bonkas, 
parodžiau prie ugnies.

Mergos sėdi, 
veri nepaleidžia

dirbti

j
l apsi- 

Pasiemiau 
užžeriau

su

kupeezio pusėje in siena inki-
o trecziaja

ir iszsipa-

Monticello! 
sau. O ka Tadas

— sakyt nepasako, tik 
skubinomes eiti namon.

Grybo gi nei vieno.
Szliburis.
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240 Baczku miltu.
Szio metino czisto rugiu ru

pus miltai del lietuviszkos, 
duonos. Rugine duona gardi 
ir kvepa. Padaro žmogų sti
presni ir sveikesni. .Miltai su
pilti in maiszukus po 49‘sva
ru s, 
Vienas mniszukas $2.50, du 

keturi mai- 
viena baczka 

Dideli orderei pigiau. 
Perkantiems iszsiusiu apraszy- 
ma kaip iszkepti gardžia duo-' 
na. Teinykite. rfut maiszuku 
kad but'" iiotuTOifttii ^arŠBZai. 
Adresą vokite tiesog in i’aiine- 
n Wm. Giraitis R. 2, Hart, 
Mieli, arba in M. Walenczius, 
Box 96, Hart, Mich.

sake.
1 *e r s i ga nd a u. Pakel i au 

kas. Iszkrate 
pins ir rados kelis 
nuėjo sau.

Eisiu malku atsineszt.

ran- 
jis mano kisze- 

s kalikus

jis nustebo.

suszukoNuo 
k 

riogso sausas kelmas. Paimsiu 
tai bent

Ne viena angelska knygele n . .. ... . .* ” nialkynes imti bijau. Duobėje yma. . v, t. • •i _......  . -.

ii* nuneszes Uždėsiu, 
degs. Praspyriau lapus. Kokia 
tai sena gune.... Pradengiau.

Juose kokis
'O 

Monti-

nepaguo- 
gerai žino, 

imdvti ir už- 
Kas jiems tai.

by tik dau-

•I.

Tadas re vol- 
isz rankos. 

Jis tikras pleszikas. Jis pama
te buteli.

— Tu ir vėl turi bonka! —
— Atkhnszk ja ir

pavaiszink jas.
— Reik! — pasakiau..— Jos 

tpp liūdnos. '
— Po velniu! — 

Tadas. *— Czia tikras dangus!
— Bet jei kas užkluptu, tai 

butu dangus.
— Kas czia velnias eis naktį, 

ranka iii pintine j r 
Pripyliau 
vienai; ji

O kad Lietuve, neprisipažina 
Žiūrint szirdl spaudžia, 

Kaip ne viena bažnycziojt 
snaudžia.

Bus gana, ta dalyka paliksiu 
Ba. da daugiau užpyksiu, 

Da turiu naujenu užsilikusiu 
Turiu giedot, nepaliksiu, 

Ir teiį):
M ubu Skill kino ’ paviete, 
Užėjo kokia pavietre, 

Merginos puikei elgėsi, 
Naktimi bambileis trankosi. 
Nesakysiu kur teip dedasi 
Badai apie Pottsville teip 

elgėsi', 
O j, kita karta duosiu;

Ir perkuniszkai pakoeziosiu.
# # #

Mieste Kenosze, 
Bjaurei darosi cze, 

Bobeles pasielgė negražei 
Ir labai bjaurei.

Laikas pasiliauti, ba nedo- 
4 vanosiu,

Su koezolu per szonus duosiu, 
Sziadien da nutylėsiu. 

Kitu kartu apie jiais pagie
dosiu.

# # *

Ten kur toli, yra viena kan- 
tarkele, 

Geros gerkles mergele,
1 iyg vėlybai nakezei misz- 

para gieda.
Be pasilsiu visada.

Diidorius biski neprimatė, ’ 
Ir jie tinka prie savo amato;

Augsztai galva neszioje, 
Per kaltūnus natų neinžiop- 

soje.
Turėsiu jam natas dydeles 

parūpinti, i

pasigailėjime 
darbininku mo 

nedorybes 
j’J 

pasiduoti
>angas.

riskit.

įai bandė kovoti priesz nelygy 
ie priesz sziandienine 
airi sutveria pasibaisetiniau 
ias darbininku klosai sąlygas 
ai sąlygas be 
raukianėzias

';eris ir dukteris in
Bet ji negalėjo 

irgaleti; ji turėjo 
joms idant palaikius savo gy 
ybe, kuri yra brangiausia už 

Ir isztiesu yra labai
;aila labai sunku nustoti gyvy 
>es ypaeziai tuomet, 
nuogus yra dar jaunu ir turiu 
•žiu dau žadanezia vilti gyven- 
i. 
jujqpni nuCopriad zsu 
•a, kad vėl gryžtu prie savo se- 
iojo darbo, tai jinai man atsa
ke:

*‘Asz

kuOmet

Jie

skly-
ant kurio randasi * paleis-

— visi, paima isz uždarbio 
pa

.'ėigtos, paniekintos 
iri ilgiausios 
laltosios verges.
uri užganėdinti, jinai visiems 
luri krauti turtus, o sau... sau 
įasidaro vos-ne vos szioki to- 
d pragyvenimą,
likeziausiomis ligomis ir.. 
Juka mirti 

iziau turėti bent mažiausi pa- ; ____
inkima prie tokio darbo; nes .

gune 
Nugi buteliai., 
tai rudas, tyras skystimas, 
ant buteliu užarszas: “ 
cello.” Asz žinau, ka radau.... 
Czia puikus giybai — apie 
szimtas buteliu degtines. Ne
gaila nei tn keliu skatiku, ka

Kiszau 
ilžgriobiau 
degtinės 
purtosi.

— Lyg tai jos gers
— Gers, gers, gers!

f.'.'

alve.
ir duodu

prabi-
lo Tadas. f*

Asz siulau alve degtines, o 
Tadas paszoko isz savo vietosValkata atome. Pasiėmiau vie

na buteli, uždengiau gune įr ir grūmoja ginklii. Merga isz
■ k/ i i • « • I ‘ * t • » '• «

i

ketvirta dalis baczkos.

maiszukai $4.75, 
Szukai tai yra 
$9.00.

Teinvkite. tfut maiszuku

baimes paėmė ir iszmauke.
— O jau su ta valia Dievo....

— pasakė Tadas.
dabar kitai.

Pripyliau. Antroji nei nesi
prieszino. Pagriebęs atlaužiau

užvertes kelmą atgal prie ug
nies. Sukurszcziau ugni ir yel 
szildausi.

— U-u! — Tado balsas.
' — U-u!
. Atėjo ir jis. Atsinesze kelias 
bulves, apkapste in žarijas ir

— Pripilk ATPIGO MAISTAS.užsikreczia 
su- 

-y- Margeris.nemisliu, kad gale-

dirbt., dirb-

- atsiliepiau. 11

rra tiktai dirbt..
ti tamsa nuo tamsos, iki pasku
tine energija ir sveikata iszsi- 
likvos, o visviena negalima pa- 3zįailcĮien

LIETUVOS KARŽYGIU 
PASVEIKINIMAS. Isz kns tas? — jis pra-

nors ant

Atpigo viskas tai ir asz at
pigusiu midų. Kada būva 5 
svaru viedrukas $1.85, o dabar 
turiu tik ka iszlaisto isz koriu 
labai skanus tikrai czystas. Po 
$1.60. Imant 100 viedruku ant 

— kart duosiu tik po $1.50, sius- 
k it pinigu s per paežio money 
orderi. M. Walenczius 119 
Washington St. Hart, Mich.

(J. 4)’

— Dabar jau ju sparnai pa
kirpti....

— Neužsitikek! — atsakiau.
— Puikios peteliszkes!.... 

atsake Tadas. — Ir velnias ar 
Dievas czia visko 
gausiai aptiekė.

Dar inpyliaų degtines ir jos 
nesiprieszino — iszgere. Li
kusia degtine mudu iszsiurbe- 
nio. Pintinėje užgriebiau me* 
sos. Keptume bet nėr druskos.

, bet • asz 
kad mergos 

koki szposa neiszkirstu, bet jos 
vargszes, apsvaigo: Ant galo 
asz ant jieszino pamoviau me
sa ir spirginu. Viena merga 
kai spirs koja ir mesa in ugni 
inkrito. Ji taip gardžiai nusi
juokė.

— Trauk ja velniai ir keps
nį! — pasakė Tadas. — Nieko 
neveik! Bilą paezias turime.

* Viena paprasze, kad paduo- 
cziau pintine. Padaviau. Isze- 
ine sviesto; Nesūdytas. Tepa
me, gleizojame pirsztais ant

duonos — valgo.
atsisėdo. Asz isz kupeezio isz- 
traukiau buteli.
i

džiugd.
j — Radau! — atsakiau.
■ —Ar tik viena?
Į — Kam klausi? — atkirtau.

Gerk! Tau užteks.
Tadas paėmė buteli in ran

kas, iszkele in augszta ir su-.

visos Libtuvalės 
Norim tarti aeziu jums! 
Mes, kaip jusu seseraites . 
Jums, kaip Lietuvos sunams!- 

Užtai, kad jus su didvyriais 
J Stojot gelbet Lietuvos! 
r Ir drauge su mokslovyrais • 

Dvasios esate tvirtos!
Visi tvereties už ginklo, 
Einant tėvynė vaduot,

kaktinai 
<moniszkesnio 
Ne, 
ari e senojo savo darbo”.

4 4

liau, butumete darbo mergina, : 
tad tamsta žinotumėte kad yra 
užtektinai kam darbo mergina ;• 
nupuldinti, bet visai nėra kam 
nupuolusia iszgelbeti. O kada J < -
darbo mergina nupuola doriszf Ncdrovejot prieszu tinklo 
kai, rodos, kad jinai niekad ne 
gali sugryžti in padoru gyveni 

Rodos, kad
kas laiko ja ten.
vsiszkai nėra”.

Su szirdgela, 
jausmais 
preisz neteisybe, kuri priver- 
czia musu mergeles eiti nedo
rybes keliais apleidau viesz
buti ir ta nelaiminga-mergina. 
rSilnel, ogr , gO ?uh ehk; jį

Ka dabar reikia apkaltinti 
už szia žiauriąja musu mergina 
nupuolimo priežasti? Ar visus 
darbdavius I,

J'?'

uždirbti, 
pragyvenimo, 

asz visai ne misliu gryžti

Jeigu tamsta”, tese ji to? i

nupuolusia iszgelbeti.
r]

O kada
/

J

t

nesiprieszino

mu.

K

visi ir vist
Iszejimo jai

kovoti
su uždegtais 

ir kovoti

ir asz
Tai

Ar jus, darbininkai, 
turime už tai atsakyti? 
klausimai, su kuriais mes, dar
bininkai negalime apsilenkti. 
Ir jiems yra tiktai vienas atsa
kymas. Sztai jis.

Kaip ilgai egzistuos dabarti
ne T 
ilgai paleistyvybe

Sztai jis.

kapitalistiška* sistema, teip

mums taip

jpuolet laisve iszkovot! ' 
įį Tegul jusu garsus vardas

Garsiai skamba Lietuvoj! 
Tenerudyj jusu: kardas, 

■Kurs gelbėjo jus kovoj!
Te pulkai jusu skaitlingi

h

Kasdien auga, didinas!
O jusu vadai garbingi
Te su Margiu lyginas!

Te garbe jums aukszta buna, 
Kad prikėlei gimtine! 1
O szie žodžiai tenežuna, 
Valio! laisva tėvynė, »

Aoziu jums, kad.iiegailejot • 
Triūso, vargo del visu;

parupinti
Kaip torielkas — kad pama

tytu, j 
O tu mergica, veluk ne giedok; 
Bulves skųsk ir stuboje sedek.

# # *

szuko: ’
— Tas tai jau isz dangaus!
— Iszlupo korka ir tarė:
— Sveikas!
— Sveikas!
Užsiverto: rKliu-kliu-kliu, —

maniau, kad nei man neliks. 
Atidavė. Nusiszluoszcziau bon- 
kos kakla ir:
1 — Sveikas!

— Sveikas, in sveikata!
Užkandžiams iszsikrapsz- 

tem karsztu bulviu isz žarijų. 
Nei nepajutome, kai buteli 
įsztusztinome 
bet ihums szilta vistiek.
i Temsta. Bet apie važiavima 
namon mes nešnekame.

Apėmė snaudulys pasvirau 
sziene ant szono.

Ugnis gesta,

Czia viskas gerai 
keneziu baime,

t į:| 
.00.

'V

ual nevienas krauja lejot, 
Kad apgynus nuo prieszu. *

Te spėkų suteik aukseziausis
Jums tėvynei iszteset;
Kolei būvis teks geresnis 
Mums ant amžių paveldėt!

t

Liotuverin ungara insimylejo; 
Atsikratyti nuo jojo negalėjo,
i Per vasara vedžiojos!, 

Kaip karvelei milavosi, JI

Bot merginai pradėjo pabjurti,

duonos ir valgomo.
Ugnis jau apge$o.

Naujas setas J J

Visos sekanezios istorijoj ir pasakos 
yra puikus skaitymai. Jeigu pirktumėt 
isz musu knygų katalogo tai turėtu
mėt užmokėti net $1.65 bet. pastana- 
vijom visas parduoti tik ant trumpo 
laiko tiktai už $1.00. Prlslusklte $1.00 
o tuojaus gausite visas žemiaus padė
tas istorijas ir pasakas^ ir tureiate 
skaitymo ant daug vakaru. ' '

Visas tas istorijas ir pasakas sudė
jus in viena knyga pasidarytu didele 
knyga n et. isz 93J puslapiu.

Puiki ilga užimanti isterija istorija 
apie J anas*a, Kerczaka ir Fatoga 
Kanedžiute. 262 puslapiu. " ' .
Istorija apieSsaldnas, nederąs žydM. 
Puikus apraszymas isz XVIII amžio. 
Istorija apie Du Draugu*
Ilga pulki istorija apie Vaidelofa 
apisaka isz pirmutines puses szimt- 
jpeczio, iszimta Isz Lietuviszku. užlie- 
Ku. Su daug paveikslais.
Istorija apie Nevaloje' pak Maurus 
arba Dievas neapleidžia tuja. katrie 
Jam yra atsidavė.
Istorija apie VleMkeHo Duobes. 
Pasaka apie Karalaitis Ždiogae. 
Istorija apie Sumuš Malklaua, 
Istorija apie Geras Medėjus.
istorija apie Issk|auąy1a malda Varg* 
szio.
Puiki Prancuzlszka pasaka- apie 
Duktė Akmeuoriatts.
Istorija apie Klara, dora mergaite.

koliszko.

terš užlaiko paslaptį 
Pulki .istorija apie Sierata. ' ’ |p " ' «

; Knygų tiktai'

I 4

1**

*

&

"Į

%

Ugnis jau apge$o. Visur 
tamsu j Nukrepesziojau * prie 
malkpies ir atneszes uždėjau 
ant ugnies malkm Liūdnumas 
nuo veidu mergoms pranyko. 
Palei gražesnėje asz atsisėdau. 
Paėmiau jai už czeveryko ir 
žiuriu in akis — juokiaši.

