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ISZ AMERIKOS
Ant galo dasiprato, jog buvo 

kvailys.
Santa Rosa, Calif.

dvileka dienu džiaugėsi isz sa
vo
Dunby,

jIatEeh.)

Vagis apvogė aptiekoriu 
Cfrablaucka.

Plymouth, Pa. — Keli vagis 
apteko-in
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■Didele Bedarbiu Demonstracija Londone.
t=8 F. W. BOC'ZKOWNKl, Editor 34 METAS

Tris menesei kalėjimo už gir
dima mergaicziu.

Naw ton, Mass.
ras Kinezhen, Lietuvys,
3 menei ’ is galėjimo, 
kad 
mergaites.
te, 9 metu 
B. Czirinte

T■WTWWT

Tukstancziai darbininku randasi be darbo, ne tik Arnerike bet ii t ei p kaip

<.«/ Y‘ *

f
, v-

insigavo m skiepą
rians A. G. Grablaucko, iszri- 
to dvi haczkas spirito ir viena 
baczka geros guzutvs, po tani 

t roką 
užrito

nupiszkejo. Steit 
rytojaus rado 
ne.

Grablanckas iždirbineja gy
duoles “Žmijecznika ” ir klio
kęs patentavotas gyduoles pla- 
czei žinomos visur.

Neregis apvogė neregi.
New York. — Petras Fesseh 

nejei'is neregis, tu rijo baliuku 
d(»l k(*liu savo draugu, kurie 

liuosvbia. | teipgi buvo neregiais. Ant tojo 
paeziule sutiko ant at-

I

James

Tik

apsi vedimo James (day 
milijonierius isz San 

Francis<*o, kuris turi 68 metus 
senumo. Buvo tai jojo penkta 
apsivedimo loterije kuria pra- 

Apsivede jisai su 26 
patogia Miss Beulah 

Sanders isz Oklahomos.
Dunby innesze praszima ant . 

perskirimo, padntxlamas pric- 
žaste, buk apsivedė su savo 
penkta paeziule kada buvo gir- 

o kada iszsiblaive, supra
to savo kvailybių ir dabar gei- 
dže vela naudotis I 
Jauna 
sikratimo jaign jiai Dunby už
mokės puse miljono 
ant iszsižadejimo ;
so turto, koki senas kvailys pa
liks po mirezei.

Dvi mergaites pabėgo isz 
priglaifUos.

Philadelphia, 
t (*s Man*

laimėjo, 
metu Miss

tas.

pasiima* 
džiaus,

lsz .l‘>.|0 gara
sa vo skarba ir 

o palicije ant 
trok.i Inkermo

- I

— Kazimic- 
gavo 

užtai, 
nonjo nugirdyt jaunas

Autose Virbickai- 
amžiaus mergaite; 
14 motu, ii- da ke

lios kitos paliudijo, kad jisai
insiszankdavo jas in savo kam- 

y

mei-

ir duodavo 
jos

kuri

> doleri 
atejteje vi-! ij"ls s”

susirinkimo radosi ir Kristinas 
Po baliukui Pe- 
auksinio

Sehneideris.
neteko 

pakeltais numerals, 
neregiai. Dave 

vagysta, <>
valandų surado

koki naudoja 
palcijei apie 

po keliu

ziego-

j žine
Joji
| ziegoreli artimoje knrczemoje,

1 1 x . i v < r-

bari ir duodavo po 
kad jos iszsigertu 
Yra instatvmas 
los laszus, 
duoti žmogui slapta ko nors in 
viduri, kas galėtu pakenkti jo 
kiniui ar sveikatai. Nors <1 

duodama
litems ne slapta, bet ka

nom da pilnametes 
ir negali savo protu numanyti 
jos bledingumo, tai teisėjas' 
nusprendė, jog vaiszinimas to
kiu mergaicziu svaiginan- 
cziais gėrimais vistick

nuteisi* 64

buvo 
merg: 
daugi jos

ne

1 y kuris

bledingumo,

M ai irk ir
- Dvi mergai- 

Gladv
Stevens, 18 ir 19 metu senumo, 
persigavo per augszta tvora 
katiflikiszkos priglaudos ... 
ro Ganytojaus,” I— 

už visokius
žengimus, szoko 12 pėdu ir din
go terp žmonių.

mergaicziu

mergaites

Pa Ii e i je

kur pardavėPetras 
doleriu.

•vs;Buvusis gubernatorių
i

už 15

“Ge- 
kur randasi 

prasi-

joszko 
po visa aplinkine. J uju drau-
ge Elsie Ruggers pranesze pa-

• 9 centu 
degi in( 

priesz “
draudžia

egi I- 
szitoms

mergaicziu 
gėrimais 

prasižengimas, ir 
metu amžiaus lietuvi mene
siams kalėjimo.

vra

aficie-

Miniszka paniekino meile fran- 
cuziszko aficieriaus.

Parižus, Francije. — Priesz 
kariszka tribunolą Strasburge 
atsibuvo ana diena paskutinis 
aktas akyvos dramos, 
prasidėjo sekaneziai:.

Pirmutinis aktas buvo at- 
losztas praejta meta, kada kar- 
melitonu kliosztoriaus Marien
thal, Alzacijoi, kylo nužiūrėji
mas, buk tenaitines zokonin- 
kes laiko szali Vok’tecziu ir už 
tai likos parszalintos. Paredka 
toje aplinkinėje nžlaikinejo 
jaunas francnziszkas 
rius.

Aficierins užtėmi no terp ju
ju patogia zokoninke vardu 
Mercida in kuria pasiūtiszkal 
insimik jo. Daugeli kartu sten
gėsi persigaut per mura ir ra- 
szinejo meilingas gromatas 
pas jaja, bet viskas nuėjo ant 
niek. Ant galo netekias kan
trybes, drauge su dviems savo 
draugais nusidavė in klioszto- 
ri idant pasimatyt ir pasikal
bėt su zokoninke Mercida.

Perdetine nužiurinejo ka to
kio ir nelabai sutiko ant pra- 
szimo, bet kada aficieris jiai 
apreiszke, jog jiji gales būti 
budintoja jojo kalbos, sutiko 
ir paszauke zokoninke in sve- 
cziu pakaju. Tada aficieris at- • 
siklaupes ant keliu, apreiszke 
jiai savo meile ir meldo ant vi
su szventuju, idant apleistu 
kliosztori ir pasiliktu jojo pa- 
ežia, nes myli- jaja daugiau už 
savo gyvnstr.^^^kdfimke kan- 
trei iszklause aficieriaus isz- 
pažinima, po tam atsiliepė:

‘ ‘ N e iszpa šaky tos 1 i nksmy- 
bes szio svieto ne yra vertos 
visu dangiszku linksmybių ko
kios mane lenais lauke.”

Aficierins apleido kliosztori 
nulindęs, bet ant to nepasibai
gė. Klosztoriaus valdže kaipo 
ir kariszka valdže dažinojus 
apie pasielgimą 
paszauke jin priesz suda ir da
bar turės leistis priesz karisz- 
kus virszininkus už savo pasi
elgimą.
Sumiszimai Jeruzalemc, 14 už- 

muszti, 26 sužeisti.
Jeruzalemas. — Keturiolika 

žmonių likos užinuszta o dvi- 
deszimts szeszi likos maž dau
giau sužeistais laike sumiszi- 
mu isz priežasties užklupimo 
ant keliu Arabu, kurie nužudo 
keturis žydus. Vietine palicije 
aresztavojo keliolika Arabu ir 
po keliu valandų padare mies
te paredka.

ATSAKYMAI.

Kožnas plaukelis vertas viena 
doleri.

Berkeley, Pa. — Pagal
s mirė 

priglaudoje del ubagu.
Topeka, Kans. — Norman 

Willey, buvusis gybernatorius 
valstijo Idaho, mire Shawnee 
pavieto priglaudoje del uba
gu. .

Willey buto gubernatorium 
1892 mete, o per neiszmintin- 

spekuLicije neteko viso sa
vo turto. In 
tris menesiai adgal, 
aklas, kurezias ir labai palie- 

I gias ant sveikatos.
Koks

nu
sprendimą sudžiaus Roberto 
Edger, tai moteriszkas plaukas 
yra vertas viena doleri ir pa
gal taji nusprendimą nubaudė 
Mrs. Katre Owens 
kejimo 20 doleriu
ma 20 plauku nuo galvos savo 
kaimininkos Mrs. Fay Lane, 
kuriai tiek plauku iszrove lai
ke pesztinos kokia atsibuvo 
prie tvoros už visztas.

ant užmo- 
už iszrovi-

(T

licijai buk su mergaitėms mi
ni sz k os pasielgiu e j <»
ir todėl pabėgo isz priglaudos J 
House of Good Shepard, kuris' 
randasi ant 35 ir Fairmont 
Ave.
Priverstas nužudyti savo dran
ga arba pats bufu pražuvęs.
South River, N. J. 

je rado ant

ruseziai k u rėžias

ant

- Ralici- 
rusiszku kapiniu 

lavonu Krano Passino su septi
moms kulkoms krūtinėje. Vie
natinis pedsakis koki palicije 
surado, tai buvo ;
linti artimoje ir per juju pa-1 
galba daejo ] 
kuris buvo

radosi su juom ant burdo 
Buvo tai 
kuris apie 
draugo sziteip kalbėjo: 

& 4

ir

priglauda atėjo 
nes buvo

g'A*'

tai likimas žmogaus 
Arnerike? Nuo gubernatoriaus 
daejo lyg
5000 anglekasiu sugryžo vela

prie darbo.
Scranton, Pa.

penki tukstanczei
kurie

ISZ VISU SZAL1U
Neiszpa šaky tos 

szio svieto

paskutinio vargo!

— Suvirszum 
anglekasiu 

neturėjo darbo 
Septemherio, kada (llen Al-

nuo 1
kada

akulorei gn- (^en <'oal kompanijų uždare sa
vo szeszes kosi klas, pradėjo

prie žiKlintojmis, v,'bl llirbti sąnvnitia.
Jcremvn No. t .. 2 ..Jeremvn♦ 

kurios
No.

Anglijoje, 
Kas dien atsibudo, dideles 

lemonstraeijos bedarbiu ir policija turi daug darbo iszvaikvti susirinkusius. Augszcziau
Tra- 

iszvaiko susirin-

patvirtina szi paveikslai, kurie buvo nutraukti Londone. 
( 
patalpytas paveikslas parodo kur policija bando iszvaikyti bedarbiu procesija, isz
falgar gatves. Žeminus patalpytas paveikslas parodo kur raiti policija 

gatves.kusius isz Shaftesbury I J *

Vyriauses Japonu mnisteris 
nužudytas.

Tokio, Japonija. — Vyriau
šes Japonu ministeris Takashi 
Hara, likos nudurtas peiliu 
kada stovėjo ant

likos nudurtas
g1

aficieriaus,

elež kelio 
stoties. Žudintoju buvo 19 me
tu vaikinas.

Premieras Hara tiek turėjo 
Japonjoi,

Anglijoj. 
Buvo jisai dideliu prieszinin- 
ku militariszkos partijos.

Triguba žudinsta tyksle api- 
pleszimo.

Ilagensbergas, Vokietija. — 
Pati, duktė ir tarnaite kapito
no Keeksztino, kurs iszkeliavo 
in žiemius, likos nužudyti pm 
nežinoma žudintoju, kuris api- 
plesze visa narna nuo pinigu ir 
brangenybių. Nužudytas y pa
tas surado szVogeris veliones, 
kada atėjo juosius atlankyti. 
Keeksztiene turėjo insmeigtas 
žirkles in gerkle, o tarnaite ir 
mergaite 
gerkles. Keeksztiene paėjo isz 
Arkangelsko ir buvo turtinga 
motere, rusiszko gyinimo.

I

Bonka szampano už 60 centu!
Coblenz, Vokietije.- — 

vienas apsilaižys ižgirdes, buk 
czionais bonka gero szampano 
kasztuoje tiktai 60 centu. Mu
su kareiviai kurie tenais ran
dasi aut apmalszinimo frien, 
turi gerus czesus ir todėl ne
labai nori idant Su v. Valst. 
juosius isz tenais atsmauktu. 
Nėr ko stebėtis, musu bojsai 
tenais gauna geriausio bavars- 
ko alaus, szampano ir sznapso, 
o kada aplaiko pede, tai per- 
mainia ant vokiszku markiu 
amerikoniszkus dolerius, buna 
tikrais milijonieriais. Nėr ko 
pavidet jiems, jaigu mes Ame- 
riko kenezem sausuma, tegul 
nors jieje už mus pasinaudojo

Priesz mirti] 995 kurie turėjo tęva atejvi irvėl jis priduria: “ 
noriu pasakyti pasauliui visa 
teisybe. ’ ’
“Asz prisipažinstu, 
nuszoviau Leoną Statkų, bet
ne už ka kita, tik už savo pini
gus.”

Savo laiszko
J

kurios ja

czionmotina czion gymusia arba 
prieszingai. Juodųjų yra 284,- 
568; I ndjonu 337;
255 Japonu;

Ir da toliau jis sako: 
kad asz kiekženklivumo

Lloyd George turi1829 Kinu;
9

1 ir 2 ir Old 
nedirbo nuo

draugas nužudyto

I, _ — ----- ------- --- - ---------

( Apriliaus, pradės badai dirbti 
Novemberio 15, per ka vela 
pradės dirbti apie du tukstan
czei darbininku.
Milijonai lankosi in mokslai- 

nes.
Washngton, D. C. — Nuo 5 

lyg 20 metu vaiku kurie lanko
si in vi sokes mokslą i nes Su v. 
Valst. yra 21,370,000 pagal 
paskutini surasza gyventoju.