— Ar neszalta? paklausiau.
— O, asz visa degu! — atsa-

Toli pamatėme eina du.... 
Teoziaus inžiuret negalima, ar 
vyrai, ar moteris. Asz papasa
kojau Tadui, kad mane užpuo
lė. ' j'"4''"
, —Nebijok! —pasako Ta
das. — Szia asz turiu. ’ '

■4

Norėjo nuo jo atsikratyti 
0 tas ungaras,

■ ‘ Gyvas somaras, 
Nusiuntė dode in szapa, 
Tas net pamėto kvapu, 

Bovesdamas vaikina, 
Pas' mylema mergina, 

Tuojaus in korta nuėjo, 
Susiporuoti turėjo, < 1

O svoozia 10 doleriu užmokėjo, 
j ■

Tai nuotakos sesuo - užmokė jo 
Szirdele, kaip pasiklojai 
į Teip Užsimiegojai.

le. 4Tad ir mes kiek tik galėsim 
Prie tėvynės prisidėtą 
Mes tarp jaunu mokslą sesim, 
Tuo nors stengsmes pagelbėta 

! Dar vainiką jums sziandiena 
į Garbes norime nupint

Ir už varga jus kiekvienu
1 Tuo vainiku padabint

ilgai paleistyvybe pasilaikys 
Iszplesz isz draugijos jaunas, 
tvirtas jos sapares — tai mer
ginas — ir pavers baltosiomis 
vergėmis.
rausias darbartines paleistuvy-
bes panaikinimui inrankis — Tbfcyvuoja mus V brolaicziu 
yra ekonomiszkoji motoru ne- 
prklausomy be, reiszkii^ ImuI ne i

Vienintelis ir go-

Armija ju skaitlinga! v 
įfr auksztaicziu ir žemaieziu

viena moteris nebutu ekonomi- Lietuva bus galinga!
l-r 'nitt gyvenimo salygy priversta Ona Žilai te« <

Mat kasztu turėjo,Mat kasztu turėjo, 
O noragos pinigu ne turėjo

Teip ifizsimiegojai,

Nebijok!

aProdė revolveri.
Tie Ras tai' du eina areziau, 

bet ne pas mus, o matyt, kokiu
tai taku eina sau. Intendjome

L . a i 1kad tilt mergos.
— Žįnai ka? — tarė Tadas.

:! —Na? -
Mudu jau perkvaili szi 

vakaru rasti namus.
'-Taikai

-■r*"*/

i’ai kaf ' ' \
- Susigaukime tas mergas.,

linkt e Aktuenorlattfi,
ke. " 
; Numoviau jos*1 czeveryka 
nuo kojos. Ji grybszt nuo nia- 

• sanno galvos kepure, uždėjo
ant kojos ir juokiasi.

— Tadai, ka tu veiki?
“O, asz turiu darbo! — at-

sake jisi ‘
i Jos mergino atkartot 
iaztartus žodžius, bet joms ne
sisekė. manes sedinezio-

musu

Istorija apie Nusprensta&lB* isz Mas- 
koliszko.
Juokinga pasaka apie Ant Įdek mo-

Mes tikrai gvarantinam Jcdd tispa to*
istorijos tr pasakos jumis Ubai patiki,' 

prisiuskite dbkri ir'nakykytti 
kad norite 15 istorijų už ta'doleri o už

prisiuskito dbkrt ir' Mkykyt* 
kad norite 15 istorijų už ta«4ėUrl o ut 
keliu dienu gausite per pactta.

D. BOCZKOWSKI-CO.
. ___ ____ I II
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INFORMACIJOS DEL KE- 
LIAUJENCZIU ISZ 
MAHANOY CITY.

KUR BUNA? NESriIKUJO JOG JAM PADARYS 
TIEK SMAGUMO.

Po Kalėdų Pardavimas.

Eslu po
nojaus in Mount Cannel,

Parduodu laivakortes

Tvircziausia Lietuviszka 
BANKA 

♦
Didele kaucija sudėta Valstijos 
Banko Departamente,
priežiūra Valstljoą, teip kad pini
gai sudėti mano bankojo negali 
pražūti. Priimu piningus saugiam 
palalklmul. Slunczlu piningus 
In visas dalis svieto, pagal dienos 
kursą,
kompanijų nustatytama kainoms. 
Pampinu paszportus keliaujan
tiems In Lietuva. Viskas daroma i 
teisingai, greitai Ir pigiai. Ra- 
szyklte apie kalnas o gausite ( 
teisinga atsaklma. Adrcsavoklte:

V. Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė.

Mahanoy City, Pa.

Geležinkelei:
Roadingo trukcl Iszolna isz Maha- 

Shamokin, 
Williamsport |r kitas szalis 9:10 11:44
Isz ryto 2:20. 5:18, 7::38. 10.26, 3:26. 
po plot.

In Tamaqua, 
phia ir kitur 6:12, 7:51, 1043, isz ryto 
1:03, 3:14, 6:49, 2:37. po plot

Lehigh Valles trukei isz.cina In Ha- 
zlctona, Allentown, Easton, Now Yor
ka 8:03. isz ryto 12:15, 6:08 po plot.

In Shcnadori, Mount Cannel Sha
mokin, Plttsburga
Isz ryto 2:22, 7:56, po plot.

Strytkarei: .
In Ashlanda, Girardville. Gilberton, 

Shenandoah Ir Pottsville
landa, o ant Shenandorlo trumpo ke
lio kas valanda po pusei valandai.

Automobilius in Hazeltona.
Isz Hazeltono Iszeina in Mahanoju 

8 Ir 11 Iszryto ir 3 po plet.
hanojaus in Hazeltona Iszeina 9:30 isz 
ryto, 1:30 ir 4:30 po plot.
prie Mansion House hotelio.

Rcadlnga, Phikulel-

ir West us 10:17.

kožna va-

Isz Ma-

Sustojc

A ,

Jomis Li-Mano pus-brolis 
beris apie 13 melu kaip Amo- 
riko; isz Panevėžio apskr., Ra- 
m i gales Valscz., Eriszkiu kai
mo, 11 metu atgal
Cambridge, Mass, taipgi drau
gas Jonas Jįiibęris, 1912 m. gy
veno Brighton, Mass. Turiu 
svarbu reikalą, 
szaukt.

monor->.?

Slunczlu szlrdlnga padėkavono už 
tclp puikia knyga kokia yra "Tūkstan
ti h Ir Viima Naktų**. Da tokiu istorijų 
ne esmių girdėjas' ir Bkaiton kokias 
radau toje knygoje, kfiri mano palink
smina diena Ir naktį. Kada paeinu isz

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

J. Refowich
129 W. Centre Si.

Mahanoy City, Pa.

V 
1*

. 7^-y*-* J 

UNION 
NATIONAL] 

BANK 
MAHANOYva

y 
J*
F

Capitol Stock S125.000M
Ntrplis & Fronts WO,OOMe

Mokame antra procento ant 
sudėtu piningu. Procento prl- 
dedam prie Jusu piningu 1-ma 
diena Sausio Ir Liepos mene- 
suose, nepaisant ar atneszat 
parodyt knygute ar ne.

Mos norim kad Ir Jus turė
tumėt reikalą su musu Banka 
nepaisant ar mažas ar dideli*

Bankas adaras nuo 9 vai. 
ryte lig 3 vai. poplot, Subato 
mis 9 ryte lig 12 vai.

H BALL. Prezidentą*
F. J. NOONAN, Vice-Pre*.
J. E. FERGUSON, Kas le ria*.

LIETUVISZKAS GRABORIUS
A. J. SAKALAUCKAS.

801 E. Pino SL Mahanoy City, Pa.

DAKTARAS, y. BURKE 
LIETUVIS

418 W. Market St. Pottsville
1 ■" -i

Su visoms Ilgoms priima, nuo 
valandos Iki 10 valanda Įsa ryto, 
1 Iki B vai popiet, « Iki 8 vakare.

Naujas Lletuviszkaa G r abortus 
KAZIS RĖKLAITIS.

516 W. Spruce St. Mahanoy City

Daktaras Juozas J. Austrą 
LIETUVIS

Baratis Daktaras KaHaneneje.
GIDO VISOKIAS LIGAS

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

Telefonas—Bell 359 IL
113 E. Coal St. Shenandoah

Merginu^ balberiu szapas. f 
Uniojs prekes tiktai. Pra- 
Rzom. Teipgl iszmokiname 
vyrus ir merginas balbe- 
plauti. Neužmirszklto nu- 
maro. Netoli Union IL IL 
stacijos.

It. Nossokoffm 
1202 Fenn Aye. nttsbnrgh. F*.

f

STASYS JUODSNUKIS 
LIETUVISZKAS KRIAUCZIUS 

Siuva visokius siutus ir 
overkotus pagal nau
jausia mada. Turu viso
kiu nauju sempeliu ir 
yra isz ko pasirinkti. 
Teipgl taiso, iszvalo ir 
iszproslna vyru ir mo
terų rubus. Darbas yra 
geras

^Prekes prieinamos.
ir užtikrintas

102 E. Centre St 
Shenandoah, Pa.

9GEORGES
Namu darbo uIce Cream’as
Galima gauti sziuos vietuosc: 

317 W. Centre St 
No. 218 W. Spruce St. 
No. 920 E. Centre St. 
No. 728 E. Pine St.

9f

I

Pirkite kendes ant kalėdų 
pas Georges’. Gražiai sudėti 
baksukuose po 60c ir 50c. Pri
stato “Ice Cream’a” 
klu pareikalavimu. 
Ice Cream’as” 
$2.80 už goreziu.

HARRY GEORGES
Mahanoy City. Pa.

del viso- 
“ Brick 

po 80c kvorta,

24 W. Center SL

Žinios Vietines
— Naujas Metas.
— Vėlinamo visiems links- 

muir pasekmingu Nauju Metu.
— Rytoj, Petnyczioj, 

Sylvestro. Yra tai pasukutine
diena szio meto.

— Pottsvilles slide aplaikc 
popieras apie du szimtai nau
ju ukezu.

— Utarninke
dyste ka tik pribuvęs isz Lie- 

Kudirka prabasz- 
parapijos.

atlanko re

Mass.
praszau atsi-

Kaz. Liberis
1437 S. 11 th. St., 

Sheboygan, Wis.

Paieszko pus-seseres Agota 
Vėsoj u para., 

apie 10 metu at- 
Win. Penu dabar 

kur.

Rokienės isz 
Babru Sodž 
gal gyveno 
nežinau kur. Meldžiu atsi
szaukt ant adreso.

Ver. Mikalauskiene 
137 W. 15th. Avė., 

Homestead, Pa.(3 t.)

Mano broliai JuNonas
Bajorai

ir
ir pusbrolis
visi paeina

Juozas
Alęx Bernatonis 
fnio Ezuo., Vilniaus Red. Tegul 
atsiszaukia ant. adreso.

(3 t.)
Ąlex Bajoras, 

Alderson, Okla.

Paieszko dona Miluszaucka 
isz Marijampolės apskr., Gar- 
levos Baznytkiemio, 9 metai 
atgal gyveno Dos-Moincs, Io
wa, po 
St. Turiu jam 
Lietuvos.

A. Veiveris,
Keyport, N. J.

No. 709 S. E. Markei 
8 laiszkus isz v

Box 113

Mano broli s..Martinas ir dė
dė Tamoszius Delnickai abudu 

State. Paeina 
Red. Alitaus 

apskr. Praszau atsiszaukt.
W. Delnickas,

908 E. Poplar St., 
Taylorville, Ill.

gyvena Conn; 
isz Vilniaus

darbo tai tuojaus grlcbluos už knygos, 
no rupi man nereikalingas vietas. Ne
tikėjau ka kiti kalbėjo apie ta knyga 
pakol sau ncparslgabciiau Isz redystos 
"Saules". Vėlinu kožnam jląja pirkti 
Ir skaityti o turės smagumo daugiau 
kaip už szlmta doleriu. Su pagarba, 
VlncRH Malnlszka. Sparrows Point Md.

NAUJAS ISZ RA DIMAS PLAUKAMS.

Dėka toje % milijono žmonių ui 
pulkus plaukus, o telp-gl sulaikė puo 
Įima plauku labai trumpam laike, ir 
vieta Iszpuolusiu, atauga tankus plau 
kai: Ovaranty.
Pasakykite kitoms tautoms, 
kite pas: Drs. Brandi** Cosmetics* 

Ria. W. Brooklyn. N. 1

Informacijas dykai
Raszy

W. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS.

. r* • ĄAm' — A*X|

PIRMUTINIS IJETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY, PA 
Laidoja kimus numirusiu,

I

7

LIETUVISZKAS
SAPNINYKAS

Arba iszguldimas Sapnu 
205 Puslapiu — 310 Paveikslu. 
Tiktai 75c. ir mes užmokame 
nusiuntimo kasztus. Prisiuskit 
75c. o tuoj aus gausite knyga- ■ Laidoja kimus numirusiu, Pasamdo

MYLĖTOJAMS. ftUtoinobl,iU8* r*frinU8 vežimus de> per paczta. Adresą vokite:MUZIKOS
Ka tik iszejo Ihz spaudos nauji vei
kalai. Gaidos bu žodžels del Piano:

1. Lietuva Brangi.
2. Kas Nuramys man Szirdole.
3. Pus Darželi Trys Mergeles.
4. Esu ant tizio Svieto.
5. Gana Broliai Mums Miegoti.
6. Sudiev Gimtine.
7. Kas man darbo.
8. Laiszkas pas Teveli.
9. O Lietuva Numylėta.

10. Vai Kalba Žadu.
11. Suskintas Kvlctkelis.

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

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

laldotuvtu, krlksztlnlu, vesellljii, pasl 
važinėjimo Ir tt. Krausto dalgtus Ir tt 
V20 W. Centre SL Mahanoy City. Pa

W. D. BOCZKOWSKLCO. 
MAHANOY CITY. PA.

CUN ARD LINE

1

h
Ca

3.