Valstije Utah lankosi dau- 
giause, ba isz vlo..
ventoju 73 procentas 
mokslaines.
4 4

Aleksandras Sarzin, • 
savonužudinima

I’assina buvo labai imsimi- 
nuo kokia tai laiko ir 

bet asz jam 
man sake, 

revolveri ir

nias 
bandė nusižudyti, 
užbėgau. Tada jisa 
jog jisai turi,, r „ <IS?5 i
turiu, jaign asz jojo nenuszau- 
siu tai jisai man padarys gala. 
Ka turėjau daryt? Gyvastis 
man buvo miela ir da nebuvau 

todėl nuta- 
nora

pasirengęs mirti
iszpildyti norą mano 

draugo. Nuėjome ant kapiniu 
artimoje South River. Passina 
atsisėdo ant kialmo asz nuėjau 
kelis žingsnius ir paleidau in ji 
tris szuvius, ‘ bet nepataikiau. 
Tada 
man

riau

I

Forge

v ra

visu teitais gy- 
ejna in

jis labai gina 
o smerkia

apkalba.
tas

Keleivyje” bu- 
l’oszkeviczius 

Statkų ‘‘ant bur-' 
Policija

Statkuviene 
moteris,
Jis R taipgi labai i atūžės ant 

taus. Statkuviene jis vadi
na labai teisinga ir szczyra
moteriszko.

Isztisai jo laiszko

241 Filipinų;
Havajai; 47 Hiudusai; 9 Korė- 
onai ir 3 Malajai.

Pennsylvanijoi 
8,720,017 gyventoju.

v ra

S ta

viso
Isz tojo 

skaitlio yra tiktai 56.3 procen
tas gyniu s i u

ji aresztavo ir,

mano draugas paliepė 
prisiartyt ir iszymt isz 

kamzoles penkis dolerius su 
paliepimu idant greitai užbaig
tai! jam gyvasti. Paėmiau pini
gus atstojau kelis žingsnius, 
paleisdamas da

Pa. — Daugelis 
kaip Nedėliojo 

automobilius

keturis szu
vius in mano dranga, nuo ku
riu pargriuvo negyvas. Iszpil- 
džiau paskutini norą mano 
draugo ir viskas.”

Ugnis padare bledes ant 
3,000,000 doleriu.

New York. — Ugnis sunaiki
no penkes pristovas Erie gele
žinkelio, du tankus su aliejum, 
dideli magazina ir trisdeszimts 
paplokszczin valcziu, padary
dama bledes ant trijų milijonu 
.doleriu. Ugnis buvo matyta po 
tfisa Najorka.

žiavo.
kupare radosi

nora
, y

Baisi” slaptybe kupare, kuri 
numėtė in upia.

(’hester, 
žmonių mate 
sustojo didelis
ant tilto, keturi žmonis iszszo- 
ko isz jojo paėmė dideli kupa- 
ra ir inmete in upe, po tam sė
do ir nupiszkejo isz kur atva- 

Zine tuojaus pasklido
po miestą, jog 
nužudyta inoterė.

Ant galo pribuvo palicije, 
szerifas ir daugeli žiopliu, ku
rie isztrauke isz upes slaptinga 
kupara. Atplesze kupara ir 
žioplei net kvapa sulaikė kada 
paregėjo jame pilna sztopo 
ant dirbimo munszaincs ir ke
liolika galonu spirito.

Tiejei, ka kupara inmete in 
upe, buvo tai prohibicijos szni- 
pai, kurie mane, jog tai gc- 
riauses būdas sunaikinimo to
jo sztopo.

Statkaus .žadintojas pasikorė 
kalėjime. — Prisipažino prie 

žudinstos.
South Boston, Mass. — Ded- 

hamo kalėjime pasikorė Adol
fas Poszkeviczius, 35 metu 
amžiaus lietuvis vaikinas, km 
jis lauke teismo del nužudymo 
Leono Statkaus, Stough tone.

Statkus buvo nuszautas sa
vo namuose 4 rugpiuezio, apie 
ka savo laiku ‘‘ 
vo jau raszyta. 
gyveno pas 
do. ’ ’
sakoma, kad kalėjime jis prisi
pažinęs prie kaltės. Nuszanto- 
jo Statkaus pati irgi buvo kar
tu su Poszkeviczium aresztuo- 
ta ir iki sziol laikoma kalėji
me. Policija mano, kad ji bus 
su Poszkeviczium susidėjusi ir 
prisidėjusi prie tos žmogžu
dystes, kuria Poszkeviczius 
papilde, nors aiszkin prirody
mu,priesz ja nėra. Dabar jai, 
žinoma, bus lengviau apsigin
ti, kuomet'Poszkeviczius pasi
korė.

Isz pradžių

negalima 
iii lalkraszti talpinti, nes jis 
invardija 'tenai kai kurias mo
teris ir vadina jas labai szlyk- 
szcziaiš vardais. —

Nauji kariszki kapelonai.
Washington, 

riszkas departamentas 
diena paženklino 
kapelomis visokiu iszpažinimu
penki isz ju turi czinus majo
rus, 60 kapitonus, o likusio kai
po paruacznikai. Isz nauju ka-

4 4 K.”

prie 
kuria

D. C. — Ka
una 

kariszkus

czionais isz tevn 
kurio czion yra gymiu.

Puikus žentelis.
Hackonsdek, N. J. — Oske- 

ris llenck, susipažino su Ethel 
Ross ir in kelis menesius pa- 
praszo tėvu idant leistu savo 
dukrelių už jo. Tėvai nieko 
prieszingo neturėjo davė savo 
palaiminima, 
šakojo, jog turėjo perpjautas

t

gi<4

A\ C. Hamilton, Ont Canada 
— Vilnių yra užemia Lenkai, 
kuris randasi po juju valdžia. 
Kam jisai teks atejteje, tai sun 
ku inspeti. Lenkai nemano ati
duoti Vilnių Lietuviams visai.

E. D. V. Baltimore — Bor- 
vos Anierikoniszkoje vėliavoje 
ženklina: raudonas, drąsumus; 
baltas, czistumas o melinas tei- 

Nc singuinas.

t

4

Poszkeviczius 
kalėjimo juokavo ir nuduoda
vo, kąd jis nieko nepaisęs, bet 
vėliaus pasidaro nusiminęs ir 
paskutiniais laikais labai keis
tai elgdavosi.
priesz pasikorimu paliko laisz- 
ka, isz kurio matyt, kad Posz
keviczius jau nesitikėjo gy
vent ir nuo keliu savaieziu jan 
rengėsi prie mirties. Tame 
laiszke jis raszo: “Praszau 
‘Keleivio’ redakcijos patalpyt 
sziuos mano žodžius pirmam 
lape, nes tai paskutiniai mano 
žodžiai, kuriuos 

į ant szios pasaulės^.”

Žudi ntojas

prie 
jis raszo:

asz isztarin
Tolinus

pelonu (kunigu) kataliku yra 
J 65, metodistu 115, baptistu 
91, presbiteri jonu 71, cpiskopo- 
lu 54, Mokytojai Christuso 31, 
Kongrecijonu 23 o kitokiu isz- 
pažinimu 12. Sziadien regu la
ri szk a armije Snv. Valst. turi 
181 kariszku kapelonu.
4,750,071 atejviu Pennr.ylvani- 

joi.
Washington, D. C. — Pagal 

surasza t 
20 mete,

gventoju pridaryta 19- 
tai Pennsylvanijoi 

randasi 4,750,071 žmonių gy- 
mušiu isz atejviu, 1,887,850 
kurie gymo Europoje, 1,724,- 
810 kurio turėjo moŲna. ir tę
va gymusie Europoje ir 569,-

nes jaunikis pa
turi gera bizni ir 

nori toje aplinkinėje nusipirkt 
narna del atejnamos *pacziu- 
Ičs. Narna surado, bot didžiau- 
se beda buvojame jog Oskeris 
no turėjo 500 doleriu rankpini- 

katruos turėjo duoti už
narna. Ka ežia daryt? Ydant 
tėvai nedažinotu, jog jisai ran
dasi be skatiko, atlosze apiplo- 
szirna be pagialbos banditu. No 
toli nuo namo savo milemos, 
pasislėpė in krūmus suriszo 
pats savo ir pradėjo rėkti. Tė
vai milemos su kaimynais at
bėgo in ta ja vieta ir rado žen
teli gulinti suriszta. Oskaras 
apsako kaip likos užkluptas 
per Įranditus, kurie atemo nuo 
jo 500 doleriu. Kada dotokti- 
vai pradėjo tirinoti taji užklu^ 
pinui.dasiprato visko ir ant ga
lo Oskarelis prisipažino, jog 
norėjo tėvus savo milemos ap
gauti,)- Svodba payro o ženteli 
iszvai’o von. I isz tojo žemiszko rojaus.

K. M. Pittston. — Verte 30 
sidabriniu grasziu kuriuos Ju- 
doszius aplaike už pardavimu 
Christuso, yra verti apie 17. 
amerikoniszku doleriu. Tuosia 
laikuose, tai buvo gana dydele 
suma piningu paymta už 
valninka.

pe-

neplovok!

Gera priežastis.
— Del ko vakar ne buvai 

mokslaineje ?
— Ba pas mus buvo kriksz- 

tinos mažo brolelio.
— Gana jau,

Juk tdvo tėvas iszvažiavo in 
Lietuva jau ketvirtas metas.

— Tai nieko ponas profe
soriau, bet raszo pas mamytiu 
kas menes is,.,.

*
Z
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Kariszki amerikoniszki boli
dai labai pakylu ir parsiduoda 
dabar už tiek, kiek žmonis už 
jiaises užmokėjo.

bondai,
Paskutini *

” bondai, už kurias 
gaunama po 4;H procentą par
sidavė po 100 doleriu. — Todėl 

savo bondu 
neužilgio al

Victory

nepardavinėkite
Dede Samas

už.tiek už kiek už 
j'iaises užmokėjote
tu.

nes 
pirks visas

su proeeib

Pagal paskutini surasza, lai 
-Suvienituosia VaIstijosią ran
dasi 54,421,832 žmonių, kurie 
turi tiesa balasvimo, o tai isz 
priežasties, jog nuo kada mu
su saldžios moterėlės aplaike 
lygias tiesas, tasai sknitlis teip 
milžiniszkai pasididino. Skait- 
lis moterių, kurios turi tiesa 
balsavimo yra 26,759,952, o vy
ru yra 27,681,880. Norints tiek 
yra czionais ypatų, kurie turi 
tiesa balsavimo, bet labai ma
žas skaitlis isz to pasinaudoja.

Ki&ųszinei su deimantais o už- 
Ir A m XI rw 1 n nillrdil

Laikraštis 
ojnant is 
buk paskutiniosia 
lenkiszki 
karsztai
visas savo 
keliu diemi 
kaip szeszis szindus namu.

“ Izviestia 
Moskvoje

isz- 
pranesza
laikuosia ! ;

gyventojai Vilniuje i 
pradėjo pardavinėti 

locnastes. In laika 
pardavė daugiau!

so kc.jui (tracer) 
kur

kvitos ir kvitu siuntėjui sugra
žinta. Atsitikime laiszko pa- 
klydmui, 
daug » longviaus parasti 
laiszkas dingo.

Reikia atsiminti, jog kuomet 
registruoti laiszkai nedasiekia 
savo vietos galima nueiti in 
bile paczta ir ten iszpldes tam 
tikras popieras, paežius isz- 
si mis taip vadinama šokėja

popieras, 
taip vadinama

(tracer) kuris beveik visuo
met suranda kur laiszkas pa
kliuvo. ♦

kancĮalas su auksu.
Ejdkuriai. — 

gelia .keliaudamas in Lietuva

I

|xokis tai žmo-

Vokietijoj prasiplatino tiek 
vagiu, jog sveezei hoteliuosia 
yra dydeliam pavojuje, nes va
gis vagia kas jiems tik papuola

Isz Lietnvos
Isz tosios iriežaįtt's 

ran-

ISZ ROSIJOS
’■ < .-'k ________ __ ________

Dy dele kontrabanda sakarino.
Afoskva. — Kontrabanda su

karino baisei prasiplatino nes 
cukriiis par,siduo(|a po doleri 
už svaru, a .sukarinus yra daug 

gera

Pas daktara.Apsigavęs Vaikelis. 
..pfr.Ą.'&J '■

Miku Vincuka8 
i 1 x ■ 1 , vvvut x a i< t .j l<.< v 17,

jis mate p i Indį |e|<szte (tori ei-

vienu naktį
bemiegodamas sapnavo kad

0 naktije ar tamista ge
♦

>ra i miegi?
— Negaliu 

merk t.
akies už-ne * f

per vokiszka raidžiu, likos su
ok torius, ku- 

peržiūreja jojo k u pa rus 
ėmėsi prie gurbelio kuriame 
vožėsi savo maista. Vienas 
inspektorių pradėjo iszyminet 
isz gurbelio kiaiiszinius ir už- 
kiuidalus kaip Amerike vadina, 

send vieži us” — du szmote- 
liai duonos sudėti in krūva, 
idant peržiūrėt ar ten nesiran
da koki o,s 
dugno gurbelio.
iszymdamas kiauszinius Jr už- 
kandahis, nemažai nusistebėjo 
juju sunkumu. Sumusze viena 
isz kiausziniu idan't dažinoti, 

bet 
n (‘ s

o

laikytas per iiisj 
rie

i

ISZ

v

C k

pigesnis ir duoda
kont rakandams.

I laugiause
kont rakandu
I junk i jos
l'istonijos ir Pinu kaipo ir Ru- 

kontrabanda.
per

už .milijoną

pelną

sukarinu pamiszu 
ru bežius, 
I Jitvijos,

pe r
I net uvos

ka) labai gaiM^ibsr uogu kosze- 
los, bet neturėjo szaukszto, su 
įcuom valgyti koszele. Antra 
vakaru eidamas gulti pasiėmė 
su savim szaukszta ir ra akoje 
laikydamas užsnigo, bet lyg ty- 
czia jau per sapnu kosziukes 
nemato.

• Ar senei?
Jau nuo asztuoniu metu.
K a tu sakai žmogau?
Teip ponas daktah», ba 

nuo asztuoniu metu esmtU vacz 
monu (naktiniu sargu) prie fa
briko. ‘ '

- * 1
briko.

T

BALTIJOS AMERIKOS LINIJA
____ 0 fl ROADWAY* ‘ \ • NEW \ C.IK . S \

saldiimino porneszakontrabandos
Inspektorius 

sir už- 
... įstebėjo

ant

TIESI KELIONE IN LIETUVA 
PER PltlAVA 

(Karaliauczlu prieplauka)
ARBA PER LIRA VA, HA BURGA - EITKŪNUS.

Szluomi linksma muma pranesztl kad mes pasidarbavom idant musu 
pasažierlal, o ypatingai Lietuviai, galėtu keliauti staczinl in Plllava* 
Lietuviai, važiuojanti in I’ll lava, aplenkia Lenku juosta (Koridora) ir 
privalo tureli tiktai lictiiviszka pasporta; jokiu vizų ne reikia. 
Suslneszimas su Piliava tai yra nauja szaka musu rcgulariszko susi- 
neszimo su Hamburgu, Danzigu ir Liepojum, o del Lietusiu tai trum
pas Ir parankus kelias namon daslgautf.

DIDELI DVIEJU SZRIUBU PACZTO LAIVAI ISZLAUKS
23 November “LITUANIA” 21 Gruodžio

POLONIA” 7 Gruodžio
” Tiesi nauji kelione tarpe Libau, Danzig, Halifax (Canada). Visi laivai 

turi puikius kambarius 3 klesos keleiviams. Kreipkitės prie musu 
__agentu jusu mieste. . i ■

LIETUVA PRIYMS jLIGOS 
PLANA DEL VILNIAUS.
Kaunas. — Lietuviszkas ka

binetas nusprendė priymti nu-

mimai užsiyma 
rl’ojo 
tuosius rubežiu.s

! rubliu.
Gražinamieji varpai.

Moskva. —'Sziomis dieno
mis in Kauna atvežta i.<z Rusi
jos septyni vagonai varpu, ku
rie buvo karo motu iszvežti isz 
bažtiycziu.
’29 suszaudyta, o 40 arcsztavo- 

ti už vagystes brangenybių.
- Dvidoszimts vy

rai likos.suszaudytais, o 40 nu- 
bausti kalėjimu ant ilgu metu, 
už papildytas 
kiu brangenybių 
k u magazinu.

Tosios brangenybes buvo su
krautos valdžios magazinuosia 
kuriuos bolszevikai konfiskavo 
nuo gyventoju kada paeina vai 
■džia in savo rankas.

Visosia dalysią Rosi jos ran
dasi daugeli brangenybių isz 
auk<o ir sidabro kaipo brangiu 
akmenų, užkasti žemoje, kuriu 
vert > daejmt daugeli milijonu 
rubliu, ka nesigavo in bolszevi- 
ku nagus. Juju loenininkai iž- 
begdami isz 
viską in žeme, tik('damiesi ka
da sugryžt in

in nagus.
daiigeliuosia hotel i uosi a
dasi ant sienų prasargos, idant 

nevmtu su savim pa> 
arba rakandu.

kada
, tai 

varpeli kuris ap- 
reiszke, jog sveczias

; savo
nas

sveezei
! duszkn, patalu

Isz to duodasi suprast, jog! 
Vilniuje ketina 
permainos.

j Nekuriuosia hoteliUosia, 
sveczias mano 

užejti naujos | skanibin.1
i

apleisti

apleidže 
kambari, tame atcjna tar- 
ir peržiūri krepszius arPagal paskutini surasza gy-Į 

ventoju Anglijoj, tai parodo, j sveczias su savim ka tokio ne- 
Nekurie koteliai tu- 

vietas isz prie-

tai parodo, | 
buk Angliji*, Szkotije ir Va lijo į 

gyventoju, isz n.jo uždaryti
1 vyru o /jlsCziu dideliu vagyseziu. 
”..........I

turi 42,7G7,25l) ;
20,430,()()() yra -.......

moterių. N no pas- 
gyventoju ko-

kuriu
22,330,907
ketinio suraszo
kis buvo 1911 mete, tai gyven
toju pasididino ant 1.930,134.

Kiek amerikoniszki biznie
riai ižduoda 
garsinimu

1920 mete biznieriai 
apgarsinimu laik-

per meta ant up
ini k ra szczi ošia, pa

rodo suraszas padarytas per 
The American Newspaper Pu
blishers Association. Suraszas 
rodo, jog 
iždave an t
raszcziosia 50 milijonu doleriu 
daugiau ne kaip 
nes 
doleriu, o praejta meta 1920 
iždave 200 milijonu doleriu.

* Kiek musu lietuviszki biz
nieriai isz tos sumoš iždave 
ant apgarsinimo 
Jaikraszcziosia ?

langiau
1919 iždave

1919 mote, 
150 milijonu 

o praejta

ISZ
savo bizniu 

Gal tiek, jog 
ne forduko negalema butu nu
sipirkt už tuosius pinigus. Mu
su biznieriai hesupranta ver- 
ti<‘k apgarsinimu, geriau kad 
tavoras supiltu ant lentiniu, ne 
kaip ižduot kelis dolerius ant 
apgarsini mo,

Amerike moteres 
rudenini “czistyma namu,” o 
Rosijoi bolszevikai teipgi pra
dėjo “czistyt” komunistu par
tijų. Nižni Novogrode nusiun
tė in durakus 985 sanaru dar- 
bininkiszkos tarybos, daugiaa
še apszviestu žmonių už viso
kius prasikaltimus kaip: 
už kyszius, 146 nepaklusnumo, 
126 už girtuoklysta, 140 plati- 
ma “menszevizmo,” 87 už ti- 

225 n o 
veikale komuniz-

p ra dėjo 
czistyma namu,

“menszevizmo,” 
kejima, 114 szeszkuma, 
sirupinima 
mo.

Pagal 
Petrogrado, 
partije turi

isznesza.

Kada 
ryto, tai

sveezei pabunda isz 
persi f ikrina,

desne dalis juju loenaseziu din
go nakties laike.
a t si t ik imuosi a nekuriu
neteko drapanų. Ne tik Beili- 

tosios vagystes atsibuna 
dalis Vokietijos, 

savo

jog di-

Daugeliuose
sveezei

ne
bet po visas
jog niekas ne yra tvirtas 
locnasties. Vagis teij) insidra- 
sino, jog
giams numauna
nius ir czeverikus. Palicije pri- 
gialbina teipgi 
vagiu.

ant uliezios pa rej
ect marszki-

tam darbeliui

1— 1.

Wasliingtone
Thomas E. Watsonas isz Geor
gijus valstijo, užmetinoja buk 
kariszka valdže baisei yra ap- 
sileidus ir laike kares mažai 
turėjo atydos ant amerikonisz- 

Kareiviai isz-

Senatorius

k u kareiviu.
si u n st i in Fra ne i je laike kares, 
dingo ant kartuvių konia kas 
diena, Jnik aficieriai 
davo kareivas už neatidavima 
jiems paguodones, Imk ameri- 
^oniszki 
sau mylemas 
Igoniu, o sužeisti kareiviai 
Įėjo kaukesiu be jokios prižiu
ręs arba pasielgdavo su sužeis
tais žveriszkai.

Senatorius AVatsonas

j nnszau-

aficieriai darvdavo 
isz dažiuretoju 

gn-

148

a pini ky tas žinos isz 
tai komunistn 

dabar 30 tukstan
ezius sąnariu, kiek isz tosios
partijos praszalinta, tai nežino. 
Pagal organa tosios partijos 

tai Rosijoi tojiIzwiestia,”
jiartije 1920 mete turėjo G00 
tnkstaneziu saliam, o sziadien 
viso turi 200 tukstanezius.

valdiszko pa- 
ant kožno

jog 1920

Kožnas ukezas Suv. Valst. 
sziadien moka 
dot ko $43.64, arba 
vyro, moteres ir vaiko turi mo
kėti kas diena po dvileka cen
tu, sz ko vienuolika centu ejna 
ant kariszku veikalu, o vos vie
nas centas ant kitu iszlaidu.

Akyva yra žinoti 
mote ižduota:

Užsilikia kasztai kares $2,- 
890,000,000

Kare ir apsiginklavimas $1,- 
348,000,000

Viso ižduota ant apsiginkla
vimo 92.5 procentas visu pini
gu, 7.5 procentas ant visu kitu 
iszlaidu, ka reiszke, jog apsi
ginklavimas sklypo yra baisia 
sunkenybia del žmonių, szis 
gyvenimas bqtu daug links
mesnis ir lengvesnis jaigu vi
sos vieszpatystes sutiktu ant 
nusiginklavimo. Bet pakol
žmogiszka veisle gyvens nesu- 
tikme, patol terp savos esys ir 
|ure$ ginkluotis. ,

Sziomis
i

sako 
buk turi gerus davadus sudru- 
tyt užmetinejimus 
valdžia.

kariszka

užgymus kndy- 
k r i kszt oteva i pa sod imi 

atminties, km

sprendimą (su mažais pataisy
mais.) Tautu Ligos ginezius 
terp Lenkijos ir Lietuvos apie 
Vilnių per sutvėrimą dvieju 
autonomiszku lietuviszku vals
tijų.

Klausimas užejna apie užlai- 
kima Vilniaus, bet Lietuvei su
tinka priymti namini vaidinta 
ant kožnos atskirtos redybos 
su kittautiszka sargyba.

Girtuoklyste platinasi visur.
\ Garlovos valse/.. — Pa.< mus 

labai prasiplatings girtavimas: 
miestelyje konia kiek viename 

tik degtines buteliai isz- 
prava-

Ar nelai
kąs butu ta degtine laisvi* su
varžyki? Ar ne laikas susipras
ti?

lange 
statyti.. Net geda nuo 
žiuojaneziu žmonių!

Puikei pasielgia ponulei su 
žmonimis!

Vilnius — Stepanije Bonyte 
I k. proginmazi.jos mokine at
ėjo in pamoka.^ ankszcziau ne
gu buvo pasirodžiusi milicija 
ir su savo draugėmis susirinko 
antrame augszte, kur turėjo bu 
t i pamoka. Atvyko milicijan- 
tai pradėjo miagaites stumdy
ti, norėdami jas uždaryti atski
rame kambaryje. Tūlas diadas, 
žemas pilkai apsirėdęs points 
su portfeliu, nurodinėjo darbi- 
ninkam.< kur neszti spintas. Ste 
lanijai Bonytei jam pabipynus, 
tasai pat 
(spėjama kad 
kontrolieris) 
ranka Stefanija Bonyte už kak 

.smarkiai

U Į /(O' I I \ O|/H U I llllllk ljci

ir su savo draugėmis susirinko

su portfeliu, ponas
tai valstybes

pagriebė viena

del ko jisai tokis sunkus, 
greitai pamate priežaste, 
kiaiiszinije radosi deimantai, 
kada perskyrė duona, persitik
rino, jog po sviestu radosi auk
sinei piningai

Ka 'inspektorei padare su pi
ningais ir deimantais, to tele
gramai nepranesza.

ęroitai pamate priežasle,

GROMATA ISZ AMERIKOS 
IN LIETUVA.

Szikago 7 Levemberio
Mano m i lema Veronika!

Perknnavjii ant'tnaneS ka
da keliavau L.
bet asz žinojau ka darau ir isz- 
smnkau in laika ba kaip tu pa
ti 
visur

r*

in Junaitedstcts,

žinai tai 
velniava

Litvisz kontri dabar tai sziur 
turėtu be czebatu vaikszcziot 

gray tu man želabna

sziadien jevropoi 
kad biitauo

o žarnos 
marsza.

Man czion Junajtedstets 
dirbu fan-I 

ir kas diena 
grieszna kana

O ezo 
A jriszei

go
na gerai pasiveda, 
droje už leberi 
stumiu iu saVo 
porkezapsus su pajum, 
abal geras kontras.H ° .

viską rnnina ir del foreignerin 
yra. gerai. Gyvenu

Poną Dieva užpecz-

labai gerasH ~

cz i onai sgerai, 
kaip pas 
kije ant burdb.

Kur asz hunu tai randasi dn 
keliolika imrno bodžiu; puse 
miega ant dienos, ba turi unit 
džiaba, o kiti atcjna 
nakties 
kyli, 
no I

maho
L -L i 

gult ant iį 
s. Tai fain boisai ir 1110- d 
ba jie sako kad Vilnius Jį

Mosk va. “ESTONIA”
C 4 “LATVIA” 28 Gruodžio

vagystes viso- 
isz valdisz-

Rusijos paslėpė

teviszkia kada 
viskas apsimalszys ir gales isz 
savo svarbu pa.^inaudot.
IT

‘fr

t
i!
i
i
&
s

Geriausios
X. * L ■ / ’!•. I .■ .

o ’,i “ . . r?
bus atyduotas Litvisz kon-jįj
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o o kičuos keleiviams.

MM Mb

»

.1■Iv'

Jus u kūdikis privalo turėti 
geriausi maista

, Lietuvė motina isz Philadelphia raszo:1 - - • ______ ,
“Kad jos kūdikis buvo iszbliszkes, plonas ir

Japonijoj 
kini, 
medeli ant jojo 
ris drauge auga su kudvkiu. 
Kaila tasa kudykis apsiveda— 
medi nukerta ir padaro isz jo
jo koki reikalinga namini ra
kandu kaipo krėslą, stala arba 
kiloki reikalinga daigta. Kad 
teip visos tautos darytu, ta: 
sziadien girrios ne butu teip 
naikintos.

girnos

Apelacijos sūdąs iždave an- 
glekasiams minksztuju kasi
kiu indžiunkszina 
sudžios Andersoną nusprendi
mą ant prasza lininio “czek 
off” sistemo. Tasai sistemas 
yra naudojamas tiktai minksz- 
tu kasikiu aplinkinesia bet no- 
dalipsti kietųjų augliu darbi
ninkus. Anglekasiai teip tuom 
uždraudimu hiirszo, jog ker- 
szino sustojimu visu kasikiu. 
Indijanoi, Ohajuje ir kitur su
stojo dirbti apie 50 tukstan- 
cziu anglekasiu.

Po iždavimui indžiunkszino 
per Apelacijos $udu, gal dabar 
visi sugryž prie darbo.

prieszais

ant prasza lininio 
s i steni o.

jog ker-

Si misdami registruotus la i- 
szkus arypatoms czion Arneri- 
ke ar ypatoms Lietuvoje, ant 
ląiszko konverto patartina pa

arėtum receipt 
angliszkai, kas

raszyt žodžius
requested
reiszkia
nuo aplaikytos gromatos.” 
Tokiu bndu paczta su laiszkn

” i

“reikalauju kvitos 
aplaikytos gromatos.

pasiunezia raudona kvitą ir
... » . * r -e ’ ' ‘ 1

ypata, kam laiszkas adrosuo-
. ,r "• " * * '.f i Xtas, tur pasiniszyti arit tos

, ' ‘ ‘ ■ ■' ' "’7 L * ‘ ; ■

ta . i - u ■

lo, kitagi .smarkiai reze p<'r 
veidą teip kad visas mergaite.s 
veidas apsipylė kraujais.