1
I W

LAIVAS SAXONIA
14,300 tonu, isz,plauks

18 DIENA JANUARY, 1921
Kabinas $180.00. Treczia klasa $125.00.

War Tax $5.00.
DIDŽIAUSI LAIVAI TIESOG IN HAMBURG

3 klasa in Eidkunus per Hamburgą $130.40.
(Pridedant $5.00 War Tax)

J

MAGDE. "Ak, kaip man niekti pal- 
rąf fibandiiau vijokliu maipojimiu, 
trinkimus, muitaiimus^ ir vukaj tas 
nieko ntpaarlbijo nuo tu bįauriu pleis
kanų... Man pfida net darosi !n (

MAUK. tai kam Tau kęst be-
reikalinffai! Žiūrėk, kokio mano niun
kai ffraiiu, ivelnun ir įysti. O tai 
todil, kad ai vartoju įlĮJFFLIiS /u

Kas tai yra RUFFLES? Ar 

piantis vanduo? Nč!l RUF
FLES yra tai paprasčiausia

vąf ■»

tai kam tau kęst be-
reiKaungaiĮ xturek, kokio mano n 
kai ffraiiu, ivelnun ir įysti. O

WL gyduolė? Ne!! Ar kve-
1 f h Sa 

11
plaukų ir odos sustiprintojis, 

kuris prigelbi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožj. O kas gal
but gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus?' Kas gal but
smagesnio už cystQ neniežinčią galvos odą? 

K VB'JF'
panaikina pleiskanas!. Su jomis nereikia kelių mėnesių galvos t--- ‘------ 1. -- J ‘ 22
pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žymės neliks! Paskui tik retkar-

• Nusipirkto šiąnakt RUFFLES bonkutę aptickojc. Kaštuos^tik 
7. ’ . „ „ . Paaiškinimai

pridėti prie kiekvienos Jionkutės. Jei negausite jūsų aptiękojc, tai

F. AD. RICHTER O CO., 316-330 Broadway, New York

O

S trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFFLES pradės ntožinti
J i/ ;' . ' a ’ \ ___
I čiais suvilgant galvą, bus uzjektįnu, kad pleiskanos ncatsiuaujintų.
? 65c., bet jus sakysite, kad jos vertos daug daugiau.f 1 .................................. J ‘
i atsiųskite mums 75c. pačto markėmis, ar money order šiokiu adresu: 
A p

PIRMUTINIS IR SENIAUSIAS LIETUVISZKAS 
NAMAS ARBA KOTELIS NEW YORKE.

Jusu mieste randasi Cunard 
Agentas, kreipkitės pas jiiL

♦

o » • » e e i—aa i <*><»■*>*> a» a» a o • b » a, i o a> <a a» f

S. J. MOCKAITIS, Prezidentas. M. YURKANJN, Vlce-Frezldenlns. 
VIKTORAS M. UNGURAITIS. Kasljerlus.

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

’' —$—$—$—
VEDE BANKAVA BIZNI.

Siunczia Pinigus in Lietuva. Paduoda Szipkortes.

Pasninkam žmonis an^.

, LIETUVIAI KREIPKITĖS PRIE SAVŲJŲ: —
' Jeigu ne norite būti apskriausti atvikla in New Yorka, tai tlcsog 
J kreipktes pas Geo. J. Bartaszlu, Agento, nes jis yra visiem gerai žino-
• mas žmogus. Parduoda laivakortes ant visu linijų in 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. Suteikiam
► nakvlno nes užlaikom narna su 38 kambarais.
* ir ju bagažius ant. laivu.
, kreipiasi In musu vlrsz-ininėta agentūra su reikalais, vargo ir nelaiines
> nedatlrš niekados. Tautieczlal brangus kurie manot keliaut in Lietuva
• kvieczlam visus kreipkitės iii musu agentūra per lalszka ar ypatiszkal.
* Gausite sanžiniszkus patarimus nes mus pridedate yra tarnaut visuo-
> menej labuj. Reikalaukite laivakorcziu ir pinigu kurso in musu artl-
► minusia ofisą.
; GEO. J. BARTASZIUS, 498 Washington St. New York.
i ’ - TeleforiaN: Spring 9537.

raleidžlam panažierius
Žodžiu sakant pilnai buna aprūpinti kurie 9

tavos kun. 
ežius Hazeltono 
Kun. Kudirka iszrodo sveikas 
ir linksmas kad vela pribuvo 
in szi laisva sklypą. Apsako 
mums akvvu dalyku isz dabar
tinio padėjimo Lietuvoje if 
sake kad daugelis rengėsi ke
liauti in Amerika.

— Atejnanti
in Pottsvilles suda dau 
riu kurios tarnaus 
“džiures 
perkratinimo 
Kasžin kaip tokia motore jau
sis, jaigu jaja u^daris su vie
nuolika “džiurems” vienam 
kambarėlije perkratinėti teis
mą už žujinsta, kur kaip kada 
praleidže visa nakti 
svarstinimo.
moterėles, 
nemažiau kaip dvi 
del kožno teismo idant ne bu
tu teip nuobodu.

kurios
y y

(Z

9

meta trauks 
mote- 
kaipo

lygei su vyrais ant 
visokiu teismu.

u^iai•is su vie- 
džiurents”

Bet 
sndže

ant ap- 
nebijokite 

vis paskirs 
moteres

— Petniczios 
liavo in Toledą
F. W. Boczkauskiene, redakto
riaus “Saules” paeziule, kur 
vieszinsis kėlės sanvaites ir 
atlankys savo sesere ir pažins- 
tamus.

iszke- 
ir Detroitą p.

i c y y

1/ *Asz Morta. Lugauckiute - 
Sliaszkevitiene, paieszkau sa
vo giminiu Aleksandra Lu- 
gaucka, Sofija Slaszkevicziute 
- Miceviczicnc ir Cecilia Lu- 
gauckaite - Miliauckiene 
isz Kalvarijos apskr. Krokia
laukio para. Tegul atsiszaukia 
ant adreso. (106)

M. Aluszkovitiene,
214 Main St., 

Amsterdam, N. Y.

• •
VISI

Insziurina Namus ir Rakandus. Notariuszas Publicznas. 
Moka Procentą ant Sudėtu Pinigu.

Pinigai in Lietuva Greitai ir Pigiaį Nusiuncziami.
Mus tiesus susineszimas su Lietuva duoda 
nusiusti 
pigiausiai.
leidįma nuo Pennsylvanijos Valstijos Banku Tiesu, taij) 
1 1 • 1 • • 1 • 1 • v • •

ryta
savo dėdžių Mi

kola Mikalonis ir Kastantu, 
isz Alitaus apskr. Alovės para., 
g

•Paieszkau
Mikalonis

Saules 
kėlės

neto i-— Apsisaugokites 
singu tūkstantiniu ir deszimts 
tūkstantiniu bumaszku kurios 
pasklydo po sklypu. Kam mes 
turime rūpintis apie jiaises, 
juk ir teip juju negausime.

TEATRAS! — BALIUS! 
ISZLAIMEJIMAS!

SausioSubatoje Sausio 1 Diena 
Norkevicziaus Saloje - Maha
noy City, Pa. Atsibus vienas 
isz Didžiausiu Vakaru kuri 
rengia (L. L. Sargu) Lietuvos 

, 37 Kuopa, 
Prasidės 6:30 

Perstatinius dvieju 
“Pirszlybos.0 

Nuo 8:30 Szokiai tesis iki 12 
nakties. Po szokiu bus leidžia
ma iszlaimejiimri $40 auksu 
trijuose skyriuose: $20, $15 ir 

visokiu 
ir tesis iki 

vėlumai nakties. Szokius 
griež pirmos klasos muzika.

Tam vakarui bus parūpinta 
skaniausi gėrimai ir puikiausi 

Tad kviecziame 
visus nuo jauniausio 
niausio ir užtikriname, kad vi
si busite pilnai užganėdinti. 
Szio vakaro 
riamas Lietuvos 
musu broliams, kurie szendien 
Lietuvoje gyvastis savo auko
ja, gindami nuo prieszu musu 
tėvynė Lietuva. Inzanga: Mo
terims - Merginoms - Vaikams 
25c. Vyrams 50c. Szirdingai 
Užkvieczia Visus! Rengimo 
Komitetas. (2 t.)

Szauliu Remeju 
Mahanoy City. 
Vakare, 
aktu komedija

$5. Paskiau prasidės 
Lietuviszki žaislai 

nakties.

užkandžiai.

y

iki so-

pelnas visas ski- 
Szauliams,

mums gale 
jtys pinigus in Lietuva greitai ir kaip galint

14 Mes esamo Bankieriai po kaucija, turime

kad jus esate apsaugoti nuo visokio galimo žuvimo jus 
pinigų, per mu's in Lietuva iszsiusti.’

Buckwaiter

irdejau gyvena Plymouth Pa. 
Praszau atsiszaukt ant adreso.

Ona Truncate,
285 Elm St., 

Westfield, Mass.(106)

Mano sesuo Veronika Rudai- 
cziute, paeina isz Raseinu 
apskr., Szimkaicziu Valst., 
Szapaliszkiu Kaimo; pirmiau 
gyveno Homesteads Jeigu 

žino apie jia, 
praneszt.

paeina 
Szimkaicziu

kas

isz

Homėstęadt 
malonėkit 

(106)
■ Ant. Rudaitis, 

Box 336 : • ' j.New Philadelphia, 
Pa.

Pardavimas Vilnų.

Golden Fleece4 unueijos 
ezistos vilnos po 6!)c'.

Germantown Worsted lucz- 
kos 29c. Saxony hiczkos 25c. 
Didelis nužeminamas prekių 
ant* vilnonu kaldru vertes 

dribai’' po $2.50
vilnonu kaldru 

$4.50 lyg $12 
lyg $7.00

Sterling Sztore.
Jos. Karaszauckas

303 W. Centre St.' 
Mahanoy City, Pa.

METINIS SUSIRINKIMAS 
STOOKHOLDERIU.

v ------- -
Metinis susirinkimas Stock- 

holderiu Merchants Banking 
Trust Co. banko isz Mahanoy 
City, Pa., del iszrinkimo direk
torių ir apsvarstimo kitokiu 
reikalu kurie gal but inneszti 
ant szio susirinkimo atsibus 
tame banke Utaminkė 11 Ja- 
nuariaus 1921. Balsavimo vie
ta atydaryta nuo 1 lig 3 va^ 
popiet. D. F.
rius<

Guinan Kasie- 
(D. 31 - J. 7)

Mus visas laikas 
paszvestas siuntinėjimui Užrubežiniu Piijigu ir Szipkor- 
cziu biznjuj} ir mus vyriausias siekis yra jums intikti.

• 4

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

Szipkortes.
Į Mes atstovaujame i r parduodame szipkortes ant geriau-
I siu Linijų, kuriu puikus laivai nuveža in prieplaukas 

Danzig, Hamburgą, Havre ir Rotterdama. Atsilankykite 
pas mus pasiteirauti pjacziau apie virszuje paminėtus 
dalykus. Noriai duosime paturima DYKAI. ’ z 
O’ ’Bankas atidarytas dienomis ir vakarais iki 8' vai.

■ • • • » — —H O O MM — MM — — OO— — OB— O
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Linksmu Nauju Metu.

Vėliname visiems linksmu ir lai
mingu Nauju. Metu. Tecziaus 
yra sunku būti laimingu ir ne bū
ti linksmu.
Szi kompanija yra pasirengus pa
duoti savo pagelbos ranka. Duo
dame jumis proga indeti juso 
pinigus in saugia vieta kur jusu 
pinigai uždirbs jumis daugiaus, 
pirkdami muso Preferred Stock’a.

Pennsylvania Power & Light Co^
Pramone kurios reikalingumas yva pastovus.

Fill this out NOW; mail It TO-DAY

PENNSYLVANIA fcOWER & LIGHT CO..
Investment Dept., 8-th & Hamilton Sts., Allentown, Pa.
I enclose .........     in [full - part] payment for...............   shares
your Preferred Stock at $93 and dividend per share. Please make out 
certificate in name of ■ ,,

Peczei

i

K

MAHANOY CITY,

_ Yra padirbtas isz geriausio g 
geležies. Turėsite mažiaus į 
įszkascziu del pataisymu. |

Grotai ir vidurys yra teipgi g 

ant ilgio laiko užtektu. Vis yra

Turėsite

padirbti isz gero geležies kad 5

geriau mokėti preke už gera 5
pecziu negu mokėti kožna meta V 
už pataisymus. juž pataisymus.

•BUCKWALTER ENAME- 5 
LAVOTI PECZIAI sucezdina S 
jumis rarbo, nereike szvakso j 
nei szepccziu. s

Yra skirtumas tarp enamelo g 
ant pecziu. L,____________

i

NAME

ADDRESS Ai

and foreward to me

Address

Signed

7
i

!*«*•**<

A

ant pecziu. Nekuns enamelas 'į 
yra kaip kvarba, jisai sutruks g 
ir nusilupa.
pecziai enamelas yra uždėtas g 

. atsakaneziai, nesutruksta nei g 
nesilupa, yra tai tikrasis enam g

I
Bet Buckwaiter

Todėl pirkite geriausi gelis.
pecziu o busite užganėdinti.

GUINAN’S
SHENANDOAH,

d!' i otat 
j <

S

|Į*

"ii

MT. CARMEL.

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 pagalbos 

kada .perkate namus.
Yrar 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 tautieciiai Ir 
pažinstami.'

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

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

piningus in Merchants Banking Trust Co. Banka. Szita
• • • • • • tt A •Banka žino kaip jumis geriausia pagelbeti.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.,
MAHANOY CITY, PA.

—DIREKTORIAI—
L. Eckert, Vice-PreaD. M. Graham, Pfm.

J. II. Garrahan, Attorney W.F. Ryokewicz 
P. C. Fenton

D. F. Guinan, Treat.
A. Danisewica M. Gavula

T. G. Hornsby

A
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KAS GIRDĖT
SAULE 4
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Szirdis žmogaus atjauezia 
kerus velihimus ir linkėjimus 

no karta net susigraudina, 
jaigu viehas žmogus gali už- 
ganadyt tilksta aržius’ skaity- 
tojh, ir tas yra dydžiausia 
lihksmybe ir 
daktoriaus laikraszczio. Taigi, 

Saules” per 
.szventos aplaike tukstanezius 
padekavoniu, geru vėl i n imu ir 
linkėjimo sveikatos ir ilgo pa
gyvenimo, už ka isz szirdies vi
siems dekavoju ir lai visiems 
Dievas už tai ntligina, nes asz 
ne turiu žodžiu ant iszreiszki- 
mo visiems mano jausmu už 
genis veliuimus. F. W. S. Bocz- 
kauskas, Redaktoris “Saules.