Žėmes reforma Latvijoje.
Ejnant žemes reformos ins-‘ 

tatymu lino sz. m. Sausio | d. 
ligi Rugsėjo I d. Vidžemėje isz 
dalyti 153 dvarai 584.028 pur- 
viecziu (1 — 3 di'szimt.) že
mes ploto didumo. Tame plote 
inkurti 3903 nauji ūkiai.

Kursze iszdalvta 121 dvaras
— inkurti 2379 nauji ūkiai.

Žemgali jojo — 85 dvarai 
inkurti 1983 nauji ūkiai.

V i soje
2,59 dvarai 922
žemes ploto ir 
naii'i rl'in’’.

nei kiek nepasunkėjo per kelias savaites. Po 
, — _ m ' • • « • • . , ♦ •Kalėdų

iv,/ L’A* ‘M '*/
> .2,, . ■ f A e . ■

Dovanos
Giminėms Lietuvoje, tai 
pinigas. Siusk dabar psr

S Lietuvos - Amerikos;,

iszbandymo daugelio visokiu maistu, jai 
daktaras užraszc
* *» ♦ » * .

tri, tiktai gaus skylute keiksc. i?
■!; PRAMONES BENDRO VE| 

tavo pinigai nueis in laika

'J
'g
S Adre suok:
I
in
$
i?

Noriu tau primyti Veronika 
kad pilniavotum 
hauzo, o kada biusiszkei 
džerei fsznmsz neprietelius, 
tai pas tave sugrysziu, tik žiu- 

viskas butn 
t'ilvt fain. O 

kad musu Po

i

gerai viso
sol-

;b
*
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EAGLE BRAND
( CONDENSED MILK)

ir jos kūdikis paaugo vogoj suvirsz pusantro
r;

isznmsz

svaro pirmoj savaitėj, ir miegojo gerai pirmu 
syku, isz viso suvirsz menesio laiko gyveninio.0?! kd...

?• I

;ik žemiausio dienos Kurso.
§ ?!■ 
;K Adresuok:
Lithuanian - American-;

Trading Company J 
112 N. GREENĖ ST.

BALTIMORE, MD.'

Laivakortes Vėl Pabrango 
In Hamburgą ir Bremena $125 
In Liepoja ..................... $145
Įn Piliava - Karaliaucziu $135

(War Tax $5.00)
Pinigu Siuntimas Kalėdoms

o
\

yku, isz viso suvirsz menesio laiko gyvenimo.
THE-BORDEN COMPANY

Borden Building New YorkMes siuneziame sulyg 
žemiausio dienos kurso.rėk kad pas tave 

paredkia ir turi 
ka man raszei 
mili pasididino, tai asz apie tai 
ne galiu žinot, ba asz Jnnaited- 
steits jau asztnoni metai o pOi 
gromata ar parselpdst tau nie, 
ko nesiuneziah. i <* ! v 7

Nusiunstau tau szipkortc 
kad pas mano 
žinot kad neturėtum kokio 
demiezio nuo bolszeviku, bet 
reilrodai ketina sustot tai ne
žinau / kaip pas mane gautu- 
meis. Sendicze tau 
doleriu, bet girdėjau 
visz kontri pacztoriai

tau p, xw,w, 

galėtum aivą-
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Iszkirpk szi kuponą dabar, ir prisiusk sziandien 
ir gausi Dykai musu knyga, KŪDIKIU 
GEROVE, kuri paaiszkins, kaip užlai-

* t . • v Ti • « • a. » a _kyti kūdiki sveiku. Taipgi gausi mai
tinimo instrukcijas jusu kalboje. 
Vardas
Adresas
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I sietuvoje iszdalyta
34 purviete.s 
inkurti

J

8267 keliolika

C’ .b vr j:r ”'JivH

Nauju instaiymu už leidimą 
apiein metus Latviuose imu

1000 rubliu. Už paso viza.vima 
imama 7¥ rub. Szitpkiu budu 
latviai mano apsisaugoti i 
svetimszaliu.

Parodė savo troszkimus.
’ r • I "

Ta pat diena lenku milicija 
priekyje ir 

valstybes” banko val

nuo

*

su savo komisaru 
lenku “
(liniukams dalyvaujant insi- 
verže in Lietuvos Prekybos ir 
Pramones ■ Bunka 
knygas dokumentus 
antspaudus ka-sai. Banko di
rektoriams paskelbta, kad bati
kas uždaromas ir pinigai ati
duodami Lenkijos Valstybe^

pagriobe 
ir uždėjo

Paskolos Kasai (Polska tvrajo-
• ~ ! 'i ! »X’ k . 4 ' A'wa Kasa Požyczkowa.) Lile vi-

parijai duota viena savaite lai
ko. Pinigai busią iszduodaini 
tik lenku paskirtojo komisaro

kdmis.
Tiek lenku ginklo pergqlin
K 1 1 1 4 3 —i 4 die-

paraszu ir, žinoma lenku mar-

Vilniuje per kokias 3 x 4 dit
na s!

,1 V

kad Lit
he’ tur- 

laiko tendvti savo biznio ir no 1 •
turi laiko permainyt monior- 
deriu. Už keliu nedeliu tau vo
lą ka paraszysiu jaigu mano
bosieno pavėlins, nes turiu jiai
visame pahelpyti namie ir ki
tam darbe. liabar baigiu szifa 

a Ta i A . AT ■ • » ♦ gromata rasxvtaaut szitos fam
popieros, ba dii/lahgįau sunps-

1 raszyti, bet isz skaus
mo del tavęs turiu pqymti in 
rapka armonika,

Qud baj mano Veronika, 
Tavo lyg grabines lentos

lyczia

Maika Skilandis.

LIETUVIS ZK A S
SAPNINYKAS

Arba tszguldimas Sapnu
... ...... . . :

205 Puslapiu -- 3J.0 Paveikslu. 
Tiktai 75c. ir mes užmokame 
qusiuntiiSiq kasztus. Prisiuskit 
75c< o■■■ 
per paczta. Adresavokite: 
PĮ ,4 J (t /. * į 'i Į] ■ ■ V’ : ;■ ■ ■

W. D. BOCZKOWSKI tJO.

'■

Tiktai 75c. ir mes užmokame 
f m ■> ■ ‘ . t L t iLlLj H a a \ i W (f 4

tuojau gausite knyga

W. D. BOCZKOWS:

lyį'i '

■ ; i L’> 1 -
s
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LIETUVIAI KREIPKITĖS PRIE SAVŲJŲ!

PS?
' •• > i

u 171

1,000 AUKSINU UŽ $8.00
Pinigus Lietuvoje gauna laikę

25 - 30 dienu.
__ . i .

P. MIKOLAINIS,
53 Hudson Ave. Brooklyn, N.Y.

-- ........ ...... ... .. ---------------- 1-----

Temykit Lietuviai!
J eigų norite nusiusti pinigus 
in Lietuva, greitai ir pagal
žemiausi kursą, iszpirktilai-

« > ir * v Iii i*’* '’•‘I. O'. k >'* ■ k ‘j vakorte už kompanijų preke, 
gauti teisinga patarimu viso
kiuose reikaluose, tai kreip.
ganti teisinga patarimu viso
kiuose reikaluose, tai kreip. 
kites prie gerki žinomo lie-
tuvd, bankieriaus ir taikos 
teisėjo, reikalaudami atsaki-u* V

aur.
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Laivakortes Atpigo
Keliauk isz Lietuvos ir in Lietuva visada per George

J. Bartaszįaus agentūra, nes ozionii parduodamos laiva: 
kortos įietjk iš New Yorko ir Bostono, bet ir iszVi.su 
kitu pertu.
Antverpo, ‘ Rotterdamo, Bremeno ir Hamburgo tiktai

, bet ir isz Visu 
Tjaivakorte isz New Yorko per.didmari iki

szimtas doleriu.
Visu linijų laivais isz New Yorko iki PiJiavo?, Kara

Įiąueziu ‘prieplaukos laivakorte tiktai $110. * Isz ifew
Yorko Batic Ainelican Line kompanijos laivais įkt'

. ai- « . . . i «   ♦ #1 __ ---- _ ■ * ■ ,, 'i, t į

dalis 
f r t; I

LiepojauA—Libair tiktai $120.
Pinigus iszmainome ir siuneziame in visas
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mo nusiųskite 2c marke ant 
szito adreso:

JOSĘPH G. pOGDĘN, ‘ 
Aiderman & Banker

4 S. Main St. DuBois, Pa.
V W"W ■» ■ >r TT ’ T-j■. . ' . ^7

Aldermap & Banker 
It. DuBois, Pa.

I -Ii %.- 4 t . i

4 f

i. *•, i ’ '' X * f fjFi

, Padaroiqe pasportqs ir 
su Notaro ir Lietuvos Atstovu

pasaulio pagal dienos kurso, 
kitokius (lo)yumehtus t .. N 
patvirtipiniai^ teisingai, pigiai ir greitai. Užnikome n$t
kitokius (lojy'umentus

Y>

du viesKbuczjti del laikino ke]iaiviu apsigyveninjo ir 
turime sa'Vb’.automobilius del greito ir paranlmus paša- 
žieriu ir ju bagažo iszvažipejimo. Reikalaukite mn^u 
pinigu kurso ir invairių patarimu las^kaįs arba ypatięz-
žieriu ir ju bagažo iszvažinejįmo.

A

4

Jkais atsilankius o suteiksimo dykai, po sekaneziu adresu: .* HYrnix';__ ____- — .
498 Washington St.

; >.............

A i’i. 7 a 54 i L.« Ljl

GEORGĘ J. BARTASZIUS,
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Bruzdos Joniukas
T

Kauno riogsojo
Klapiszkiais

kaimu nuo artimo kalnelio, 
pamatytu dideli 

gyvenimu; 
tolinus trau-

f

5 ■

BALTRUVIENĘ.

Skulkino paviete

SUV. VALSTIJŲ SVETUR 
GIMUSIU (ĘĄLTU) GY
VENTOJU PILIETYSTE.

* 1 ' '' *
Washington, D. C. — Pirk- 

lystes DepaHinnenta cenzo biu 
ras iszleido tuotarpini prane- 
szima, kuris paduoda pilietys- 
tęs stovi svetur gimusiu (bal
tu)/ gyventoju, kurie sulaukė 
21 metu ir suvirsz, sulig Sau
sio 1, 1920, imto gyventoju 
skaieziaus.

Cenzo dienoje (sulig gyven
toju suskaitymo,) Suv. Valsti
jų svetimi gyventojai skaitlia- 
vo in 13,703,987, ir isz tu, 12,- 
498,334 buvo 21 metu amžiaus , 
ir dauginus; ir isz paskutinio, 
6,928,027 buvo vyrai ir 5,570,- 
307 moterys.. I.sz vyru 3,314,- 
577 naturalizuoti, 1,116,698 isz- 
sieme pirmas popieras, 2,138,- 

kuriu

KA NUVEIKĖ RAUDONO
KRYŽIAI DRAUGOVĘ.,

Beveik
Amerikos

— O apie ką-gi mums szne- 
keti, kaip ne apie mokesezius, 
pasako senas JonasNe galime 
mokėti ir gana. Reikėtų Ta- 
mistos, Jonuk, papraszyti, kati 
Kaunan nukaktum. Gal, ten 
Tamistai ka pasakys, gal kaip 
atidos ant rudenio ha dabai 
niekas, isz puisu ne turi įiuoin 
užmokėti, ar* jau prisieis viską 
iszpa rduoti.

Nuvoiti tai asz galiu, at-l 
Jonukas, — bene jau-gi 

jus ne žinote, kad nieko isz ma
no vnikszcziojimo ne bus? Ar- 

i kada Išmonių 
skunda, ar-gi musu gyvenimas

atsako Bruzda, — 
rugpjittcs su-

tigome, — 
nežinome, kaip 
laukti, o kur jau mums įinigut> 
krauti!

— Labai tai man galvoj, 
atsąke kancelorijos virszinin- 
kas. Pasakyta, jums mokėti, 
tai ir mokėkite! Darykite kaip 

iszpa rd nok i to vis-
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dejuoja, ir sunūs mano labai 
nuliūdęs, nes niekur negali ras
ti uždarbio. Jaigu nesusimyles 
ant musu vyresnybe, jeigu ne

manęs, tai jau, 
ir visa mano gerybe, 
ir žiame iszparduos.

.J gi Kaune iszgirs i r i •

.jiems galvoj ? Sėdi jie ten sau 
kanceliarijose, plunksnomis ra- 
szineja ir kas menuo szirntus 
rubliu ima.
kutinę karve 
parduos, tai ar 
Kad tiktai jiems

dejuoja, ir sūnūs
•*

■ 'isau norite, i
ka, bot mokėkite!z O kaip mo
kėti jienoresite, tai valdžia ži
nos, kaip savo atsijiinti. O jus 
su savo praszymais ežia dau
giau nelįskite, nes iszto nieko 
nebus.I į T * 1

I Iszojo Jonukas. Jis isz pra
džios žinojo, kad jam toki at- 

i sakyma duos, ir kad ežia ner 
ko ilginus laukti. \Tai-gi misi

♦kuris praszo parėmimo 
Raudotiojo Kry- 
Priraszymo tarp

yventoju1920, imto I

Washingtonas.
$ll,000,()Q0 buvo
Raudonojo Kryžiaus paskirta 
del savo paszalpinio darbo sve
timuose szalyse per beganezius 
metus, sulyg iszsįunsto pranc- 
szimo isz National Headquar
ters,
karmetinio 
žiaus Nariu
Su v. Valstijų svetimszaliu gy
ventoju. Isz tos sumos, szeszi 
milijonai doleriu bus vartoti 
varyti tolinus vaiku sveikatos 
darbo programa,

insteige Centrales ir 
Pietines Europos ir Rusijos 
kares sudraskytuose krasztuo- 
se, 
del kitu paszelpiniu 
mu.

Nuo 
karo, praneszimas skaito 
Amerikos Raudonasis Kryžius 
paszvente savo turtą ir pastan- 

gydyti Europos žaizdas.

iszgelbes kas 
turbūt, 
grinezia,

— O kam-gi jinai turi susi
mylėti, -— tarė Prūnys, — L 
susimylojimo jokio 
pagelbos jokios nebus, 
tai prisieina laukti 
kas bus tolinus. Asz tai pnmis- 
lijau sau mokeseziu nemokė
siu, tegul sau daro, ka nori.

— O, ka jus kalbate, atsako 
tegul daro,

sake

Ne toli nuo 
didelis kaimas, 
vądinamas. Visados, Ipiip tik
tai kaimas didelis, tai pripras
ta sakyti, kad ir turtingas. Ir 
taip betkas pamislytu, kas, 
eidama nuo Kauno, žvilgterėtu 
in
Tuojau jis 
narna, ant dvieju 
gretini su juoini, 
kiasi skunes, svirnas, arklines 
ir kitos mažesnes ukes triobos. 
Bet vienos isz tu triobu yra 
pono, Įdtas-gi-kunigo. Viskas 
tai mirryta, ar isz st opi me
džiu jiastafyla, pono-gi dva
ras tai net bleke dengtas.

Bet kaip tiktai kaiman in- 
važiuosi, tuojau pamatysi, kad 
tai ne taip gražu, 
iszrode.
ant jos valink rietu, ūkininku- nuka; tegul.eina ryt isz anksto 
gi grinezios viena 
netoli, žiamutes, 
plonu sienojeliu, lyg tam kar
tui snszlintos, pakrypę. Lan
geliai maži, kaulina retai kur 
pamatyti. Dažnai grinezioje, 

atsitinka
ir karve, ir parszeliai, kaip ka- 

Trloboš

nebus, ir 
Ottik- 

ir žiūrėti^

mūryta,

lT Įvožia

.Jonas, tegul daro, ka nori, —- 
tai-gi ateis ir be jokio pasigai
lėjimo iszparduos jusu gery- 
'“ i sau kaledotie. Ži- 

kaip isztolo 'uote, ka asz jums pasakysiu, 
ilga.

be ir eisite sau kaledotie.

purvo

nuo kitos 
mažutes, isz

Dažnai 
kur žmones gyvena,

da. 
gyvulio 
žiema,

g:

to dar 
neda- 

yvuliu lyg szil-

prieg 
malku

menkos, nėr kur 
padėti, 

nekarta
tenka, tai su
ežiam/

Gyveno sav Klapiszkiai tam 
kaime nuo amžių, taip, kai)) Ir

gyvena. Bau- 
jie ponu jun-

ke sav: kai)) 
busime si 
mingais. 
vos, o 
javo;

risi ūkininkai 
džiovoms esant 
ga nesze, dejavo labai, bet sa- 

baudžavu nebus, 
m jau ant visados lal-
— Isznyko baudžia- 

Klapiszkiai vis tebede- 
ir kasmet bloginus buvo, 

kasmet sunkinus buvo sulaukt) 
naujos duonos, kasmet mokes
ezius sunkinus buvo apmokėti. 
Turtingu ūkininku tai ir vis- 
iszkai nebuvo
Keli, truputi skatiko turintie
ji e, Amerikon iszsik raustė lai
mes už mariu jieszkotie, pasi

galėdami, gyveno, 
pas ran

kini iga (pra-

Klapiszkiuose.

like-gi kaip
pas poną, 
pas

už geras palūkanas

skolinosi
dauninka, 
basezius
skolino). Ne vieno jau ir grin- 
ežia ir žiu me pardavė, ir po. 
svietą turėjo eiti kaledotie.

O visi Klapiszkiecziai buvo 
prikilni,darbsztus, 

prie savo žiames pripratę, ant 
susigėrimo 
apylenkeje tai niekas apie 
juos kitaip ir ne kalbėjo, kaip 
kad Klapiszkiu vyrai geri — 
bet kas isz to, kad jiems vis- 
iszkai ne pasiseka.

Buvo tai apie velykas, nede- 
Saule jau nebeaugsztai 

bet ore taip gražu it 
szilta buvo, 
si norėjo grižti namon, ir jie 

sznekucziavos ant 
Vieni kalbėjo apie 

kad rugia’r nieko sau su

žmones

lioj.
buvo,

Eime pas musu Bruzdoj Jo-

gal ten iszpraszys, ir 
nors 

Te pasako.

Kaunan, 
mums mokesezius atidos, 
iki apsidirbsime, 
kad dabar mokėti negalime.

Taip jiems besznekant, sztai 
atėjo ir pats Bruzdos Jonukas.

Buvo tai labai protus bemo
kąs. Jo tėvas, senas Simonas 
Bruzda, buvo darbsztus ūki
ninkas, o kad isz jaunu dienu 
sielius Nemunu laide, tai sziek- 
tiek skatiko susirinko ir ne
buvo labai biednas. 
mažu 
mok si i n veži on 
gerai mokinosi, 
kytojas prikalbėjo 
d a 
mokytiesi. Liūdna tai tėvui 
rodėsi iszsiunsti sunu vienatį) 
ri isz namu, bet koks-gi tęva? 
nenorėtu, kad ju vaikui ge
rinus butu. Tai-gi ir jis pasi
klausė mokytojaus žodžiu ii 
nuvožė sunu Kaunan.

Mieste Jonukas 
nes gera

Bruzda,

Jonukas 
ir kaimo 

labai
dar būdams 

e i dams, 
taip, kad mo- 

sėni Bruz-
atiduoti vaikina Kaunan

ne greiti.
niekas

Visoje

kad žmonėms ne- 
namon,

vėl
ateina, tenai- 
apie szi ta

Stovėjo ir 
lily ežios, 
tai, 
lygo, kiti vėl kad jomarkas ant 
szv. Stanislavo, 
gi moteris 
pleszkejo.

Prie vienai- grinezeliai sto
vėjo žmonių pulkelis ir kalbė
jo apie mokesezius. 
ežius reikėjo mokėti, 
valdžia tai ne
ner isz kur paimti.

— Ka jus padarysite, Vin
cai, pasakė vienas isz ju se
nam, pasilakusiam jau nuo se
numo, 
gui.

Mokcs- 
ba su 

juokas, o ežia

byt dar stipriam žmo- 
i

Ar-gi asz 
sake Vincas. Va 
kos,

žinau, — at- 
ateina vely- 

žydui reikia* palūkanas 
užmokėti, szinkoriui užkiszti, 
mokesezius apmokėti, czebatus 
del vyresniojo anūko nupirkti, 
grinezele taip pat jau reikia 
paspirti ir gerai reikia. Uždar
bio ner, tai ir iszkur paimti? O 
jus kaip padarysite, Jonai?

ne žinau, — 
atsake Jonas, — kaip man mo
kesezius apmokėti, kad dar 
pernylcszcziu visu neužmokė
jau. O ežia ir pati sirginėju ir 
vyresnioji mano duktė kas tai

i

—. Tai ir asz

pemyKSzeziu

ti kad mums pas- 
už mokesezius 

jiems galvoj? 
savo pinigus 

gauti! Žmogus gyvena dėlto, 
kad mokėtu, o kaip mokėti ne
gali, tai teprapuola!

Tamistos teisybe, atsake Jo
nas, bet ar nesusimyles dabar? 
Pasakyti jiems kad pernai ru
giai neiszdygo, kad upe už
pjovė ir daug blogo mums pa
dare, 
iszmoketi, tai gal ir dovanos 
dabar.

— 1 Jaigu norite, asz nu vei
sia, — atsako Jonukas. Kas 
man! Tiktai pamatysite, kau 
teisybe jums sakiau. Nekaip 
mes nuo ju neatsikratysime, 
blogai mums dabar, paskui dar 
blogiaus bus.

— Taip, taip,

kad jau daug reikėjo

Prūnys pri-
dejo.

pirkęs, ko jam reikėjo, jis jau 
grižo namon, bet atsiminė, kad 
dar reikia užeiti in viena kar- 
cziama, kur žydelis turėjo par
duoti palaikius pavalkus.

Karcziamoje, Jonukui ine-

ja u gana
Su tokia mergina, 

ar
liauje,

Tai pasielgia kaip kiaule.
Viena tokia in Veselka nuėjo,

Tai teip nusilakė, jog kaip

Jaigu kur nuejna nuke- zacija
kuri organI-

I

ir kiti pinigai bus vartoti 
sumanv-

I

Į

mokinosi 
gerai, nes gera galva turėjo; 
tai-gi noitžilgio raszyti ir skai- 

kaip pats mokytojas, 
mokėjo, ir gražias kniguter 
skaitė apie tai kas ant sviete 
destis ir kaip pirma buvo. G 
geriausia buvo tai, kad niekad 
ne užmirszdavo, kad jis ūkinin
ko sunum y r, ir kaip mokinosi, 
tai nemislijo apie tai, kad kuo 
greieziausia in ponus pavirsti, 
bet kad savo broliams, ūkinin
kams, savo mokslu kuo grei- 
czausia patarnauti.

Bet, kaip ir tyczia negalėjo 
musu Jonukas mokslo pabaig
ti. Užėjus kolerai numirė sy
kiu
Prisiėjo in kaima grižti gaspa- 
doriauti. Liūdna buvo isz pra
džios musu Jonukui, net apsi
verkė. Tėvu jam buvo baisiai 
gaila, 
mesti.

—r Ir blogiausiu tai, .to
linus Jonukas kalbėjo, — kad 
niekas mums ne sako, kaip 
padaryti, tad kiek kartu mes? 
apie tai mislyjome, ' nieko no- 
iszmislyjome. Dirbame per vi
sa diena, kaip tie jaueziai, gy
vename bloginus už musu kiau
les, o uždirbti nieko neuždir
bame. Grinezios musu griūva, 
purvinos, gyvenimas musU 
sunkus liūdnas, vaikai musu 
nemokyti, nuo mažu dienu tu
ri pasipažinti su vargu.
patys taip.pat tamsus, bada 
keneziame. Kas tiktai nori, ar 
tai ponas ar jo tarnas, ar a ka
rnomis, ar apieierius, ar karei

vis! mus, kaip galėdami,
niekina, spaudžia, kaip inma- 
no, nes su žmogumi jie viška 
gali daryti, žmogus viską turi 
nukenteti. O, kada-gi 
gerinus bus! Kas-gi mums pa

Mes
tyti,

Užėjus k o! era i
Jonuko tėvas ir motyna.

ir mokslo nesinorėjo 
Bet ner ko daryti, kaip 

pasakė jis pats sau,prisieina,”
—1 ta i-gi ir kaime dabar nevie
nam galėsiu jau padėti! ne 
viena pamokyti, ir su savais

jau padėti! ne
> e ’fjrvjr > e

VIS,

jus, žmonių nedaug buvo; tik
tai kampe prie stalelio sėdėjo 
trys vyrai ir gerdami alų, sZne- 
kejo. Bekalbant Jonukui sn 
žydu apie pavalkus, ineina in 
kareziama žandaras. Atsisėdo 
prie 
alaus, užsidegė cigara ir, bū
damas jau gerai inszutes, tuo
jau užkliudė žmonos.

— Ei, jus, chamai, chamu 
gimine, ka jus ten sznibždate 

suriko jis.
Žmones nieko neatsake, tik

tai žvilgterėjo viens in kita nes 
.nežinojo, ko nuo ju nori žan
daras.

— Ka-gi tylite, chamai, to
liau rėkavo žandaras. Ar ne
norite, kad asz proto pamoky- 
cziaus kumszczia? Atsakykite 
man tuojau bjaurybes!

Vyrai nieko jam neatsako, 
tiktai klausėsi. Klausėsi ir Jo
nukai bet ant galo jam kan
trumo pritruko, priėjo prie 
žandaro, paėmė už krutu ir su
riko.

— ‘ O ar žinai tu, kvailiau, 
kad jai ne sztie chamai, tai tu 
badu dvestum ir tavo ponai, 
kurie ežia tave atsiuntė. Tai-gl 
ne iszjuokti 
bet rankas bueziuoti 
voti užtatai, kad mes tokie gc- 

dykavoti, 
gerti, valgyti ir po miestus 
valkiotis. Kaip be matant, isz- 
sikraustyk tu man isz ežia. 

• f

stalo, Ii epe paduoti sau

.tarp suves,

juos tau reikia, 
ir deka-

r i ir duodame tau

mums

negyva gulėjo, 
O kada ja in stuba uždare, 

Tai nesmagu pasidarė.
, pasirodeiTai tau Magute, 
pu i ko i 

apie tave 
vaikinai.

; vaikinas ant

Dabar žino visi

užbaigimo pasaulinio 
praneszimas skaito,

Badai vienas 
jos susimi Įėjo,

Norints vandeniu
* " I' .i. « I . •

apliejo
* I' ... « I . ■

O szeip butu pastypus, 
r Kaip kare atlikus.Kaip kare atlikus.

Ar žinote jog Skrantone 
Yra tikra korone, 

Mergos pilnos dorybes 
Nora ne jokios bjaurybes*.

Ant szokiu niekados, 
Nekele ne kojos.

Per nakįh namieje miega 
Kojos neiszkele niekada

Jaigu subatomi -kur

1

1

Jaigu subatomi -kur buna 
gūži ne, 

rfai kur? Mergelėms nežino.
Strytkareis nevažiuoja,nevažineja

Bambileis namon atsibaladoja, 
Ba jau strytkarei gult nuej

na, 
“good 

pareina,
J

nuo

J

4 * "

gas gydyti Eurofios žaizdas. 
Milijonai doleriu praleisti de! 
paszelpos, ir už milijonus do
leriu reikmenai iszdalinti.
. Metinis Amerikos Raudono
jo Kryžiaus rapdrtas del fiska- 
liszku metu 1920-21 rodo, jog 
Raudonasis Kryžius 
keturiol i ka Eu ropos 
Albanjoj, Australijoj, Baltijos 
Valstijqse, Belgijoj, Czeko- 
Slovakijoj, Vengrijoj, Praneli- 

M on te negro j, 
Italijoj, Ruman i joj, 
ir Konstantinopolyje 

Konstantinopolyje
kos Raudonasis Kryžius davė 
paszelpa tukstaneziams pabė
gėliu isz Rusijos.