« 
H

f redaktorių

v ra
užmokestis re-

-------------------- _fei,
4 4

Buvusia amerikietis A. Janiū
nas. kuris 
in Lietuva raszo apie tenai tini 
padėjimu:

“Kaimu žmonis yra gana 
tamsus. Laikraszczin ir knygų 
mažai kas skaito 
nesinipina, o 
naudojęsi, tai tik 
nigu globiami. Kunigu pa
mokslai tie patis kaip ir seniau 
tik apie pekla ir velnins, 
nimas pasiganedina 
ruszkomis, kuriose 
visas naktis ir paskui džiaugė
si, kad daug szoko. Isz Ameri
kos parvykusioms Lietuvei ne
kaip sekasi, pramone beveik 
vienu žydu rankose. Žemes 
pirkt negalima, nes gera žeme 
niokaš neparduoda.“

nesenei iszvažiavo

žmonis

ir apszviela 
jaigu kas tuom 

ponu ir km 
Kunigu

Jau
ti k vaka- 

praleidžia

jam
Jurgis

Petras Lipauckas užprasze 
ant Kalėdų savo pažinstama 
Jurgi Jurkevicziu ir pasakė 

“bukie Jurguti pas mane 
kaip savo stuboje.“
pradėjo gaspadoriaut kaip pas 
save. Pirmiause apdaužė ausis 
Petro vaikui už tai, kad pei 
daug roke, po tam iszvare lauk 
fnmaite, nuszove szuni, iszvare 
kate, iszvadino visaip Petro 
moteria ir iszvadino pati gas- 
I • idori pasiutėliu.

Sziadien Petras prisiege, jog 
daugiau niekam ne duos val- 

“buti kaip savo locnoi 
1 >

■ IŽ'OS 
stuboje.

Jaigu kas yra akyvu žinoti 
apie nepaprastus 
tegul toli joju ne 
ras juju labai arti. Paymkime 
ant paveizdo kiszenini ziegore- 
li kuris susideda isz 175 dale
liu. Ant padirbimo jojo reiki? 
2400 mekaniszku vartojimu, 
pakol ziegorelis gali ejti. Zic- 
gorelio “ankeris“ iszmusza 
kas diena 432,000 kartus, o per 
meta 167,680,000 kartu. Jaigu 
ziegorelis be perstojirno ejtu 
dvideszimts metu tai iszmusza 
3,153,000,000 kartu.

Viena deszimta dalis vieno 
laszo aliejaus užtenka ant isz- 
tepimo viso ziegorelio.

daliklis tai 
jeszko, nes

ankeris

Dievas užmoka gausei, tam, 
kuris savo artima gialbsti, 
kaip parodo 
mas:

Kauno gubernijoj,
miesteli,

artima 
sekantis atsitiki-

vienam 
mažam miesteli, kunigas R. 
iszvaž/iavo in banka pasiymti 
pinigu. Sugiyždamas jau sute
mus, žiuri kad kas tok is szale 
kelio guli. Liepe furmontii su
stoti ir pažu rot i kas ten. Nuli
pins nuo vežimo priėjo prie gn- 
linczio ir persitikrino j6g tai 
girtas kareivis su szoblia prie 
szono. Kunigas paliepė f Urmo
nui indeti kareivi in vežimą^ 
nes jaigu butu ji palikes am 
kelio, tai butu suszales. Parva
žiavę namo, kunigas nuėjo in 
savo kambarį o furmon’as pa
state vežimą tvarte ir nuėjo am 
atsilsio.

Nakti kareivis iszšimiegojas 
ir iszsiblaives, atsisėdo ir mau
sto kur jisai randasi, nes visur 
buvo tamsu. Priėjo prie duriu 
ir per plyszi parėjėjo vienam 
lange žiburį. Iszejo isz tvar
to ir nilejo prie lango idant 
dažinoti kur jisai randasi. Katf 
sztai dirstelejas in Mn'^a pet 
nutirpo ka viduryje paregėjo. 
Ant grindų klūpojo kunigas su 
iszkeltoms rankoms ir prisiegi-

I

Ant Naujo Meto
v - 1
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— 1922!
— Nauja's Metas!

Džiaugėsi svietas kad su
lauki' sziu 
daugelis .
kainos nedagyveno tosios dic- 

savo milinius

ant
metu sveikai, bet 

sziu aszaru pa

uos, palikdami 
czionais vargti tolinus ir kovpt

už szmoteli duonos. Ka mums, 
atnesz Naujas Metas, tai sun
ku inspeti, nes atejtis, tai yrn 
dydžiause slaptybė, kurios nie
ką^ ne gali isztirineti.

Nenusiminkime ir turėkime 
vilti Dievuje, idant mus apsau
gotu nuo visokiu nelaimiu Ir 
mirties. Rupinkimos daryti ge-

riair ir gyventi teisingiau , nes 
su kožnii metu gy veli inkis mu
su yra trilhipesnis ir vis ar 
e.ziau prie kapo miū kurio nie
kas negales apsisaugot.

Kedyste 
ant szio
sveikatos, laimes 
ka nuo Dievo sau vėlina.

“Saules“
Nailjo Meto visieim 

ir to visko.

vėlinu

L k
stovinti piktadarį ISZ BOLŠZfcVIKISZKO

ROJAUS.
“'j 

lis,“ 
szitanie momente Stoties skani

Pur but1 bus lenkas paliego 
’ pastebėjo kažinkas. Be;

pinigu, o

n ėja priesz
kad dauginu pinigu jau no tu
ri, du piktadarei jeszko po vi
sa kambarį dauginu
ant stalo guli gana dydele kro
va pinigu. Suprato kas czion 
atsitiko ir ne ilgai laukes isz- 
verže duris, perdu re su szoble 
stovinti prie kunigo piktadarį, 
du smarkei sužeido o freezes 
pabėgo.

Kunigas su aszaromis pade- 
kavojo kareiviui už ižgialbcji- 
ma nuo smert ir paliepė karei
viui pasiymti pinigus, bet ne
priėmė joju kalbėdamas kuni
gui, buk jisai ji atsivožė namo 
ižgialliedamas jam gyvastį, nes 

siiszales grabeje 
Atsimokėjo jisai

kitaip .butu
gulėdamas.
nors tuom, ir džiaugėsi, jog ga
lėjo padaryti nors tiek už jojo 
ižgialbejima.

Sužeistus pleszikus nugabe
no in kalėjimu o užmuszta pa
laidojo.

Prisiuntė Juozas Agurkis.

Lietuviu Biuras prie Foreign 
Language Information Service 
pirmiau buvęs po adresu 15 

New Vorjc 
City, pemkraustė in kita vieta 
119 West 41 St., New York Ci- 
ty-

Biuras ves savo darba kaip 
po senovei, duos patarimus Ir 
patarnavimus veltui visiems 
ateiviams, 
y pat iszkai 
riems pagelba reikalinga.

Simieziant laiszkus, raszyki- 
te lietuviszkai.

Raszant Lietuviu Biurui, ms 
reikia prisiunsti nei pinigu nei 
krasos ženkleliu. Adresuokite 
tai]): Foreign Language Infor
mation Service, Lithuanian 
Section, 119 West 41 St., Ne\v 
York City. *

--- - —-
KOLAIK LAIKAS YRA.

buvęs po 
West 37th Street,

veltui 
kurie kreipsis jo, 
ar laiszkais, ir kti-

y

Bernužėli mano
Dobilėli mano-
Jeigu busi geras vyras,
Pamylėsiu tave.

Nebukie per lotas
Nebukie per piktas,

Ir nebukie per daug pliuszkis
Pri<‘ jaunu mergeliu.

Viena pasirinkie,
Vestie paketinkie.

Ir ja viena vis mylėkie, —
Szi rd i prižadekie.

Jai viena mylėsi,
Daug laimes turėsi-
Su ja viena apsivesi,

y

Pirmiausias smūgis isztiko būtis suskambino tris Sykius h
mus, kai mes atvykome in Kir
sanov’a. Btivo paprastas suju
dimas geležinkelio platformoj; 
patarnautojai szuuke, skambu- 
ežiui skambino, garvežiai stau- 

su judi me, visai 
mažas, pilkas, 

rysznlis. Vienas 
• ant jo ir 
kas tai per

o tnszczioj 
inėijrno sto

Szitamege.
prie duriu guli 
povai judas 
keliauninka-s užlipo 
sustojo pažiūrėti, 
rysznlis. Pažvelgęs arcziaU, jis, 
lyg nustebėjęs ir abejojanezin 
balsu, tartum netikėdamas sa
vom akim, paklausė:

“ Drauge — vaike 
zia veiki? Kame dalykas?
Skarmalu pundas

k a tu
e f1

vos vaikiszczio 
iszraiszka. pažiurėjo 

užgesusiomis 
ir nuleido savo galva

1 ) sumurmė

susirinkomirksi! y j
apie kūdiki

ir kratosi, 
karszezio arba 
jos.
drabužiai, pasiuti,
maiszu,

p ra d (>j o 
judėti ir isz jo iszlindo sudžiu- 

veidas, alkana 
Vaikas

klausinėto jan
akimis 
vėl.

“Asz ežia guliu, 
jo jis, susmukdamas skarma
luose.

A k ies
minia. Susirinkę 
visi jie stengėsi suprast, suras
ti nelaimes priežasti — nors 
buvo aiszku be paaiszkinimu. 
Sudžiovęs, mažas kūnelis dege 

pagautas arba 
mirties a.gon'i-

Neapsakomni sudraskyti 
matyti, isz 

dongo drebanti kūneli 
ant tiek, khd kūnas jo iszrode 
visai nepridengtas. Purvinas 
buvo tas drabužis, pilnas mi
riadu parazitu, o drebanezios 
vaiko rankeles instiuktvviai 
krutėjo lyg norėdamos kasyti.

“ Va i k e, ] >a šaky k i sz k n r tu 
— kaip tavo vardas? Kodėl tu 
ežia? Kame tavo motina? — 
klausinėjo balsai isz minios.

Vaikiszczias tylėjo. Tik 
d is “motina,“
ji ir jis mėgino atsikelti.

Mamos ežia nėra — ji pra
puolė,” atsakė jis užkimusiu

zo-
matyt, pažadino

i i

” atsakė 
balsu, ir perpuole ant žemes vėl

visa, minia pasledo traukink 
link. Valandėlė vėliau tranki 
uis slinko tolyn, 
platformoj, prie
tni, gulėjo iszhmgva krutanti 
pilkas, dulkėtas pundas.

Kitoj stoty j vaikas 
ar septynių midų

• •

kokie 
, mil- 

priėjo prie
szesziu
žiniszka kepure 
dengto vežimo durti ir iszties«- 
savo ranka:

DOS, ’ ’ 
me girdėjosi tvirtas pasiryžt 
mas.

Žmogus neatsiliepė, bet Iriu 
sesi aplinkui stengdamasi ne
matyti arba negirdeti mažos 
žmogystos, stovi n ežios prie dn 

jo paežio kūdikiai buvę 
vaikas nesitrauki-

Pone, duok man kiek dno 
/prabilo jis balsu, kuria

riu;
vežime. Bet 
szalin.

Duok man ka nors — duok 
nors pluta,“ maldavo jis isz-

4 i

pluta,“
tiesdamas ranka, matyt griež 
tai pas1rvžes gauti ka nors szi 
syki. ‘ ■

Bet at sakymo nesusilaukė, 
naszlaiezio.“ Pasigailėk

tarė vaikas netikėtai rimtu, rr 
min balsu, tartum jis butu ka' 
bojęs tiesog in žmogaus sažii .

iszdykeli!
žmogus nusistebėjos.

Naszlaitis? Tu, mažas mela-

“Tu mažas 
szuko

gi!“
Pasigailėk

7

SU’

naszlaiezio, > -

pakartoja kūdikis no kūdikio 
rimtmmd’A<Mot i na mirė. Tėvas 

Duok 
) J

Vyras sudaėe sau per gaivi:.
i inkvepinu, 

pagautas, jis phklanse vaiko:
“Kaip th manai, ar In gale 

turn iszsiVirti sudužusi kiah- 
sziui?

Vaikas pamastė valandėlė ir, 
abi rankas, tarė.

GalėcziaU. Duok ji man.“
Laikydamas atsainiai sudu

žusi kiauszini, — taVtum <li- 
......... .....

pasipjovė, 
pluta, ar bulve.

Bet staiga, tartum

isz tieses,
t i

su Naujais 
METAIS.
• 1

ka-nors

a.

tartum <1?

I ,a i m i ngai g>wensi 
Nedoras bernelis, 
Vilioja mergeles,
Visas nori glamonėti*
Bet nenor mylėti,

Jaigu teip darysi,
Vargo pamatysi,
Sau mergeles neturėsi, 
Pase neš, kr i u nes i.

Kola i k Mikas yra,
Visi, vyr,s in vyra,
Sau mergele pasirinkit 
Vestuves darykit.

Pacziukes mylėkit,
Sau meiliai kalbėkit,
Tau k iai pamyluoki t, 
SaIdži ai pab u ežiu ok i t.

J. V. Kovas

f

I
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- * ci • i Z’i ft.1 #, ■ 
Knygele Draugystėms dėl

50c.
KVITU Knygele Draugystėms, ?d©V 

Kasforiaus nog sudėta -pinigu ant 
- - 50c.

KVITU Iszmokojlino pinigo llgonla- 
ma ' -’ - - - 50c.

susirinkimu
W. D.' BOČZKAtJSKAS-CO.,

MAftANOY CITY, P£ 4
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Likimo sparėžiai sukas rątai;
L1 į: jau Naujieji M^tpi!

Ir savžine vėl verczįa muh ‘, t
Daryti prižmlėjimus.' <

; - M’2 1- - * - ' -

Žiūrėkit jau Naujieji Metai!

I )ary ti prižadi?ji mus.
Kožiurs ka iiprs (larytij'žąda
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Ir ant szirdie<s sali ranka deda 
Kad ne burbos, no pyk J, 
Pagialba artimui suteiks..

Net i ilges jau .eit i n <larbaįt
Ii* atyduOfS vjsietns ])agtu*ba,

■■

jau ,eit in darini

I «

jie keiks;
V

z

I

Kiek tai priządejihi puikiu, 
1 “ ‘ . L i ;

1 ' * W1.Kad juos invĮykinuš sykiu!
I' I ' ' ■

Bqįt nprs tu žadame kas mėt$>, 
w i* i-* i i i • ■ j - '' 1Pasaulis Įlėkti vis ta's pats,
Atsikartoja sopos klaidos, ■ 
Vaidai, gyvenimas palaidas,

• -«l* . A o a'” ■

Ii'

I

Su Naujais Metais brekszta rytas, , 
Visiems geresnes ateities, 
Kraujais svietas nudhužytaš 
Gal neužilgio pasilsės!
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4 
džiausiu turtą, 
tolyn. Žmogus palydėjo ji aki
mis ir linguodamas guIva*>patf-f 
tebėjo: “Ak, kokie sziadien 
vaikai tapo! Kažinkas negerai 
atsitiko su fiasauliu!“ 

Isztikruju, kūdikiai visur-, 
kur tik juos hiatai, yra nusilp
nėjo, bet iszrodo rimti, nuliu- 
dilsi, sukietėjusi. .Jie vaikszto, 
elgetauja, nesza vandeni, dabo
ja namu rakandus, nesza sun
kius naszilliiis. Ir visa laika, 
rimini ir paniurusiai žnr akys- 
ha ir veiduosna sumigusiu.