Milijonai Centrales ir Ryti
nes Europos vaiku rekalauja 
medikaliszkos priežiūros, pa
dėjimo peržiūrėjimas parodo, 
ir Amerikos Raudonasis’Kry
žius jausdamas, jog tas nepa
reina nuo privaezin filantra- 
piszku turtu, atsakaneziai pa-

Belgijoj,

zijoj, Graikijoj,

veike in
szaliu;

Ameri-

205 ateiviai ir 358,547 
stovis neskaitytas.

1910 metu conzos skaitlvncs . * *
- j vyru 
dauginus 

nat ural izuotu

buvo sekanezios. Iszviso 
suvirsz 21 metu ir 
buvo 6,646,817;
3,034,117, turėdami pirmas po
pierius 
635 ir 775

/Ii
Jįp?’'

570,772; atejviai 2,266,- 
393 nepažymėti.

Suraszas nerodo jokiu dide
liu permainų sulyginta su 1910 
m. suraszu kasi ink natūraliza
cijos, bet buvo, beveik du syk 
tiek daug vyru, kurie iszsieme ' 
antras popieras 1920 m. ir to
dėl atejviy skaiezius mažesnis 
negu deszimts metu adgal.

Isz 5,570,307 svetur gimusiu 
baltu moterių 2,893,785 natn- 
ralizuotos, 77,558 iszsieme pir
mas popieras, ir 2,226,690 skai
tytos kaipo ateives. 1920 
cenzoje, moteris, kuri iszteke- 
jus už czion gimusio arba na
tural izuoto pilieczio, skaityta 
kaipo piliete nepaisant, jog pa
ti svetur giine; ir czoir gimus 
moteris, jaigu isztekejps už 
atejvio arba iszsiemusio pir
mos popieros, skaityta kaipo’ 
ateive. Neisztekejus moteris gi . 
mus czion Ameriką žinoma, pi
liete, 
piliete turi imti paežius žings
nius su vyrais. 1910 metais mo
terių shsraszas neimtas.

— F. L. I. S.

nepažymėti.

m.

l

ir neisztekejus ateive teip
lengvinti generaliszkas nelai
mes nusprendė koncentruoti 
savo turtą ir pastangas del pa- 
szalpilio darbo tarp vaiku.

Viena Lenkija turi 800,000 
kares naszlaieziu ir beveik 
tiek vaiku reikalauja maisto, 
drabužiu ir medikaliszkos pa- 
szelpos. Daugelis Lenkijos vai- ■a vua'l A i • • • •

Kaip mergicos 
times”

Kai)) man rodos 
Tai tos mergicos doros (!) 

Ir Dievulio neturbacija, 
In bažnyczia* retai atsilanki- 

neja, 
Ne melstis ne moka, 

O kam, — bile gerai szoka.
Juk malda nieko nepriduoda 

Ne aiskrimo neduoda,
Jau kad mergaites, tai mer

gaites,
Teip kaip trimetes kumelai

tes. * # #
Kur lai Pennsylvanijoi, 
Peczeje ne labai dydeloi, 

i d a rba iszejna, 
Tai rudžiu, laukiu ir kersziu 

suejna.
Žinoma bobelkos suvadina, 
Valgio ir munszaines paga

mina, 
O kaip pasigėrė be galo,

KRIOKULIO PAVOJINGU
MAS.

ku džiova serga. Austrija ir 
Vengrija irgi turi milijoną vi
sokiu ligų
1 —1» ■ » — ' — ~ ~ — — ~ ~ ■   — — — — - —

mai įrgi dideli. Serbijoj, Mon-

Ir ne paspėjo dar žandaras 
nei žodžio atsakyti, paejne ji 
musu Jonukas už sprando ir 
iszstume pro duris laukan.

Karcziamoj pasidarė tylių 
tartum, visi iszmire. Bet tuoj 
žydas iszleke perpraszyti pono 
žandaro, Jonukas-gi, atsisvei
kinęs su žmonėmis, 
kepure ir ženge sau namon.

serganeziu vaiku.
Baltijos Valstijų vaiku skaus-

Kriokulys yra viena isz pa
vojingiausiu vaikiszku ligų, 
Mjrtis tarp serganeziu yra, ne
turint vieno meto 26.8%; tarp 
vieno ir dvieju metu; 13.8%; 
tarp dvieju ir penkių metu, 3% 
ir tarp penkių ir penkiolikos 
metu 1.8%

Liga kartai} i prasideda su 
ueziu, ir srnar-

rodys, kaip padaryti, kad jau 
toks gyvenimas pasibaigtu. — 
Sake mums: “1 
iii mokslinyczias;
szyti ir skaityti, bus geriau. 
Nu, 
tiems, kurie mokinosi skaityti 
ir raszyti? Ne! Paskui kunigai 
ir ponai draudė mus nuo gėri
mo, ragino, kad daugiau dirb- 
tumem. O kas isz to? Paklau
siu asz jusu, ar geriate jus?

Czia pasirodė, kad vieni bur- 
non arielkos nejima, kiti vis
iszkai mažai geria.
s — O tai-gĄ nei jus, nei asz 
ne geriame, o ar daug mums 
isz to prisidėjo? Kaip buvome 
neturtėliais tebeesame, ir ne
žinomo, ka jau ir daryti.

Ir Igai .dar Jonukas taip 
kalbėjo saule jau seniai buvo 
nusileidusi visi kiti atsigulė
1 *'

stovėjo, kalbėdamas apie mo-ISts. Paned., SeretĮ., Ketver.

ir Italai) Broadway and Bank

’ Kada vyrai in tenegroj ir Albanijoj daugiau 
kaip puse vaiku naszlaicziai. 
Centralej ir Rytinėj Europoj 
badavimas ir neapsaugojimas 
nuo szalczio paliko baisu vai
ku padėjimą.

Geroves vienutes, susidedam 
ežios isz gydytoju, slaugiu ... ..
ir darbininku £a 1 u Pavojingas,
k i a.

leiskite vaikus 
mokes ra- 

, r 

geriaus-gi

f

kas-gi ? Ar
užsidėjo

* ____________________

ATEIVIAMS
MOKYKLOS BALTIMOFvI- 

r . JE.

NAKTINES Ir ant gaty...
Veluk apie tai sziadien nuty- 

• lesiu, 
Sekanezios naktines mokyk- Ba 11110 nedalaikysiu

užsidegimu p

los atidalytos utejviams (tau- 
pažyme-

Susileisiu!

kus kosėjimas}*'kuris užejna,gydytoju, slaugiu 
, jau dabar vei- 

Tukstancziams Raudona
sis Kryžius teike pagęlba.

Per savo skyrių darbininkus 
Amerikoje, Raudonasis Kry
žius pristatys szimtus tukstan- 
cziu vaikiszku drabužiu del 
ateinanezios žiemos.

Idant szis darbas gali but 
testas,
Kryžius praszo visuotino at
naujinimo narystes tarp sve
timszaliu gyventoju laike Me
tinio Nariu Priraszymo.

Nepaprastas dalykas, jaigu . 
kūdikis negauna užtektinai 
maisto, jog liga pavirsta in ‘ 
plaucziu džiova.

Kriokulys gali but szaltiniu 
paraližiaus ir kraujapludžio, 
kuris akįs pablogina. * ir-

Bjaurus tuju bobelku pasiūti-tos, kurios jas lanko, 
(os.)

School No. 1 (Italai ir Lietu
viai) N. E. Cor. Fayette 
Green Sts. Moiid., Wed., Thurs 
Paned., Sered., Ketver.

School No. 2 (Italai) Stiles 
and Gough St. Paned., Sered., 
Kętver.,

__ _ School No. 40 (Žydui ir keli 
tiktai musu pulkelis dar tebc-|Italai) Asquith 'i..... ---------

School No. 42 (Lenkai, žydai

ne geriame,
žmoniszkai gyventi. O kas bui? 
paskui, pažiūrėsime.

Ir sugryžo;
ir pradėjo gaspadoriauti. 
gašpadoryste jis 
vertėsi, bet dažnai 
tekdavo laiko prižiūrėti ja; nes 
kaip tik pamate kaimiszkiai, 
koks tai isz Bruzdos berniokas, 
tai tuojau visi ir pradėjo 
szauktiesi in jin. Ar kas norė
jo praszyma koki paraszyti, ar 
apskusti ka, tas staeziai ėjo 
pas Jonuką. Jonukas-gi vi
siems padeda, niekad ne atsisa-1 buvo prižadėjęs^ Bet ten ateiti-1 vergais, t 
kydavo, dažnai sayo darba pa- ko taip, kaip jis kalbėjo. Vie- School No. 3Q (Invairios tau 
metes, rodą duodavo, raszy- noj kąpcelar i joję pasakė jam, tos) Hollins St. near Monroe, 
davo, gelbėdavo. Tai-gi ir pa- kad. jis ne' in savo darba nos: J’uned., Sered., Ketver. ■

____ __ - I Curtis Bay (Lenkai ir invai- 
visu buvo garbėje lai-1 treczią kanceliarija, Isz ten su- rioš tautos); S. W. Cor. Church

wi JJairyiew . Paned., Sered., 
in ketvirta nusiuntė. Czia pa- Ketver.

H * » * ■ , '*? ’■ 4 /

.GYVENIMAI SZVENTUJU
o Į Suraszyti del kiekvienos dienos

Drucziai apdaryta kietais juq:

ėmėsi už arklio 
Su 

sziaip-tafp 
jam neda- School No. 40 (Žydai ir keli

and Orleans

kesezius, vargus, menka padė
jimą ir dar menkesne ateito.

II.
Sts. Paned., Seredy Ketyer

! i School No. 70 (Žydai ir
Kelioms dienoms praėjus, vairios tautos) Warren Ave.

i- Jonukas iszejo in Kauna, kaip Wm. Sts. Paned., S6i*ed., Ket- 
“ - *■' — ——k - * ■ ~ ■ J I ■1

■-r - -r- * j,

y f ‘ ___ .1 School No. 3Q (Invairios tau
rodą duodavo, raszy- noj kapcelarijoje pasakė jam, tos) Hollins St. near Monroe.

Curtis Bay (Lenkai ir invai-

praėjus,
; School No. 70 (Žydai 
vairios tautos) Warren

i te

mas,
Ir nedoras apsiejimas.

O viena? tai net sodia gyvena, 
Tai jau gana.

____ A 1 A « «Ten tai mimszaine plauko, 
Mat, net kelis vyrus laiko, 
Pasitraukia kaip rulei, 
Apsvaigia kaip gyvulei.

Suvis proto ne turi,
Ant pasiutiszku pusgalviu 

iszžiuri.
Katras del toe bobos pasi- 

prieszina,
Su pokeriu užskust gauna, 
O josios vyras glosto sau pli

kiu, 
Kaip duonos syk i a.

Tasai asilas iszsižioti negali 
Ba tuojaus per plykia vali!

Tanke i in jin atsiliepė, 
Ir su riksmu paliepė:

Tylėk tu pliki,

Ant pasiutiszku pusgalviu

y

Amerikos Raudonasis

SLIEKAS.

Sliekas taku slenka szliuo
žia;

Tai sze, tai te meto buožei ;

Aiszku, jog kriokulis užmu- 
sza 10,000 Amerikos vaiku, ir 
reikalauja prižiūrėjimo. Liga - 
užkrecziama. Vardas parejna 
nuo neajszkaus kosėjimo.

'Per ilga laika kriokulio prie
žastis bu y o nežinomos, bet da
bar iszrasta, jog nėra bakteri
ją, lyg rykszte, atsiranda ser- 
ganezio seilese kelias dienas 
priesz kosėjimo ir pasilieka ke-

*

tiko visiems ir nors dar jaunu | kisza, kitoje, kad reikia eiti in 
buvo, __
komas. /' x |

Pernai rudėiii Jonukas apsi
vedė su Mare Szątaiczia, kam
pininko ’ duktere; vienok jis 
visiszkai neatsimaine ir, kaip 
pirma savo kaimynams padė
davo taip iį* dabar j ju neuž-

• mjrszdavo.
Toksai tai buvo Bruzdos Jo

nukas.
1 ’— Apie Įta-gi taip szneka- 

te, —■* paklauše Jonukas.

gražino įn pirma, isz kur jau and JįJaiiYiew . Paned., Sored 
F. L. I. S.

4

pirma savo kaimynams padė

sąke, įad rytoj ateitu. Ne buvo 
ko daryti, ir Jonukas turėjo
Kauncį pęrnakyoti. Ant ryto-
• ' J • t • t • • •jau$ ateina ka|icoliarijon, 
ežia jam ir sajep:

— Nieko nebus isz jusu
• . i. . ■! • L > W

ežia jam ir s’ajcp:
f * - ' ’’ ~ Z •” r "U T7 wr"Ty.

praszymo; valdžia’ negali da- 
leisti, kad žmones krautu'pini
gus o mokescžiti/ne, mokėtu.

— Tai mes-gi duonos priš-

per vįąus pietus

dais apdarais, vienojo knygoje^
1269 puslapiai. Tiktai $5.001269 puslapiai

.1

Tiktai $5.00 
iZ^AUSKAS-CO.

MAHANOY C^TY, PA.
i

w. d: boc
1

I
<1

Beskatiki! » .
Ba asz tau padarysiu, 
Ir snuki tuo uždarysiu. 
Su tokia Erodu boba, 

Turi žmogelis ergeli visada.

Abudu reike szmeriuoti. 
Km r-‘ * '

— Kokis yra skirtumas 
terp vežimo aszies o advokato?

— Važinio iiszi reike 
‘ ‘ szmeruoti 

j advokatu 
‘/sznwruqti” idant jis darytu! . y ? ■ • • i ♦

Praszo visztas tik atgyti, 
Kad jam gyvi užlaikyti; 
O ^zunu jisai nebijos — 
Tokia drąsą mat ingi jo.

Visztos tuojaus ji surytu,

lias dienas po kdsejimo pabai
gos.

Kriokulis pasilieka nuo dvio 
ju iki deszimts dienu.

Isz pradžios liga lig prastas. *
>lį

.° 
riksmo, o

' aszi
kad nedarytu 

advokatu reike

Kad tik arti pamatytu, —- 
Jos isz žemes dažnai kasa 
Ir suradus gardžiai lęsa, 

■< *' . ' f iuk"1, I '1, į
Na, o szunes to nepaiso/

Ar jis szliuožia, ar jis kaiszo; 
Kaip sau ėjo, taip nuėjo, 
Nei Viens ant jo nežiūrėjo.