Szvelni vakaro 
didelio miesto 
Baltos viduriniesezio trobesiu 
sienos tolumoj malonui varduo
ja rausvai auksinėmis spalva,- 
msi. Paukszcziai 
szvehiiai eziiilba sodnuose. ' 

f ' * k •

SihVioj, dulkėtoj gatvėj trys 1 
žmogystos susigrūdo pat v,orj. 
Motina pi'rjriiohisi klejojanti, 
ka tai sznabžda pmnelinavusio- 
niis savo lupomis, o dvi mažos 

prisilii'jusios prte!
jon, stengiasi;

SUFv 
lingusi kmia. Molina apkabino 
mažas galveles ir paskuti tu 
karta sznabžda su atsidėjimu— 
gal bht meldžias, gal kovoja, 
kad pasakius ka-tai,

vaikas nuėjo
BALTIC STATES BANK

Ak

visur

tyla apima 
pnkraszczius.

szvelniai

i , į/ i” 1Motina perpnolhsi k lejojant

mergaites,
jos, kvėpuoja
snszild.vli jos suszalusi ir

aiszkinns —
Gatve tuszczia 

žvaigždes mirga, 
dausose tartum 
žiūrėti žemvn.

Kita, gatve. I 
1 I I V I ,
dangti 
padėjo ant szalygafvio ir

viu:

kad pa-

ir tyli. Tik 
gailesį i ngai 
gedydamosi

Du 
isznesze

Kapitalas ir

ffll

l^y

Surplusas $270,000.00

sfig

**»"•< J.,**'*, “

i

Baltic States Bankas moka 4 nuoszimczius už depozitus.
Nuoszimcziai prtiskaitomi prie

* .

B F? 65 Ii tel H ® fa

sumos kas menuo.
Dabar patogus laikas pasidėti pinigus Baltic Statoj 

Banke. <
mums savo depozito knygute o mes iszkolektuosime 
ir savo knygute prisiusime.

Siuiicziamc pinigus perlaidomis ir kablegramais greitai, 
pigiai ir su pilniausia garantija.

Parduodame laivakortes in Lietuva ir isz Lietuvos.
Visi yra užganėdinti, kas su savo reikalais kreipiasi in

Galite perkelti juos isz kitur. Atsiuskitci

BALTIC STATES BANK
29zl EigHtlh Ave. New York,

Kampas 25 tos Gatves.
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vaikai ir 
mergaites isznesze gatvėn 

naujai padirbto karsto, 
suse 

le aplinkui maldauja praei 
Duokit ka nors molinai 

palaidot.“
Maži pinigu

karsto dangtin. Wantriai ir ty
liai kūdikiai sėdi ir linksi gal
vomis.

maldau,ia
14

ženklai krinta

ję.

* ■>1 •/<.' v. v“

N uga-Tone
< ' r ,lt 7. r A. v ' . 'U. •

S u grąžina man sveikatą Ir pajle- 
gas, saka Ponas Matusėvlcls

Dnlzvll, 1|!.
•‘Ištariu fiavą ncanriibežioutą piulčkavojimą 

UŽ jusli viliotus, Nugi<*ToiiCr kurion duoda 
tvirtumą vikaru kūnui Jos duoda naują 
gyvybę. BuvAu labai nusilfmctas ir išdaviau 
iauą piniftu UŽ visokim* vaistus bet nieką ne 
geibioje. Kaip tik pradicjju imti Nuga-Tone. 
atgavau savą sveikatą ir pajifgas. Jie numeti 
man lazdą ir davi energije ir tvirtumą. Galiu 
dabar atlikti trys sykius (langiaus darba negut 
ptrtniaus ir no kiuriu pavargimo ir par tai gahą 
pasakyti, jog Ntiga-Tone yra geriantis va u tas 
ir g< nmims atgaivitni^ sveikatos. Lt -ūkiu 
galvą proš tuos, kurie sutai*.a tuos vaistu*)

• <

Lenkiu savąir geria urnų aJgmvitrnp sveikatom, 
galvą proš tiioia, kurte nu taisą tupia vaištiri ir 
kožnain patariu Nuga-Tone.”

PETRAS MATUSEVICIS.
Nugrt-Tonc priduoda didcsnli veiklumą ir 

tvirtumą Visiem* įyvvbčs pajicgomst yra 
stcbiiklfingns vaistas dėl silpnu, nervuotu, 
sunaikintu vyru ir moterių. Duoda naują 
cyvybp Juknoms Ir žarnoms, atgaivfin 
nKstus, išmeta nuodingas atmatas, praša
li! gazus Ir išpūtimus, nepriimną kvapa ir 
švala liežuvio apvilkimus. Duoda puiku 

apetitą, gierą gfimmulavimą, nuolatinius 
nervus ir tvirtą, pastiprinanti miegą.

Kožna bonkuti Nuga-‘Fone talpiu nil 
vieni) mėnesi gydymą, o prekū yra $1, 
Gaukite* bonkuti šiandien pas sava aptie- 
kariaus, imkite per 20 dienų ir jeigu jnu 
busite visai užganėdinti, aptickorkts sugrąžis 
jums jusu pinikus. J< ‘ 
adtiėkorinus, siuskite 
pilną inCncr* »varantuotą gydvnuit apmo- 
kietą pačią.® NATIONAL LABORATORY.

1018 S. Wftbatih Avo. Chicago. III.
.............................           *.—*....4...—i—i»

«•. «■» «•» «<■» W. MB.

Daktaras Juozes j. Austrą 
lietuvis

1,Buvusiu Daktaras Kariumcncjc.
Gydo visokias ligas. Priima ligo- ' 
riius lig 10 valanda ryte. 12 lig 2

i popiet. (5 lig 9 vakare.
J Telefonas Bell—35!) R.

113 E. Coal St. Shenandoah ■4» e. <i< w o <

gyvybę

linų
.00.

Jeigu negalite Ratili pas 
j nuims $1.00 o gaur.fi le

I

Ar rtorite darbo?
nereikia 
be jokio 

gali savo laike vaka
rais užsidirbtie gera .uždarbe, 
galima padarite po deszimti ir 
dvidesZimti doleriu in savaite 
ir daitgiaus neleiskite vakaru 
už dykai bot pradeki! iszvprsti 
savo dyka laika- ant pinigu. 
Jeigu esate senesni kaip 20 me
tu tai raižykite del jums nau
dingu informacijų sziandien 
savo prigimtoj kalboj.

Katei va Sales (Jo.
Collegeville, Pa.

Agentu reikalinga 
mokslo kiek vienas

O'mokslo
gera aiždarbe
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klodamos laiva- 
bet ir isz visu

Laivakortes Atpigo
Keliauk isz Lietuvos ir in Lietuva visada per George 

J. Bartasziaus agentūra, nes ezionai par< 
kertes .netik isz New \’orko ir Bostono, 
kitu pertu.

Pinigus iszmainome ir siuneziame in visas dalis 
pasaulio pagal dienos kurso, 
kitokius" dokumentus 
patvirtinimais teisingai, pigiai ir greitai, 
du 
turimo savo automobilius del 
ž i ori u ii

Padarome pasportus ir 
su Notaro ir Lietuvos Atstovu 

Ozai kome net 
vioszbucziu del laikino keliaiviu apsigyvenimo ir 

greito ir parankaus pasa- 
ju bagažo iszvažinejimė. Reikalaukite musu 

pinigu kurso ir invairiu patarimu laszkais arba ypatisz- 
kai atsilankius o suteiksime dykai, po sekaneziu adresu: 

GEORGE J. BARTASZIUS,
498 Washington St. New York, N. Y.

Istorije Szventa-Seno ir Naujo Instatimo
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Nuo Sutvėrimo Pasaulės iki Kristaus Vieszpatics Užgimimui

lyg Paskutinio Sūdo.

Paraszo Viskupas Motiejus Volonczauskas.
S

Preke knygos 35c.
> 11
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W. D. BOCZKAUSKAS - CO. MAHANOY CITY. PA.
|H" * , 14. \ į ’ F
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I Dovana Szventems :
Geresnes Dovanos Szventems : ą _______
Albumas,, 436 puslapiai, 288 paveikslai su Biogra- 

i sau ir savo draugams.| fijomis. Pasiskubinkit užsisakyti
Kaina $5.00. Adresuokit:

| Knygynas

•A.

v
4

nėra kaip “Lietuvos

1

i
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Marija Palinksmintąja Nuliudusiuju.
(Atsitikimas isz Amerikonisz ko gyvenimo.)

Jonas Norkus turėjo maža 
sziaucziszka sklepuka Eiladel- 
fijoi. Noriuts ne daug turėjo 
darbo, bet tiek, idant iszmai- 
tyt paežiu ir szesziu metu duk- 

t relių Adele.
Tula ryta, o buvo tai keli 

menesiai adgal, iszejo isz na
mu pirkti szmota skaros ant lo- 
pihimo czeveryku.
uliezia,
nih motu

greitai a u

>

Ejdamas 
paregėjo kaip asztuo- 

merga i t e, begi 1 a ma 
pasku giminia bolia, bego tie
siog ant lekenezio 
tomobiliaus.

.Jonas greitai szoko, pagrie
bė mergaite už szlcbukiu ir pa
stūmė in szona, bet pats nega
lėdamas iszvengti nelaimes, li
kos trenktas in szona tei|
smerkei, jog k ryt o in grabe be 
žado.

Automobilistas sustojo, at
bėgo daktaras, kuris apžiurė
jas Joną, pasakė, jog tik trupu
ti likos sutrenktas ir nieko pa
vojingo neatsitiko, todėl palici
je nenresztavojo automobilistą, 
o Jonas atsikvotėjas nuo savu 
atsitikimo nuėjo toliau in mies
tą su reikalu.

Motina mergaites, kuria Jo
nas ižgialbejo nuo tikros mir 
ties, padėkavojo jam ir nuėjo 
su kudvkiu namon. Jonas ate 
jas namon, pajuto baisu skaus 
ma szone, nugriuvo ant grin 
du, o paszauktas daktaras ap 
reiszke, jog turės pagulėt levo 
je mažiausia tris menesius.

tuos mene
o suczedvti keli 

iszsiseme am 
gvduoliu ir daktaro. 

Prie darbo negalėjo ymtis, ba 
nuolatos jam szone skaudėjo ii 
negalėjo ne pasilenkt.

Pati matydama, jog vyrai 
negali dirbti, ejdavo kas diena 
prie darbo o
vo del kaimynu, 
tiek, jog užtekdavo ant szmo 
telio duonos ir juodos kavos.

In menesi laiko vargsze irgi 
apsirgo. Dabar grinezioje ant 
tikrųjų insiskverbe beda, o ba 
das pradėjo duotis in ženklus

— Mano Dieve, ka mes da 
bar pradesime ? ubagaut mies 
te uždrausta, o niekas mus no 

ejnu melst
mano pažinstamu 

tai man piktai atsako, jog oš
inu toks 
ras,

Pergulėjo .lomu 
lovoje,sius 

doleriai greitai 
maisto.

vakare skalbda
uždirbdama

suszelps, ba kada 
pagialbos

jaunas ir drūtas vy-
— teip skundėsi jaunas 

žmogus.
— Mano Jony t i, Dievas yra 

milaszirdingas, melskime Joje 
ir Motinos Szvencziausios 
idant mus suszelptu ir iszklau 
sytu mtisu praszimo. Atsiklau 
pe abudu priesz paveiksią Ma 
rijos ir su aszaromis atkalbėju 
ražaneziu.

Tame pabudo isz miego jaju 
ulejo ant šuo

skundėsi

Motinos

dukrele, kuri 
lėlio, szaukdama:

— Mamyte, 
szmoteli duonos, 
valgyt, duok 
brangi mainyti'!

Norkus ižgirdes

fV 
K

duok
noriu labai 

nbi’8 szmoteli,

man

graudinga 
meldimą savo kudykio, 
ko nuo keliu tardamas:

— Tuojaus mano k ūdyki, 
palauk truputi, o gausi duonos, 
— ir su tais žodžeis iszejo isz 
st ūbos.

— O, kaip tai yra nesmagu 
ubagaut, bet ka žmogus gali 
daryt tokioje Redoje ir kada 
mano milemas kudvkis mirszta 
isz bado!

Ejna uliezia,
tai puikei pasirednsi jegamas- 
ti, sulaikė ji ir melde paszial- 
pos. Tasai tiktai dirstelėjo ant 
jojo su pasisziauszium ir nu
ėjo sau toliau. Pamate kita ir 
panaszei melde ir tuom kart 
susimi Įėjo ant jojo, matyt bu
vo geresnes szirdies žmogus, 
duodamas jam 
tu.

Nudžiugo vargszas, skubino 
dabar in duonkepe idant nu
pirkti duonos, kad sztai kas to
kis uždėjo sunkia ranka ant jo 
peties kalbėdamas: 
manim!

paszo-

sutinka koki

keliolika coiv

‘JEjkie su 
aresztavoju tave už 

ubagaVima! ” .O

praszimai 
palicijantas

Jonas dingo, 
szauko:

o dukrele 
Mamyte 

nors ma- 
trupinėli duonos, nes

4 4

Norkaus meldimai 
ir iszajszkinimai, 
nuvedė ji ant palicijos.

Tame serganti pati, stebėjosi 
ir nerimavo kur josios vargin
gas
nuolatos 
br a n g i a u si o j i, < (i i o k 
žiuleli 
niirsztu isz bado!“

Tame atsidaro duris ir inejo 
kaimininka, o paregėdama, iž- 
balusia moteria, užklauso:

— Ar sersri, kur tavo vy-sergi,
»ras l

Iszejo in miestą jeszkoti 
duonos.

— O kur < 
duotai! mergaitei
but labai alkana.

— Ne turime
atsake

luona idant pa
nes

szmoteli;
ne.

Del Dievo

J’ji gal

duonos ne 
Norkuvic-

szvento, ka
kalbi ? - ir su tais žodžius kai
riu nka ižbego
bos, po keliu miliutu sugryžo 

duona

staiga i isz stu

su duona ir sviestu, 
zmoteli padavė

viena 
szmoteli padavė mergaitei, o 
kita serganeziai motorui.

Kaiminka iszejo, prižadėda
ma atojti ant rytojaus. — Mo
tina padėjo savo szmoteli duo
nos in szopa, mislindama 
kada tėvas sngryž isz miesto, 
tai su juom pasidalys, o jaigu 
ne atojs, tai atyduos kudykiui.

Valandos bego,
Vargszas

sau,

sugrižinejo. 
kalėjimo,

Norkus ne
sėdėjo 

o suubagautus cen 
tits palicije jam atome.

— Kaip ten ejnasi su mano 
mik'Uia paezia ir kudykiu? — 

vargszasmislino 
mėtėsi 
užmigo.

Po kokiam tai laikui palin
do, — žiuri.... tamsu, tyka, at
sikėlė, klaupė ant kėlu kalbc-5 
damas: “Marije, Motina ne
laimingųjų — apgloba varg- 
szu, susimilk ant manes ir ma- 

” Ant galo ve-

ir ant galo 
ant geležines lovos ir

Marije, 
. — apgloba

no szeimvneles!
la užmigo.

Ant rytojaus stojo priesz Sli
džia.

Kaip vadiniesi ? 
Jonas Norkus. 
Kiek turi metu? 
Dvideszimts (levinis. 
Ar vedins ?
Teip.

— Delko ne ? su noru, u
Reporteris i nėjo in stuba ir 

net sudrebėjo paregėjus toki! 
vargu vidurije. Ant rytojaus 
aprasžo laikrasztije visa atsi
tikima Norkaus.

Puikiam mūriniam namo sc-l 
dėjo prie pusrycziu turtingas) 
bankieris Rielierdsonas, szaie1 
sėdėjo jojo pati. 
Sztai, pagal kasdienin'i paj)i 
tima, 
ti, kuri padavė poniai. Toji 
skaitydama valandelia staiga! 
paszauke in vyra:

, • ’"t•
užlipa

vidlirijo.

szau
ir dukrele I

tarnaite atneszo laikrasz- 
poniai.

Amerikos
Vartai.

-----f'... ' -----------------------------------

g rac i j os per ž i u reto ja s 
aut l/iivo - ir jeigu nėra jokios 
užkrecziamos arba noa,iszkios 
ligos - visi keleiviai iszlipa nuo 
laiko. Pirm negu laivas susto
ja uoste, visi pasažioriai su
skaityti, 'Amerikos piliecziai 
sutvarkyti, ir pirmos"ir antros 

a to i v i a i egza m i n u o 11.
Tie visi, kaip ir tarpdoilio pa
sažioriai, turi sutikti vIbub 

re i ka

klasos

tas ateivis trumpai
> r

‘inleidimas

vadintas 
temporarily 

ii* yra tokis ateivis,
arba

Nepaisant jog kožnas 
timszalietis, kuris gyvena szio- 

.kuomet atvažiavo
— Mano l)icve! szirdžiukl turėjo pereit per koki nors imi- 

ar tiktai tasai Norkus ne bus k 
tai tasai pats 
ižgialbejo gyvasti 
relei ?

žmogus, kuris 
musu duk-

— Važiuokime persitikryt. 
— Ir už keliu miliutu jau sėdė
jo abudu puikiam automobi
li ujo, važiuodami in minia Nor
kaus.

Bankieris su paeze inejo in 
vidų, kur juju akims persistato 
dydžiauses vargas. Viena su- 
lužuse lova, du krėslai,
peczius pa remtas ant vieno szo- 
no su kelioms piltoms, maža 
szepuke ir tai buvo visas turtas 
tuju vargszu.

Bankierio pati prakalbėjo:
— Mano mvlemi 

ai važiavome užklaust,
gyvena Jonas Norkus, kurik 
szeszi menesiai adgal ižgialbo- 
jo nuo smert musu dukrelia 
nuo užmiiszimo per automobi
liu?

senas

žmonis, 
ar ezion

Y

miloma poniute— Teip, 
asz esmių.tuom žmogum.

Bankierius, 
prie durim 
mas ant galo atsiliepi1

— Geras žmogau, 
jau tavęs 
idant

)

stovėjo

Hve-

jo szalyje

eracijos stoti idant sutikti su 
Su v. Valstijų imigracijos in- 
statymais ir Imti rogulnriszkai 
inleistas, bet mažai isz ju apsi- 
pažine su imigracijos vyriam 
sybes budais, ir su imigracijos 
instat .viliu 
svkloms.

Visi žino

svarbiausioms tai-

rūpesti laukdami 
atvažinojaneziu giminiu arba 
artimu draugu isz užjūriu* Ne
spėjęs sužinoti laivo vardu, ant 

atvažiuoja,kurio pažystamai 
tuoj pasidaro nekantrus, save, 
nekantrumo jeszko informaci
jų ir beveik visuomet klaidin
goj vietoj. < 
neat važiuoja, 
telegramų siuneziamas in imi-
n
nepraneszdami 
faktus.

taip užsikrovė
, jog negali, kad nors 

Bet,

Jeigu 
, telegramas

gimine tuoj 
po

gracijos virsziuinkus, kartais 
reikalingus 

Imi g ra c i jos v i rsz i n i n ■ 
visokiais

kuris 
nieko nekalbeda-

jeszko 
neradau.visur, bet 

atsimokėti už taji 
narsu iszgialbejima. O kad da
bar tave suradau, važiuosi su 
mumis. Turiu Konetike puikia 
farrnukia ant kurios apsigy 
venai lyg smert, o tuom kart 
priyrnk szita tūkstant i doleriu 
ant nnpirkmo reikalingu daig
iu.

Aid rytojaus jau Norkai ra
dosi ant savo puikaus gyveni
mo ir turėjo visko pilna. I)a h 
sziadien tonais randasi, o kau 
jam nedaryti jokio nesmagu- 

jojo pravarde

tau

mo permainom 
ant Norkaus.

Norkai gyvena

imigracijos instatymu 
lavimus. Juos gali peržiūrėti

Jeigu nėra paprio- 
szinimįi ju inloidimui, kaslink 
imigracijos instatymu

arba kvotos

ant laivo.

genera-
liti reikalavimu
jie tiesiog nuo laivo paliuosuo-

j

ti. 
tie

Tarpdenio 
pirmos arba 

sos pasažioriai, 
del tolimesnio iszturinejimo, 
tuoj nusiiinsti in Ellis Island.

Jeigu .matyta

pasažioriai , ir 
■antros klia- 
kurie laikyti

jog ateivis 
szalics kvotaJ<\.peržiūrėjimas am

yra greitas daly-

kai
darbais, jog
ir norėtu, atsakyti visus.

laukiancziai 
“sulai 
I UOUK'l

galu gale, jaigu 
ypatai pranusztat, jog 
kvtas ant Ellis Salos’’ 
rūpestis pavirsta in dideli isz- 
gapti, ir nerimavimas, iszlaidos 
ir laiko gaiszinimas seka.

Tas suprantama, bet neri
mavimas nereikalingas jeigu 
viens nors truputi apsipažinen 
su imigracijos stoties regulia- 
riszku veikimu.

‘Tarp tu stoezin, 
yra svarbiausia, t. y
jos stotis New Yorke.

Ellis Sala 
imigraci- 

(Komi- 
sionierius. Robert E. Todd yra 
tos stoties vi rsz i įlinkas, ir By
ron II. l.Td ir I larry R. Landis 
jo pagelbiininkai).
yra vartai in liuosybes kraszta. 

at važiuojantis 
laivas pereina kvarautana, imi-

Ellis Sala

Kaip lik greit

“T. D. 
detained 
kuriam ‘i n leidimą s teiktas ir 
kuris apleis imigracijos stoti 
kaip tik greit jo laikina klin
tis sutvarkyta.

Tie, kurie neinloisti ant syk, 
suhdkyti, ir Special i o Isztyri
nejimo Komisija (Special In
quiry Board) nusprendžia spe
cialiame susirinkime, kuris lai
kytas trumpu laiku, ar inleisti 
ateivi ar siunsti atgal. Tokia 
komisija susideda isz trijų na
riu, kurio iszrinkti isz imigra
cijos virszininku, bot imigraci
jos generalio komisijonieriaus 
paskirti, su .Darbo Sekreto- 

Neleidžia

(I

r

I

TARADAIKA.

<k

I 
1

I v
1

su 
riaus užtvirtinimu, 
publika lankyti tuos Specialiu 
Isztyrinejimo 
klausinėjimus, bet ateivis gali 
turėti viena dranga arba gi
mine.

Todėl, jaigu kas nors sulauk
tu žinia isz Ellis Salos jog atei
vis sulaikytas del specialio isz- 
klausinejimo, tas

Komisijos isz-

reiszkia gal

tinkamas ir 
neužbaigta, 
Ellis Island 
kas.

Tuoj po atvykimo ant Ellis
visi ateiviai surinkti in jog ta ypata nebuvo inleista ir

t. y., turi skai

Salos, 
vieta ir visi fiziszkai peržiūrė
ti, ir ezion visi iszrinkti kurio 
reikalauja pilna egzaminą. Po 
to, ateiviai turi imti vadinama 
“literacy test’’
lyti 40 žodžiu savo kalboje ar
ba bile kitoje kalboje, ir galu 
gale prieina prie raszomojo 
stalelio, kur sėdi du imigraci
jos peržiūrėtojai, kurie pertik
rina 
Jeigu

i n leidimo reikalavimus, 
tinkami ir jn 

neužbaigta, jie 
ant vietos inleisti.

Kaip tik greit ateivis inleis- 
gali apleisti Ellis Saia 

ant pervažio in New Yorko 
miestą, jeigu tas miestas jo 
paaky rimo 
tas ant 
tolimesnes keliones.

Kartais inleistas ateivis lai- 
Tas atsitin- 

, ypatingai tokiuose atsiti
kimuose kuomet inleistas atei
vis turi laukti pinigu, kuriuos 

del tolimesnes 
jaigu kas nors

ateiviai 
szalies kvota

crei t ateivis i n leis
tas, jis

jeigu tas
vieta, arba pervež- 

gelžkclio stoties del

kinai sulaikytas.
ypatingaika

siunezia 
arbd

vyksta in Ellis Sala ji ypatisz 
kai parsivežt i, 
nios

jam 
keliones y

arba del laiki- 
ligos, arba 

priežast ies. 1 m i k i na i
del kitokiom 

sulaikv- *

jog jo arba jos dalykas reika
lavo tolimesnio isztyrinejimo 
ir jog specialiu isztyrinejimo 
bordas svarstys visa dalvka.I * •

Jeigu ateivis sirgtu arba bn- 
jis tuojapnegaledintas, 

sinnstas in ligonbuti ir iszty- 
laikinai sulaikytas.

Tokiuose atsitikimuose 
rinejimo bordas remiasi 
lydytojo certifikato.

Apart tu 
ateiviai sulaikyti del

arba

tlį

rinejimas r isztv-
ant

O* m

atsitikimu
C i

kur

lio isztyrinejimo, 
vadinti “ 
inquiry” 
jog k ožiui s

specia- 
(trumpai 
“special 

atsiminti, 
ateivis, kurio sza

lies kvota užsibaigė, irgi laiky- 
special inquiry

S. 1.’’, 
) turinio

arba

li* vela žmogau po svietą zu- 
lykie, 

Vėla žinutes visur rinkie 
Jau tas mano džiabas 

Tai tikrai nelabas.
O ka daryti, 
Turiu poryti;

Vyruezei, kas bus terp musu 
Lietuviu,

Ar vis bus apsigaubia skur
deliu, 

isz tu 
kvaituliu, 

Sarmata, po szimts knipeliu.
Jokiu iszmintingu sznektu 

neturite,
O jaigu keli ir suejnate, 

Tai tuojaus sznektas atran
date, 

Ginczus, bažnyczos, ir tikėji
mą statote, 

Namieje nenusedyte, 
Ba josią ka veikti neturite.
Tuojaus kotą ant pecziu, 
Veikutes atlankyti urvu.

Tokis vaikine gyvenimas, 
Tai jau niekas.

Žmogdli! ka naudosi iszejas, 
Ar smagumu guusi munszai

nes iszsigerias?, 
Namieje vaidu padarysi, 
Kaip girtas parsivilksi!

Visos tautos skaito gazietas, 
Sziadien to geidže visas svie

tas,
O ar tu prie žmonių nepriguli, 
Ar gazietu skaityti negali! * 

Daugiausia isz Lietuviu, 
Turime dydeliu tinginiu, 

Ba kada kiek laiko turi, 
Tai gere, valgo ir per diena 

guli.
Tokiems ne rupi skaitymas, 

T i k t a i nm n sza i n i a vi mas, 
Apsiejimai piemeniszki, 

gyvuliszki: 
, ar ant kelio, 

Tokis žmogus visur iszrodo 
ant kvailio.

Svetimi ant juoko mus laiko, 
Senatvėje gero nesulauksi- 

' me nuo musu vaiku,
Ir jaigu tokie gyvulei neper

simainys, t 
isz Ameriko isz- 

> varys! ,

Ar jau neiszsimiegos

I
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tas del '‘special inquiry” 
spec i a 1 i o i szt y r i ne j i i no.

Trumpai: laikyti del 1 
isztyrinejimo,” 

held for special inquiry,” yra 
visi, kurie nebuvo inleisti arba 

arba 
sulaikvti.

Board of Special Inquiry nu
sprendžia ar inleisti ateivi ar 
deportuoti.

Board of Special Tn- 
nutarė 

ateiviui praneszta 
kreiptis prie

Jis pats gali kreiptis 
gimines arba 

draugus, arba per kokia gero
ves organizacija, kuri randasi 
ant Ellis Salos. Szaukimas tik 
sako - “asz noriu apeliuoti nuo 
Special Inquiry Board nutari
mo” su paraszu apelianto. 
Apeliavimas turi būti siunstas 
nedaugiaus kai keturias-dc- 
szimts valandų po nutarimo. 
Padavimas apeliavimo sulaiko 
veikimą kaslink galutino atei
ve nusprendimo pakol stoties 
imigracijos komisijonierius 
gaus Darbo Sekretorius nuta
rimą. Tokiu budu, laukiant 
apeliavimo, ateivis negali būti 
deportuotas.

Darbo Sekretorius, 
damak apeliavija gali atmainy
ti specialio isztyrinejimo bordo 
nutarimą, duodamas inleidima 
ant užstatus, arba gali patvir
tinti deportacija, kuria specia
lio isztyrinejimo liordas insa- 
ko.

Kituose imigracijos instaty-

t 
eialio 
4 4

‘ ‘ spe- 
arba

paliuosuoti, 
laikinai

Suleisti bet
Tuomet

Jeigu 
quiries

Pasielgimai 
Ar kur sveeziosiaatgal siunsti, 

, ir jis gali 
Darbo Sekreto-
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uJENEROLAS PERSHINGAS 
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kuriu pelnas 
gydymo ligoniu ser-
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Ana diena Jenorolas Pershing 
likos dekoravolu su dubeltavu 
kryžium, per

Tiejei 
po visa

w..
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DELEGATAI ISZ TOLIMU RYTU»

<

riaus.
prie jo, arba per

te:.:’:
t — Pasakykie,

r'3:

malszei, ju
ju dukrele sziadien jau yra su
augus ir graži panaite. Priosz 
Naujus Metus visi atsiklaupė 
prie paveikslo Motinos Dievo, 
dekavodami Jai už apgloba ir 
neapleidima juju dėdeliam
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Buvai kada baudžemas? 
Ne, ponas sūdžiau. 
Ubagavai, ar teip ?
Teip.
Kodėl ubagauji ? 
g#

juk
dėtum visur aplaikyt!