' Taigi — szuva nors dides- 
i nis^ 

Bet del slieku malonesnis; 
Viszta — tarsi pe’pgavike,

4

Bet del slieku tai pleszike.

szaltis su smarku, nerviszku 
kosėjimu, kuris greit nenuąto- ; 
ja bet vis tapsta smarkesnis, li
gonio vdldas darosi raudones-
nis ir duszna darosi.iu» u uuw.ua A 4 .

Kaip tik kosėjimas nors kiš
kuti nustoja, ligonis turi vėl iii
kvėpti szviežio oro, bet kosere 
nepuvelina ir tas pagimdo teip 
vadinama, “kriokimą”, nuo° kriokimą0, 
kurio ligos vardas parejna.

t

S, ” • ” |

Jaigp ramiai kūdikis laiky- ‘ ■ »
tas, kose'jimps ne teip tankus.
Dulkiu inkvepirnas arba suju-

F.L.I.S.
dinimas vis priverezia kosėti.

I*

e

uuw.ua
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SAULE
— — --- .

Žinios Vietines Isz Lietuviszku Kaimeliu

UNION 
iNATIONALi L BANK J

MAHANOY J 
t CITY j*

CiiMnl Block .
B«r*i«* AFroflU S44M9M9

Mok*me *ntra procentą *.nl 
luditą piningu. Procentą prl- 
ded*m prie Juru piningu l-*i« 
diena Sausio Ir Llepoe mene- 
■uoee, nepaisant' ar atneazal 
parodyt knygute ar ne.

Mm norim kad ir Jas tard- 
taoiet reiksią su muitu B su ta 
nepaisant ar malas ar didelis

Bankas adatas nuo 9 vai. 
ryto Ūg t vai popiet. Sabato- 
ni* 9 ryto lig 11 vai.

>-------------O----4

H BALL, Prezidentas
F. J. NOONAN. Vlco-Frea,
J. B. FERGUSON, Kasteri**.

t

Utarninke rinkimai!
Bukite vyrais ir mote- v

ir nesiduokite bile ko-

SHENANDOAH, PA.

TRA8KAUSKA8 
LIETUTISZKAS GRARORIUa.

------------------- 4 
K.. <

W.

M

PIRMUTINIS LIETUVTSZKAS 
QRABORIUS MAHANOY CITY. PA 
Laidoja kunn* numirusia, Pasamdo 
automobilius, ricinas Ir režimas del 
laldotuvlu, krlkaztlnlu, veseillju, pasl 
važinėjimo Ir tL Krausto dalytus Ir tt 
IM W. Centre NL Mahanoy City. Fa

Daktarai Juozas J. Austrą 
LIETUVIS

Bumais Daktaras Karlamcaeje.
ŠYDO VISOKIAS LIGAI

Prtlma ligoniu* lig 10 valanda ryte. 
U lig 2 popiet. • Mg 9 vakar* 

Telefoną*—Bell S59 R.
113 E. Coal St. Shenandoah

DAKTARAS W. BURKX
J LIETUTIS
; <18 W. Market St. PottivUle
1 Sa visoms ligoms priima, n*o
' yalaadoi Iki 10 valanda Is* ryto,

1 Iki B vai popiet. 4 iki B vakare.

Tvircziausia Lietuviszka
BANKA

Didele kaucija sudėta Valstijos 
Banko Departamento. Eelu po 
priežiūra Valstijos, teip kad pini
gai sudėti mano bankoje negali 
pražūti. Priimu piningus saugiam 
palalklmul. Slunczlu piningus 
In visas dalia svieto, pagal dienos 

Parduoda laivakorteskars*.
kompanija nustatytame kainoms. 
Pampinu paszportus keliaujan
tiems In Lietuva. Viskas daroma 
teisingai, greitai Ir plglaL Ra
škykite apie kalnas o gausite 
teisinga atsaklm*. Adresavoklte*

V. Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė. 

Mahanoy City, Pa.
J

STANLEY THEATRE

PRIESZ KARES INŽANGA 
15c. IR 5c.

Jane Saylor sudainuos kas va
karas naujausias dainas.

Naujausi Dramatiszki Paveik
slai. Teipgi visokiu juokingu 
paveikslu rodysim kas vakaras 
per szia savaite.

WHIP — Stebėtinas Lenkty
nes dramatiszkas paveikslas., 

mond Queen.
ELEEN SEDWICK— in Dra- 
THE UNFORTUNATE MAR
RIAGE — Paimtas isz dabar

tinio gyvenimo.’'*•* timo gyvenimo.
BABE RUTH — In heading
Home. Romance of Youth and 

Happiness.
Harry Cary — Wallop Western 

Drama.
JUNGLE — Woman, Lion and 

Man
UNIVERSAL NEWS. TOPIC 

OF THE DAY. 
EDDIE POI>O.

Laikykite kuponą ka gaunate 
prie duriu. Gražias dovanas 
/limdninn kas Panedeli vakaru.

rums 
kiam paszlemekui vedžiotis už 
uosiu. Juk patis turite suaugib 
si protą ir žinote kaip balsuoti.

— Darbai ejna gerai ir 
žmonelei malszei

kuom pasilinksmyt.
Mahanojaus 

balsuokite už^Ed. Fogarty ant 
Burgiso. 2t

Kam jum niokoti hran- 
vyriszkus

>igu 
ir drutus 
pas Juozą Stankevicziu

305 W. Centre 
galema aplaikyti vi- 

padirbimo.

geraiejna
gyvena, nes

nėra
Lietuviai

Palicije atsivožė pabo-
Mika Ilkevicziu ir Ku- 

paezia kuri su 
Rado juosius

gelius 
deravicziaus 
juom pabėgo. 
Read inge.

— Viktoria Ungeris su ki- 
, diena 
Wilkes- 

už ji 175,-

toli-

gal

kapitalistaistais kapitalistais ana 
pirko Lion bravorą 
Barre užmokėdami 
000 doleriu,.

czeverikus 
galite gauti ptii- 

czeverikus pi-

Girardville^ Pa
kuris 

Kaimo, 
paliko

.  ------------------------------ —-

Uždarbiai maži, o dar nei tu 
paežiu darbu nėra arba sunku 
gauti o maistas kila vis augsž- 
tyn, pragyvenimas brandus.

Aplamiai musu miesto Lie
tuviu veikimai dabar nėra 
veiklus, nes daugumas veikėju 
yra iszsiskirsto in kitus
mesnius miestus uždarbiauti, o 
kurie yra like, teip-pat nejau
ku kaip gerai darbai neina ir 
mažai uždirbama.

Ruduo ankstybas ir szaltas, 
nugąsdino visus. Grybas

Sumažėjus musu mieste 
darbams, sumažėjo ir Lietuviu 
skaiezius; diduma iszvažinejo 
in kitas
miestus darbu sau jeszkoti; bet 
pinniaus kurie musu mieste 
\Yaterbury, 
jiems yra daugJaiszku

terp kompanijų ir unijos, 
turėsime streiką arba teip žmo
nis sustos dirbti pakol 
neatszauks savo 
prendimo apie

— Novemberio 29 likos ,su- 
riszta mazgu moterystes, pa^ 
uos Į’etczkaic/Ju tęs,
Frano Petszkaįczio kuris kita
dos gyvendavo Mahanojui. 
Mazgu moterystes suriszo skva 
jura.
R.)

4 i
kvailo 

check off.

sudže
mis-

J 9

duktė

Ameri kos V aisti ju

gyvendavo

(Su kuom nepraneszla

KAM DUOTIS NUPLIKTIE?
Jeigu taip, tai naujai isz- 

rasta gyduole, kuri sulaikys ju 
slinkime, vieton iszpuolusiu 
ataugins naujus. Kiekvienam 
duosime užtikrinimą. Szita gy
duole yra kaip del vyru ir mo
terų. Rodą dykai. Raszykite 
bile kalboje sziandien. Adre
suokite:

DR, BRUNZA CO.
'Broadway & S. 8th. St., 

Brooklyn, N. Y.

- ------- y-------- ---------

DR. J. A, TANANEWICZ
Gydytojas ir Chirurgas.

Gydo invairias liga? vyru ir 
motoru. Duoda patarimus 
sveikatos dalykuose 
laiszkus. Adresas:

2020 137th Street, 
Indiana Harbor, Ind. m

per

a—I

—i

'T

i

gei už 
kitur, 
kius 
giau 
ziegoniinka,
uli., kur 
šokio 
ežius yra savžiningas žmogus 
ir su jumis 
singiausia.

DIDELIS BAtlUS. ::

Stankevi-

apsiejs kanuotel- 
(n.21)

Rengia 
isz Mahanoy City 
kara 7 d. Oktoberio 
cziaus
klasos orkestrą, 
vyrams, 

or.

Kliubas

saloje.

Cedeinino
Panedeli va-

(1 rajis
I užauga 

moterems
)C.

9

Norkevi- 
pirmos 

50c 
ir mergi-r>

noins
Priesz balių pradedant nuo 

6 iki 7 valandų bus K lobo susi
rinkimas ant kurio rasis kandi
datai ant invairiu urėdu ir vi
si sanariai K lobo privalo ant to 
susirinkimo atsilankyti. Teipgi 
ir neprigulinti prie Klobo yra 
užpraszomi.

Spalio 29 
mirė Andrius Staniulis 
parėjo isz Vidzgailio 
Rudaminos parapijos, 
moteri Lietuvoj ir viena dukre
lių Velionis pribuvo in Amen-, 
ka jeszkoti gilukio ii’ parga
benti neuilgio savo szeimyuo
lia, bet ant nelaimes 1918 me
te, apsirgo influenza ir per tris 
metus negalėjo dirbt, nes dau
giau praleisdavo ligonbuteje 
ne kaip prie darbo. Kada mirė, 
žmogelis netprojo kuom pasi- 
laidot, turėjo likusio geri drau
gai suaukauti: ant palaidojimo, 
nes teip krikszczionybe 
teip mokina; Surinkta 
$131.65, visi aukavo kiek 
jo, bot atsirado keli, ka nedave 
ne skatiko, tik da yisaip iszme-

musu 
Conn.

SUSIRINKIMAS.
I

P i Ii erzi u K lobasLietuviu
isz Mahanoy Cit v laikvs dide
li nusirink ima szi vakara, Pa
nedeli 7 diena Oktoberip, 7 va
landa vakare, Liet. Mokslaine- 
je. Visi nariai privalo susirink- 

prie 
ali atsilankyti ant szio 

iszgirs daug 
naudingu dalyku apie atejnan- 
ezius rinkimus. Užpraszo Ko
mitetas.

ti, teipgi ir neprigulinti 
klubo g 
susirinkimo O

ANT PARDAVIMO. 
I

Biznavas namas kuriame 
randasi John Metzgars buezer- 
ne ir groserne po No. 911 ir 913 

Pine St. Mahanoy City, Pa. 
Atsiszaukite pas. t (D.8) 

John (iovne, 
277 W- Centre St.

MhanoV City, Pa.

ANT PARDAVIMO

namas

K

Geras kukninis peczius per
siduos pigiai. Atsiszaukit po 
No. 100 W. Mahanoy St. (1.90)

teip 
mokina.

mus 
viso 

gale-

Knygele Draugystėms del 
Iszmokejlmo pinigu ligonia- 
ma ----- 60c.

KVITU Knygele Draugystėms, del ' 
Kasicriaus nog sudėtu pinigu aut 
susirinkimu ------- 60c.

KVITU—- Jau kaip czionais musu 
K lintoni,čežini gyvena, tai Die
ve susirnilek. Susimilk p. Bal- 
truvienele pribukę nors areo- 
planu aprnnlszyti musu rūteles 
kurios iždyko arsziau ne kaip 
Arizonos mulai. - Klintonaitis

--- ------ •— ----------
SENOVĖS DAINELE.

(Mintis skolinta)

m
i ? ia!

J 11 *>

GYVENIMAS

Sz. Marijos Panos 
PREKE TIKTAI 25 c.

W. D. Boczkow»ki-Co. 
Mahnnoy City, Pa.

60c.

I
W. D. BOCZKAUSKAS-CO..

MAHANOY CITY. PA.

gyveno, 
isz tė

vynės ir isz kitu szaliu prisiųs
ta; nes mano/ne, kad tie laisz- 
kai daug yra svarbus tiems, 

kuriuos jie raszyti; kaip 
laiszkni daugiau 

puse metu yra prisiųsti, 
tikime, kad tu laiszku savinin
kai yra kur nors gyvenanti 
plaezioje Amerikoje, todęljnel- 
džiame Gerbiamosios Redakci
jos szi straipsneli savo 
rasztije atspaudint tuomi 
darysime .sulig artimo mbiles 
broliszka užuojauta ir prltar- 
navima. < ; --kai...

Augszcziau mipetj. 
yra visi sukrauti .musu, Banko-. . 
je krasos (pacztos) skyriuje ir 
laukia tu laiszku adresuotu.

Daug

pas 
kurio kaip

mes

nors

laik-
pa-

Oi kur tu buvai, oželi mano ?
Malūne, malūne deduti mano;
Malime vaiksztinejau,
Visuos kampuos žiuri nejau

Deduti mano.
Ka tu ten dirbai oželi mano?

Vis maliau, vis ihaliau, dedu
ti mano;

Viduos kampuos žiūrinėjau
Brangius grudus-

9

T 
rankine' 
jau,

KELLEY PECZEl JR H1TEREI
— o-----------

Juodi, ŽaliVisokiu Kolom: Juodi, Žali, Mėliui 
' Pilku ir Rusvu; Enamelavoti.

^S^Galima pirkti ant iszmokesczio.
-- -------------Q —------ -

H. J. HEISER & CO.
27 E. Centre St. Mahanoy City, Pa.

i

t

I..

laiszkai VYRU 
f LIGOS

apie. tokias
ypata.s at-

tinejo. Lietuviai 
miidaszirdingas”

neužmirsz. Aukautoju 
vardus netalpiname nes užym- 
tu daug vietos, tiktai visiems 
isztarem szirdinga aeziu ir kad 
juju auka ant nelaimingo žmo
gaus sugryžtu jiems szimtįiro- 
pai. Aukavo apie 150 Lietuviu 
ir 84 svetimtaueziu. — Vienas 
isz rinkėju.
ketvergą ugnis pasirodė .sztore 

Frackville, Pa. — Praėji a 
Kebler ant Nice Street, pada

is ant 20 tukstan-

4 4 
ejtej(‘

rydama bledi 
ežiu doleriu.