— Dirbau kol turėjau pajė
gu, bet nuo kada apsirgau ne
galiu nieko dirbti.

darba

— Kokia liga sergi ?
— Likausi pataikintu 

automobiliu.
— Gal buvai girtas?
— Ne ponas sūdžiau. Nege

riu nieko, likaus sužeistu gial- 
bedamas maža 
mirties.

Sudže dirstelėjo ant paliei-' 
janto. Koki laika nieko nukal
bėjo, ant galo užklausė:

, — Ar tiejei pinigai, ku
riuos pas tave surasta, suuba
gavai ?

— Teip, norėjau už tuos pi
nigus nupirkt duonos del savo 
kudykio ir serganezios paezios.

— Ar teisybe kalbi? juk 
sziadien sunku tikėti viso
kiems valkatoms ir ubagams!

Tartie kokia tai nepažinsta- 
ma motore, kuri isz notyczin 
radosi sūdo, priejd prie su
džiaus kalbėdama:

— Ponus sūdžiau! asz bu
vau liūdinto ja, kaip tasai žmo 
gus likos sužeistas gialbeda- 
mas mergaite nuo tikros nur 
ties. Gali jain tikėti, nes kalba 
tikra .teistvbia.

— Ėjklo namo, esi paliiio- 
suotaš, bet/saugokis kita kar
ta ubagauti ant ui i ežiu.

Kada Nbrkus apleido pallci- 
ja, priėjo prie jojo reporteris 
laikraszczib užklausdamas jo
jo:

pot

mergaite nuo

sunku tikėti

tikra teisybių.

Geras žmogeli, ar galiu 
Ant niek nuėjo su taf’ m ejti namo?k

/>
t

maža mergaite 
Adriana Mayer, už tai, kad pir
ko keliolika ženkleliu 
zelpimo džiovininku, 
žen k 1 o I i a i parsi d uodą 
Amerika, 
eina ant
ganeziu džiovos liga.

I
- \

sulauk-

I

jau kitokio

C MANUS & tWIAk

**«

Sūneli, tu isztikfo savo 
dantis nusivalai czystai 
su COLGATE’S.Ana diena pribuvo keliolika di legatai.

in Washingtona, idant porstatyt taikos kajnisijai protestus 
prieszais Japonus idant isz t rauktu tuojaus 
menia isz Siberijos. Delegatai
sius. Jieje yra, pradedant nViokairosos:
Skvirsky,
Faraiaun,

isz tolimu Rvtu

H

saVo kariu- 
1‘adosV ki'lioneje per du monc- 

Aį Yiizikoff, B. E. 
Poni SkvirskioTie,!'. K. Ęaravael f ir Gnstovas J. 
sekretorių ft dėlega'cijąs,

i
sekretorių ft dėlega'cijąs, 1

f.

I

TEISYBE.
man tikrai, 

Kazuti, ar tu su manim apsipa- 
eziavai del pinigu?

— O ne, Onute, apsipac^ia- 
vau del skolų, ba 
spasabo no buvo.

TUKT DAVADA.
Kaimynas in kaimynu: Na 

ka, kūmai, tai Jonas jau Pil- 
viszkiuost daktarauje!

D-gi kaip, buvau vakar pas
«i

mirusiu iuždavė

z
h,

jin, tai darbo turi invale,s. — 
Jau ketures sved^ttvas del iiu-

• •

REIKALINGA AGENTU

kinus liosog noRzloiojanis.

DIDELE MARSZKINU DTRBTUV 
reikalauji* agentu parduoti ju marš 

‘ Plgi< 
prekes, lempelei dykai. Madison Mil 
503 Broadway, New York. a

ii

% 
t i
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• * •

Terp Skulkino Lietuviu 
Turime daug gyvuliu, 
Kol da katras blaivus,

Tai szioks toks žmogus,
Bet kaip munszaines ižgerc, 

Tai suvis proto atstoję.
Dorais buna bažnyczioje, O 

latrai karezemoje.
Ana diena pasigeria keli ant 

uliezios stovėjo.
Žmonis isz bažnyczios užka

binėjo.
Tokis pasielgimas ir progre

sas,
Tai jau ne kas.

Ne dyvai, juk su kiaulėms 
užaugyti, 

Kiaidiszkai ir iszlavyti,
Isz tokio gyvulio niekas nau

dos no turi, 
paikszo iszžiuri.Ba ant

* * *• I
In viena miesteli mergina iss 

kitur pribuvo, 
Tai kaip vyrai gunda gavo, 
Pradėjo apie stuba sukinet, 

Ir in langus žiūrėt.
Žmonis neturėjo ka daryt, 

Turėjo duris uždu ryt, 
Ir langus užtemdyt.

Naje,
Arneruje? r 

Mergina turėjo ejti pas kitus 
Savo pažinstamus. 
Ant ko tai iszžiuri, 

Jaigu ne trupinėlio
tos ne turi! «

Tai vyruezei, tokios tai mu 
no Kalėdos, 

Tik nuolatos bėdos ir bedds!

šarmu

MARSZKINU
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Žinios Vietines
• *----------

— Senas metelis vos gyvas. 
—- , Naujas Metas jau už du-

nu.
svoczio visi

SAULE
1

AMERIKOS PILIETIS IR 
VALDŽIA.

VAKARIENE.

— Lankomo 
lauke nekantrei.

— Kokia jisai ntnesz mums 
laime atojteje!

— Visiems linkime 
tasai metas butu laimingesnis 
idant, Dievas užlaikytu visus 
sveikatoje ir apsaugotu nuo vi
sokiu nelarmiu.

— Vincas Gridanskas apie 
35 metu senumo, būdamas ant 
bardo pas Juodienia ant 714 E. 
Railroad uli., mirė Ashlando 
ligonbuteje nuo sužeidimu ko
kius aplaike per automobiliu 
prigulinti prie Earl Hubcr isz 
Stanklio. Nelaime atsitiko ant 
naujo keilo arti K61so. Velionis

ir

idant

atvažiavo isz Filadelfijos 
dirbo Staniklije ir taja diena 
ėjo atsiymti užmokesti. Badai 
turi seseria Filadelfijoi, bet 
toji da ncatsiszauke ir kaip ro
dos kūnas bus palaidotas anl 
ubagu kapiniu Skulkin Haven.

— Szv. Jono
draugyste laikys puiku pokviT 
16 Sausio Norkevicziaus saloje. 
Bus tai puikiauses pokylis ii 
jau užpraszimai likos iszsiun- 
sti.

blaivininku

redakcijos

— Kultūros vajaus reikalu 
kalbos Kun. B. Bumszas, Uet. 
Kataliku Veikimo Centro Ats
tovas, Sausio 1 d., 2 vai., Ma
hanoy City.

— Panedelije
ofisas bus uždarytas visa die
na isz priežasties szventes Nau
ju Metu.

’ — Vakare, Sausio 1, Vy- 
cziu 104 kuopa rengiu vakarie
ne su puikiu programų. 
Vaidinta dvieju 
mediją

Sausio

Skyrius 1.
Valdžia: jos Reikalingumas. 

Valdžios tikslu yra apsaugoti 
asmens teises ir visuomina lais
vo. Valdžia nėra .tam, kad su
varžius asmens laisve, ir ji ne
turi būti taip suprasta. Jos 
siekiu yra kiękvionam bendri
jos nariui, tai yra, kekvienam, 
asmeniui, kuris tarp kitu žmo
nių gyvena ir su jais dirba, už
tikrinti didžiausia galina lais
ve, suderinama su visuotina 
gerove. Pavyzdžiui

Leiskime, vienas asmuo nu
vyksta neapgyvonton salon, to
li nuo žmonių esanezion. Jo to
nai pasielgimu niekas nevar
žytu, o jo darbai tik ji pati tc- 
paliestu. Bet, leiskime, kad ton 
salon atvyksta antras asmuo ir 
kad antrasis asmuo lygiai tiek 
pat teises ten vykti turi, kaip 
ir pirmasis žmogus turėjo. 
Aiszku, kad tuomet pirmasis 
žmogus negalėtu lygiai ta pat* 
daryti po to, kaip antrasis žmo
gus atvyko. Tarp .fu turi būti 
žeme, ar laukiniai vaisiai, ar 
dvejojimo vietos pasidalintos. 
Abu turi lygios teises ingyti 
kuro, semtis vandens isz skai
tiniu, ir taip toliau. Apsaugos 
ir teseto pasidalinimo klausi
mo nebuvo, pakol antrasai 
žmogus nepasirodė. Aiszkb,

,,— Motoru Draugija rengia 
didele vakariene Deeemborio 
31, Parapijos svetainėje, Coal 
Dale, Pa. Po vakarienių i bus 
szokiai ir invairus pasilinka- 
minimai. Trauksis iki Nauju

Darbininko Draugas

PAIN-EXPELLER
Valzbnžonklh užreg, S. V. Pat. Ofise.

Garsus por daugiau kaip 
60 motų.

Metu. Užpraszo no tik vietinius T«mjk iio.ro (Anchor) VnhWenkil 
bet ir apiolinkcs Lictiivius ant ------ —____________ __
szio puikaus pasilinksminimo. POTTSVILLE
bot ir apiolinkcs Lictiivius ant

Inžanga 50c. 
(104)

Ktdcczia 
Bengejos.

PA,

T

n

j
J

.1rLaivakortes Vėl Atpigo
In Hamburg ir Bremen $103.50
In Liepoju $110.00
InPiliava-Karaliaucziu §106.50 

(War Tax $5.00)
Pinigu Siuntimas Kalėdoms 

Žemiausiu dienos kursu.
Pinigus Lietuvoje gauna laike 

25-30 dienu.
P. MIKOLAINIS,

53 Hudson Ave. Brooklyn, N.Y.
■■■■■''  —    1     .1.,, „■

X*^*1^** »» <■» MS' <1 MM MR O if — Wfc

DR. J. A, TANANEWlCZl
Gvdytojas ir Chirurgas.

Gydo invairias ligas vyru ir 
moterų.
sveikatos dalykuose 
laiszkus. Adresas:

! 2020 137th Street,
Į Indiana Harbor, Indi

■W

II

UK/unkind Pleiokafw* ?
Ruffles

N i eiti?
Riffles 
ai .Slenka?

A_r Jus 
NAIJBOJUTE . 
Ar Ju»m GaIvoo OJą. 
NAUDOKITE 
Ar Jų<*j Plauk 
NAUDOKITE

Ar Ncm-Hg Ap»auJ?crtF Juos? /
__  r/AUDOKITJC J 
SKtlS' Ui laidymui savo plaukti Amžiau a ir tankiai* ' '

MpĮĮff NA U D ORITE
į . Už.la.kyiriui ^aivnj odos syniluū ir kvariai ■

- NAUDOKITE Ruffles S
rW RuHIoe galima g.tuf I virtos nptkkoso po C5c. bonka, arba tiesiog 

JO ildirbčjn per parun ufc bonkj.
F. AD. RICHTER & CO.

3rd Avo. & 33tli SU Brooklynj

K7

✓
T>

Ruffles /,
NAUDOKITE Rffffi^s
NAUDOKITE Riffles
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JOS-AMERIKOC
9Broadvay, NevSork.NY U 

E IL8ETUVA

$2 DOVANŲ $2
DABAR •filtns 
JMaau-jins ir 
f/erių v ui a.‘j dūk- 
tariSkuu kny
gas parduoti ».m 
už $7.00. LY
TIES MOKS- 

JLAS, tai pir
mutine knygą, 
kuri drįso ai
škiai pasakyti 
ir atvirai t iliu
stracijomis) į- 
rodyti viską, 
kas tik reikia 
vyrui ir mote- 
rei žinoti apie 
savo lytį: — 
lyties organų 
iii s i vystymą, 
funkcijas, svei
katą ir ligas; 
moterų reika
lus: gimdymą; 
mėnesines, kū
dikių auklėji
mą, jų ligas; 
meilūs ii’ šei- 
m o s 
sekretus.

L< t

Duoda patarimus 
per

LY-

.Z
7

■V

c-

’i

«

LINIJA
TIESI 
KELIONE

1‘

-

n

4 C

4 i
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PER J-iAMDURGAPTUASĄ I 
/■ ARBA LIEPOJU

Lietuviai važuojant in Piliava 
aplenkia lenku juosta (karidora) 
Visa trcczia kkissa padalinta in 
kambarius ant 2, 4, 6 ir 8 lovų.

ESTONIA” iszplauks 11 Sausio 
LITUANIA” iszplauks 1 Vasario

DAKTARAS L H0DGEK8
» l’lilliuleliplihi Specialistas 

Užsiscnojuslu ir Clironlszlqi Liga 
Elklto ton kur cwatc tikri kad gau

site tvirta rodą ii’ atsakant?! mediką- 
liszka gydimą, per duktara kuris turi 
daug metu pasekmingo proktikavlmo 
Gydimą ka aplaikote nuo manos yrn 
gvarantuotas.

Jaigu esate silpni, ncrvJszkl ar U- 
guoli, nedarykite tos klaidos ka kiti 
esą padare, atojkito pas mane ir pas-

Laukti yra

Viduriu netvarkos, nptriiuktas lie
žuvis, Užkimimus ir Kunkumns po val
giui, giwal, svaigulis, silpnumas szlr* 
dies, h’ visos viduriu netvarkos grei
tai palengvinti.

Odos ligos, iszbeaimal, 
dedervines ir kitos odos ligos greitai 
pasiduoda per maino gydimą.

Silpni vyrui ar pajėgos Jtysu jaunls- 
tes jus apleidžia? Ar esatie nuvargo ii 
silpni? Ar stokas jums drūtumo, mit
rumo ir pajėgos ka gamta jums pa
ženklino, jaigu teip tai matykite ma
ne. /

Rumntizmas visokiuose padėjimuo
se, telppgi isztine ir sztyvi sulenkimai 
pasiduoda per mano gydimą.

Ar esate nervuotl ir troto nuodeju, 
silpni ir nuvargo, pailso isz ryto, be 
ambicijos, be gyvumo, trotinat ant vo- 
gos, silpnos atminties, 

|t»-
iszberimai 
skausmas peczuose, skausmas kau
luose, skausmas gerklojo, stokas en
ergijos. Todėl nelaukite.

Pasekmingai gydžiu katara, astma, 
dusuli, užimąs galvojo, trumpo girdė
jimo, isztinima gerkles (goitre,) krau
jo, odos ir specialūs ilgas pilvo, inks
tu, kepenų, pūsles, lumbago ir neuri
tis.

Ateikite gausite* rodą dykai. Po tam 
iszalszkinsiu kokis skirtumas, geres
nis Ir daug pagelbantis yra mano spa- 
sabas gydimo. Padekavones nuo dak
taru, lojorlu ir dvasiszkuju. Tie gydi
mai patvirtinti ir rckomcndavotl per 
garsingiausius Europos ir Amerikos 
Specialistus:

Ofiso valandos 8 ryte iki 8 vakare: 
Ncdolioinls, 10 iki 2 popiet.

Dr. Hodgens Medical Offices, 
4 S. Centre St. (2-tras floras) 

Pottsville, Pa.

laptlngal pasikalbėsimo, 
pavojinga.
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Trcczia klassa in Hamburgą $103.50 
Tn Dilina emcnn t*, t ;»«/%;«■> cunIn Piliava $106.50. In Liepoju $110.

Kreipkitės prie musu agentu jusu mieste.
i

Ca»ltol Block BISILOMLM 
linlu t rrofil*

Mokamo antra procentą ant 
piningu. Procentą pri

dedam prie Jubu piningu 1-ma 
diena Sausio ir Llopoe mene- 
Buoėo. nepaisant < ar atneaxai 

. parodyt knygute ar he.-
Mes norim kad Ir jus turė

tumėt reikalą bu muBU Banka 
nepaisant ar roaZas ar didelis 

Bankas įdaras nuo 9 Tai. 
ryte Mg B vaL popiet, SubattH 
mis 9 ryte Ug 17 vai,

• k" ■ iri -VT^

H BALL, Prezidentai
F. J. NOONAa, vice-Pres.
J. H. FERGUSON, Kasteriu*.

I*

f'

>»

t

Daktarus KOLF.K yra vienatinis tarpe Lietuviu daktaru* 
PHtsburge. Jisai mokinosi Varszavoje, studijavo beglje 
H2 metus in va irias ligas vyru ir moterų, todėl jas nuodug
niai pažinsta. Gydo užslnuodlnlma kraujo ir silpnybes 
Vyru, spuogus, niežėjimus, ligas tinimo, in vairi as ligas 
paolnanezias nuo neezystamo kraujo. Atslszauklte ypa- 
tiszkal, per laiszkus asz nogydau. Dr. Koler kalba Rusiss- 

kai ir Lenkiszkal. Ofisos valandos nuo 9 ryte lig 5 vakare 
Nedeliomis 9 iki 2 popiet

Dr. KOLER, 633 Penn Ave. Pittsburgh, Pa.

pakol 
nepasirodo.

kad ne vienas isz ju neturi tei
ses sunaikinti ar pažeisti kito 
asmenį ar nuosavybe. Trumpai 
tariant, del sziu 
kiu gimsta
vos, kurios verezia paliestuo
sius susi kiaušy t, kad tuo bu d n 
galima butu abieju 
gerbti ir apsaugoti.
ežia paeina valdžios priežastis. 
Juo daugiau žmonių draugija 
invairinasi, tuo daugiau pric- 
žaseziu valdžiai randasi ir tuo 
paežiu laiku gema daugiau 
sunkenybių jos tikslo atsiekti 
— galimai didžiausia laisve 
kiėkvienam asmeniui.

S usi vienimusiu j u 
Valdžia. Susivienijosiose Vals
tijose valdžia gauna teise val
dyti isz pavaldiniu sutikimo; 
tai yra, asmenys daro savo tei
siu nuolaida visu gyventoju 
gerovei, kaip pirmame persky- 
ryje dėstyta. Szi teisiu nuolai
da visuomenes gerovei susida
ro, kuomet paraszoma konsti
tucija ar sutartis.

Kuomet žmonių 
perdidelis, kad 
vis’ems vienon vieton susirink
ti konstitucijai iszdirbti, kuria 
butu g; ’ 
ir 
iszrankamas susirinkti kurion 
nors pažymelon vieton konsti
tucijai iszdirbti, 
pavedama žmonoms 
Rinktieji asmenys vadinami 
atstovais ir taip sudaryta val
džia vadinasi atstovybes val-

nauju santi- 
i n va irios apysto-

visokius
G ra- papūczkos, 4 |

žiai apdaryta; labai daug pa
či kshi, kaili 
SVEIKATA,

kaina I.

AOIO —I IIP mi *B ^■s

. VYRU 
LIGOS

veikslų, kaina $7.0 0. (2)
SVEIKATA, tai knyga, kuri 
viską pasako apie žmogaus kū
ną. Jei norite savo organizmą 

pažint ir poroj sveikatoj užlai- 
kyt, tai jsigykit šilą knygą. 
Gražiai apdaryta. Beveik ant 
kiekvieno puslapio paveikslas. 
Kaina $2.
Matote, kad šitos knygos kai

nuoja $9.00. bot mes dabar par
duodam t’k už $7.; 2.00 gau
nat dovanų.

O jei norite kitokios knygos 
dovanoms, tai pasirinkit bile 
vieną iš šitų.’

GLŲ KALBOSE; apdaryta, $2. 
A T TT» A T.’l T71 • .. XT T m t F O G17T

TŲ S £ apd., ' $2.
JOJ; abd., $
Lfi; apd., $2. TUKi< 
NAKTŲ; apd., $2.00.

Pirkit Knyginį ir šių.'
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teises pa-
Taigi isz u I RM f fl. IMMII III W imi NdlIHIB III llf ■ II

Pirkite Kuknini
Pecziu Dabar

tv. •*r<i v.

Bus
veiksmu ko-

TaigiKas Bail vs? 
szokiai ir kitoki invairus pa- 
margin ima i.

Rengėjai deda visas pastan
gas kad padarius vakaru viena 
isz pasekmingiausiu kad pil
niausia patenkinus atsilankiu
sius. Norintieji dalyvauti, insi- 
gykite tikieta kogreieziausia. 
Galima tikietus gauti pas Vy- 
ežiu narius. Pradžia programų 
8:30.

4 4 I * >

laiku gema

Valstijų

pasirinkit bile 
KAIP RAŠYT 

LAIŠKUS LIETUVIŲ ir AN
GLŲ KALBOSE; apdaryta,$2. 
APIE ŽEMŲ ir KITUS SVIE
TUS; apd., .$2. LIETUVIŲ 
PRATfiVIAl MAŽOJOJ AZI
JOJ; aFd., §2. MEILĖ ir DA1- 
Lfi;_ apd., $2. TU K DANTIS 

’t .jas 
j Lietuvą! Jei mylit dau skai
tyt, tai reikalaukit mu.»u DI

DŽIAUSIO 7 ; -------
LOGO. Jei įpyht mokvti 
METIKOS. LIETUVIŲ

LIETUVIŲ

MEIL 
TUK

Ketverge kun. Czosna 
suriszo mazgu moterystes Joną 

sunu(Laskey) 
Leskov i ežia u s

Leskevicziu
Antano Leskcvicziaus gyve
nanti ant Spruce Str. Nuotaka 
paejna isz McAdoo.

— Petit y ežioj 
parsiduos žema 
čzei :
Szviez. sholderis
Szvicz. hame
Szvrfžios deszros
Pork Chop (ciela)
.Galvijiena del zupes
25c.
Kalakutai
A ntis
Verdama versziena

bonkos catchupo
J. Kubertav.iczia

Pine 8t.

Suimtoj 
kaina sekau-

ir

14u.
23c.
23c.
24c.

4 sv. už

*» 1 
p.

40c.
30c.
15c.
35c.

600 \V.

KUR BUNA?
savoPaieszkau savo szvogeno 

Juozo Zabliacko, ir draugo Jo
no Gražulio. Per didvses striu
kas gyveno Sturgeon, Pa. 
tam iszvažiavo in Illinoju atei
ta. Tegul atsiszaukia ant adre
so.

po

J. Katylus
159 S. Broadway 

Frackville, Pa.
t

Paieszkau savo dranga Kaži-, 
rniera Varanaviczia ir Tekutie- 
nc, paeina isz Viendrankiu So
do- Papilės Para., pirmiau ^v- 
v€jno Waterbury, Conn. Girde-
4a,U )<ad W09 ar 1910 metais 
ig'^va^iavo in mainas. Turiu 
8vdrbU reikalą, malonėkite at- 
siszaukt, arba kas apie juos ži
no meldžiu praneszt.

Kaz. Zileviczia,
185 Congress Ave., 

Waterbury, Conn.

• (t.!05>

CHAS. S. PARMLEY
Kt ' Katate Agent. — Notary Public.

Jeigu norite pirkti ar parduoti stubas, 
int’H Kalime jumis tame patarnauti. 
Randavojame namus, kolektavi n*e 
randas Ir teip tollaus.
238 W. Centre St. MahanoyCity

namus,

skaiezius 
galima butu

KNYGŲ KATA- 
lit inokvtis AKIT- 

J ir AN
GLŲ KALBŲ, tai reikalaukit 
nwsų MOKYKLOS KATALO
GO.

Matote, kad ries visko turim; 
TIK PRISIUSKIT SAVO IR 
SAVO DRAUGŲ ADRESUS, ir 
PASAKYKIT, KO NORIT, O 
nes tuoj visus aprūpinsimi.

MARGERIS
2023 St. Paul Avė. 

CHICAGO, ILL.
$2 DOVANŲJ2

Al

alima instatvmus daryti 
pildyti, tūlas ju skaiezius

kuri vėliau 
užgirti.

vadinasi atstovybes
* I

žmonių

srtrinatlyvi, 
greitai pallstat, pikti, iszbHszkusis ii 

Į ant veido, pailsės, nuvar- 
sk ausm as peczuose, skausmas

W. TRASKAUSKAS 
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 

GRABOKHS MAHANOY CITY, PA.

PasamdoLaidoja kimus numirusiu, 
automobilius del laidotuvių, krikszti- 
nlu, vescllju, pasivažinėjimo ir Lt.

Mahanoy .City, Pa..520 W. Centro St.

r
Tvircziausia Lietuviszka

BANKA

Gerinus dabar pirkti negu vėliaus in I 
rudeni. Turime dar didesni ir geresni I 
pasirinkimą negu kitados. I

Musu specialiszkas PER T|
GLOBE peczius, vidutis 181 

puikei enamelavo (if|
Galima matyt musu sztoro lange. |

$77,52
coliu didumo

A

PASKUTINE
♦

Didele kaucljft .Budėta Valstijos 
Banko Departamento, ffiniu po 
priežiūra Valstijos, teip kad pini
gai sudėti mano bankoje negali 
pražūti. Priimu piningus saugiam 
palaiki mul. Slunczlu piningus 
In visas dalis svieto, pagal dienos 
kursą. \ Parduodu laivakortes 
kompanijų nustatytame kainom*. 
Parūpinu paszportus keliaujan
tiems In Lietuva. Viskas daroma 
teisingai, greitai ir pigiai. Ra
ižykite apie kainas o gausite 
teisinga atsaklma. Adresavokite:

V. Lapinskas
601W. Mahanoy Avė. 

Mahanoy City, Pa.

I

I
I
I

T

džia
džia.

Didžiumai žmonių balsu 
konstitucija užgiriant ir pri- 

jai turi 
gyventojai

PROGA
»

V

Musu Real Apollo ir Canopy
- Fair peczei yra geriausi.

Musu didelis Modelis u 
22 coliu didumo vidur fi 

- yra tai didžiausis ename • 
lavotas kukninis pecz in 
ka galima gaut, di deft 
ugnine vieta. Labai tin
kamas peezius del dide- 

'* lios sziminos. Dar syki 
Rakome; pirkite pecziu 
dabar.

<

5

7
/

>0

imant,
szales
vo ar ne.

Teisinga yru

pasiduoti visi 
ar jie balsa-

asmenini pa- 
v'esti tūlas savo teises, kurias 
jis galėtu pasilaikyti jaigu at

gyventu,
jie ingija dauginti 

narys.v 

patogumus,

kuometsiskireliu 
main oi n s
naudos,kaipo draugijos 
Paimant domon
kokius namie turime — valgis, 
drabužiai, knygos ir tolygiai— 
ir palyginus 
kokis 
vieno 
būrio,

su tuo isztekliu, 
ali būti pagamintas 

asmens ar vieno kurio 
aiszkiai priparodytina' 

didele pareiga pavienio asmens 
draugijai. (Tolinus Bus.)

g'

LIETUVISZKAS
SAPNINYKAS

Arba iszguldimaa Sapnu'

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

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

Preke muso Preferred Stock’o pabrangs

1 Sausio 1922
P 'k

. r 1 V
•• 1 r ' f ’ . / • v . i • 4 1 X ’

Jeigu norite padėti pinigus kur jie bus 
saugoj vietoj ir atnesz suvirsz

procentą
■■i ■ ■ i

tai pirkite szerus dabar, da po $93 ir 
dividendas už szera. Serai pabrangs iki

L

2

I

J

$94
už dividendą ir szera

s

t

pradedant 1 Sausio, ir iki tolesnio laiko.

Pennsylvania 
Power Light Co.

1

f

r

i,

i

ir

X

Temykit Lietuviai!
J eigų norite nusiusti pinigus 
ii? Lietuva, greitai ir pagal 
žemiausi kursą, iszpirkti lai- 
vakorte už kompanijų preke, 
gauti teisinga patarima viso
kiuose reikaluose, tai kreip- 
kites prie gerai žinomo lie
tuve, bankieriaus ir taikos
teisėjo, reikalaudami atsuki
mo nusiųskite 2c marke ant 
szito adreso:

JOSEPH G. BOGDEN, 
Aiderman & Banker

• 4 S. Main St. DuBois, Pa.
it įsa — oiaR>w^aiaia

Kazis Rėklaitis 3
Lietuviszkas Oratoriui

► ■ i...........

Laidoja numirėlius pagal naujausia 
mada ir mokslą. Turi pagelblnlnke 
motero. Prieinamos preke*.

516 W. SPRUCE ST. 
, Mahanoy i

Bell Teletonu No. 149.

*

MCI
City, Pa,

■*

GUINAN’Sg MAHANOY CITY, MT. CARMEL, SHENANDOAH.

į Sztai Koki Prieteli Turite

>

IĮ

Ji*« v J

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 geriausiajszpuola mokėti. t

Yra tai Banka kurios virszininkai yra juso tautleorial Ir 
patinstami. ’ 1 _ 1Jpatinstami. ' *«*»**'**••*■

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

■*1^namus.
Yra tai Banka, kurioje jaueziates lyg wve name, 
Yra tai juso Banka.

. Pasakykite savo draugams ir pažinotam* kad dėtu tavo
piningus in Merchants Banking Trust Co. Banka. Srita
A wU y *■»>

Banka žino kaip jumis geriausia pagelbėt!.
MERCHANTS BANKING TRUST CO.,

' MAHANOY CITY, PA.
—DIREKTORIAI—
L. Eckert, Vice-Pros.
W.F. Ryokewict

Fenton

D. M. Graham, Pres.
J. R. G ar r ah an, Attorrv v 

H 3.

D. F. Guin&n, Trosą.
A. Danisewicx M. Garula 

T. G. Hornsby
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