— Lietuviu ezion 
pusėtinas būrelis, gyvena mal- 
szei i r.su tikime,
apie juosius ir negirdėt.

laiszku yra dar prisius 
tu isz Rusijos regis tremtiniu 
iszbegusiu karos laikuose.-

Mes žinome, kad laike kares 
musu mieste kaip neajisakomai 
gerai darbai-ėjo, tuomet Lietu
viu ezion buvo pri važia ve isz 
viso plataus Ameriko, bet da
bar tu žmonių ezion nėra, o 
laiszkni ju ezion yra atėji*, kur 
jeszkomi ju paežiu
genezių ir draugu, bet 
kur jie yra? .

Kurie manote, kad kad 
jums būti laiszkus 
ypatingai tie kurie kada nors 
gyvenote Waterbury, Conn. 
Klauskite musu. K. Krazeme- 
kas, Banking House, 797 Bank 
Street, Waterbury, Conn.

arba ju
nežino

todėl

randasi

nieko

Waterbury, Conn, 
jau pradėjo truputi 
dirbti, bet mažai ka galima pa
sigėrėt; vieni nedirba dar pil
na laika o uždarbius nugniauže 
visiems.

Daug yra
lespe atejezia, 
kurie nemokėjo 
kuose taupinti skatikus

— Nors 
gerinus

.susirupinusiu to
lio, 
lai-

ypatingai
geruose

Mahanojaus Lietuviai 
Balsuokite už

Edward Fogarty
ANT BURGISS’O

Praszo jusu balso ir intekmes.

ANT PARDAVIMO.

Namas ant W. Mahanoy St. 
antram varde Mahanoy City. 
Pirmos klasos namas del pri- 
vatiszko gyvenimo, 8 rūmai su 
maudykle. Parsiduoda už tai 
kad per didelis del loenininko 
Atsiszaukite iii “Saules” ofi
są.

L 4 Saules
(Nov. 8)

Chas. S. Farmley 
REAL ESTATE AGENT. 

NOTARY PUBLIC.
/

Jeigu norite pirkti ar parduoti 
namus, mes galime jumis pa
tarnauti. Randavojame namus, 
kolektavojame randas ir t.t.
238 W.Centre St. Mahanoy City

Kazis Rėklaitis
Lietuviszkas Graboriui

Laidoj* numirėlius pagal naujausia 
mada Ir mokslą. Turi pagelblnlnke 
moters. Prieinamos prekes.

516 W. SPRUOE ST. 
s Mahanoy City, Pa.

Bell Telefoną* No. 149.

gali 
prisiųstas,

Waterbury,

Clinton, Ind. — Darbai tru
puti pasigerino priesz szal- 
czius, nekurie szaptai pradėjo 
geriau dirbti, o kiti vis da ma
žai dirba. <(Oras labai
Dabar užėjus nesupratimasužėjus

priesz

crazus.

Deduti mano.'1
Oi ka tu malei oželiimano?

Rugelius, kvietelius: dėduli 
mano;

Rugius, miežius piklevojau,
Visas girnas pavartojau

Deduti mano. ♦
Oi ka ten odei oželi mano? •

Pluteles, lupsneles deduti 
mano;

Lupsnis, plutas grauszt tu
rėjau, 

Vis nuo bado pas’gelbėjau 
Deduti mano.

Oi ka ten gėriai oželi mano? 
paplovas deduti 

mano;
Paplovynas gert turėjau 
Kad netrokszti 'pris’geibo-

)

9

Isztugas,

H

lupsneles

jau

J

9

Vai bare
i

Deduti mano.
Ar bare, plake oželi mano 

vai plake dėduli 
mano;

Net ir szonai atpluszojo,
Maž-no kaulai iszbarszkejo, 

Deduti mano.
Oi ar tu bliovei oželi mano?

Vai blioviau, me-me-mo, de
duti mano

Kaip neblioves iszkentosi, 
Kaip-gi plakams iszstovesi 

Deduti mano.
9

Darbininkai
ir kiti kurie tik vidutiniszkas algas uždirbinėja, tai tik 
re labai senei gavo proga investyti savo pinigus in gera. 
Investmenta. Bet dabar viskas persimainė. jNauja gadyne 
užstojo. Dabar kiekvienas, nepaisant, kiek mažai algos 

. gauna ar uždirba,\dabar gali investyti savo pinigus ir
gauti už juos gera procentą. z

PENNSYLVANIA 
POWER & LIGHT COMPANY

suteikia jumis gera proga isz kurios galite turėti visas) 
pareigas, geruma ir nauda isz investment©.

LMusu pienas, beabejones naujas del daugeliu, bet yra tai 
iszbandytas ir atrastas pasekmingas,
jau tukstancziai apelinkiu gyventoju pasinaudojo, 
pirko szerius mųsu kompanijos, mokėdamai tik po maža 
suma isz sayo'allgoš. Daugelis isz tu žmonių nieko neture-

Per musu plena
Jie

Daktaras KOLER yra vienatinis tarpe Lietuviu daktaras 
Pi t tab urge. Jisai mokinosi V ar b žaroje, studijavo beglje 
82 metus invairias Ilgas vyru Ir moterų, todėl jas nuodug- 

' n lai pažlnsta. Gydo užslnuodlnlma kraujo Ir silpnybes 
vyru, spuogus, niežcjimus, ligas tinimo, invairias ligas 
p&oin an ežias nuo nwczystumo kraujo. Atsiszaukite ypa- 
tlflzkal, per laiszkus asz negydau. Dr. Koler kalba Ruslsz- 

kai ir Lenklszkal/ Ofiso* valandos nuo 9 ryte lig 6 vakare 
Nedaliomis 9 iki 2 popiet.

Dr. KOLER, 638 Penn Ave. Pittsburgh, P».
4 e — e o. .«■ — .e» — am. i. ■ e *b ai. <* i— wu ' — — i ■■ a* *>■ ■W

Pirkite Kuknini 

Pecziu Dabar

dabar pirkti negu vėliaus in 
Turime dar didesni ir geresni 

pasirinkimą negu kitados.
Musu specialiszkas
GLOBE peczius, vidutis 18 

didumo

Gerinus 
rudeni.

$77.50 PERT

coliu didumo, puikei
Galima matyt musu sztoro lange.

H
ft ‘
r ■

enamelavotas.

Musu Real Apollo ir Canopy
Fair peczei yra geriausi.

Musu didelis Modelis su 
22 coliu didumo viduriu 
yra tai didžiausis ename
lavotas kukninis peczius 
ka galima gaut, didele 
ugnine vieta. Labai tin
kamas peczius del dide- 
lios sziminos. Dar syki 
Rakome; pirkite pecziu 
dabar.

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

it

MMjo kaip tik vien savo algas. Dabar isz to procento jie gali 
sau daug tokiu daigtu nusipirkti ka priesz tai negalėjo' 
turėti.
Kodėl* jus ir ne pastojate szerininku? Ateikite in bile 
koki musu ofisą, pasikalbėsime apie tai. Arba jeigu norite 
tai galime prisiųsti žmogų tiesog in jusu,pamuš ir viską 
jumis iszaiszkins. Ar prisiuskite žemiaus padėta kuponą.

Pennsylvania 
Power & Light Co. 
Pramone Kurios ReiliaUngumas 

yra Pastovus
t

1

f

’V

-I-. 1 . .. 1 m. .. .1 i" n.     1 .. ... .....................

Information Koupon 
(Without Obligation) ,1 į

Pennsylvania Power & Light Co. *
Investment Dept Allentown, Pa.

Please send me 8-page illustrated booklet, ‘/More 
Power to Your Money” containing (1) More Infor
mation about your Preferred Stock, (2) Detail* of 
Easy Payment Plan, (3) How to Judge an Investment

Name.................

Address

i

■9*
i*— t

1

Sztai Koki Prieteli Turite—

Merchants Banking Trust Co. Banke
Yra tai pirmutine Banka Mahanoy City, ka pradėjo mokėt i 

procentą ant sudėtu piningu. x '
įį Yra tai Banka in kuri ateinate, kada reikalaujate pagelboe 
* kada perkate namus. . . 1
i Yra tai Banka kuri pagelbsta jumis atmokėti skola per S 
j lengvas mėnesines mokestes arba teip tanke! kaip 

jumis geriausia iszpuola mokėti. '
i Yra tai Banka kurios virszininkai yra juso tautieodai ir J 
Į pažinstami.
; Yra tai Banka in kuri galite ateiti ant rodos arba informa: 
i cijos, kada norite kur investyti piningus arba pirkti
i DAID11S*
j Yra tai Banka, kurioje jauesiates lyg save name* 
! Yra tai juso Banka.
j Pasakykite savo draugams Ir pažinstami kad dėtu savo 

piningus in Merchants Banking Trust Co. Banka. Sdta

jumis geriausia iszpuola mokėti.

Yra tai juso Banka.

X

l 'J

Banka žino kaip jumis geriausia pagelbett
MERCHANTS BANKING TRUST CO.,

MAHANOY CITY, PA.
—DIREKTORIAI—
L. Eckęrt, Vice-Pras.D. M. Graham, Rree.

J. H, Garrahan, Attorney W.F. Rynkewic*
P. O. Fenton

ft

v
į

D. F. Guinan, Treat.
A. Danisewics M. Garui* 

T. G. Hornsby I

r.su
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— O apie ką-gi mums szne- 
keti, kaip ne apie mokesezius,

tigome,

Bruzdos Joniukus
Ne toli nuo Kauno riogsojo 

didelis kaimas, 
vadinamas.
tai kaimas didelis, tai pripras
ta sakyti, kad ir turtingas.
taip betkas pamislytu, 
eidams nuo Kauno, žvilgterėtu 
in kaima nuo artimo kalnelio. 
Tuojau jis pamatytu dideli 
narna,

Klapiszkiais 
Visados, lįaip tik

li
kus,

rp pamatytu 
ant dvieju 

gretini su juomi, 
kiasi skunes, svirnas, arklines 
ir kitos mažesnes ukes triobos. 
Bet vienos isz 
pono, kitas-g 
tai mūryta, 
dzin pastatyta, 
ras tai net bloke dengtas.

Bet kaip tiktai kaiman in- 
važiuosi, tuojau pamatysi, kad 
tai ne taip gražu, 
iszrode. Ulvczia 
ant jos valink rietu, ūkininku- 
gi grinezios viena nuo kitos 

mažutes, isz 
g tam kar-

gyvenimu; 
tolinus trau-

tu t riebu yra 
i-kunigo.
ar isz storu me-»

pono-gi dva-

Viskas
i

kaip isztolo 
ilga, purvo

grmczios 
netoli, žiamutes, 
plonu sienojeliu, 
t ui suszlintos, pakrypo, 
geliai maži, kaminu retai kur 
pamatyti. Dažnai 
kur žmones gyvena, 
ir karve, ir parszeliai, kaip ka
da. Triobos 
gyvulio 
žiema, 
tenka, tai su 
cziaut/

Iv

gnnczioje, 
atsitinka

menkos, nėr kur 
padėti, 

nekarta
<r

prieg 
malku

to dar 
neda- 

yvuliu lyg szil-

Gyveno su v Klupiszkiai turn 
kaime nuo amžių, taip, kaip Ir 

gyvena. Bau- 
jie ponu jure 

sa-

dejuoja, ir sūnūsdejuoja, ir sūnūs mano labai 
nulindęs, nes niekur negali ras
ti uždarbio, daigu nesusimyles 
ant musu vyresnybe, jeigu ne- 
iszgelbes kas 
turbūt, 
grinezia,

manes, tai jau, 
ir visa mano gerybe, 
ir žiame iszparduos.

O kalingi jinai turi susi- 
, ■— tarė Pranys, — ir 

nebus, ir 
Ot tik- 

ir žiūrėti^

mylėti, — tarė Pranys, 
susimylejinio jokio 
pagolbos jokios nebus, 
tai prisieina laukti 
kas bus tolinus. Asz tai pamis- 
lijau sau mokeseziu nemokė
siu, tegul sau daro, ka nori.

— O, ka jus kalbate, atsako 
tegul daro, ka nori, — 

tai-gi ateis ir be jokio pasigai
lėjimo iszparduos jusu gerv- 

sau kaledotie. Zi- 
ka asz jums pasakysiu.

musu Bruzdos Jo-

pasako senas Jonas% Ne galime 
mokėti ir gana. Bei ketu Ta
mistos, Jonuk, papraszyti, kao 
Kaunan nukaktum. Gal, ten 
Tamistai ka pasakys, gal kaip 
atidos ant rudenio ba dabai 
niekas, isz inusu ne turi įcuoin 
užmokėti, ar jau prisieis viską 
isžparduoti.

Nuvoiti tai asz galiu, at- 
Jonųkas,

jus ne žinote, kad nieko isz ma
no vaikszcziojimo ne bus? Ar
gi Kaune iszgirs kada Įmonių

sake — bene jau-gi

atsake Bruzda, — 
nežinome, kąip rugpjittcs su
laukti, o kur jau mums pinigus? 
krauti!

— Labai tai man galvoj, 
atsąko kuneelorijos virszinin- 
kas. Pasakyta jums mokėti, 
tai ir niokokite! Darykite kaip 
sau norite, iszparduokite vis
ką, bet mokėkite T O kaip mo
kėti penoresite, tai valdžia ži
nos, kaip savo atsijimti. O jus 
su savo praszymais ežia dan

uos iszto nieko

iszpardiiokite vis-

I

/

BALTRUVIENĖ.

jau gana,

KA NUVEIKĖ RAUDONO 
KRYŽIAIS DRAUGUVE.

Washingtonas. — Beveik 
buvo Amerikos$ll,000,0Q0

Raudonojo Kryžiaus paskirta 
del savo paszalpinio darbo sve
timuose szalyse per beganezius 
metus, sulyg iszsiunsto pranc-
szimo isz 1 National Headquar 
tors, 
karrnetinio 
žiaus Nariu

SUV. VALSTIJŲ SVETUR 
GIMUSIU (ĘALTU) GYr.
VENTOJU PILIETYSTE.

Washington, D. C. — Pirk- 
lystes Departamentą cenzo biu 
ras iszleido tuotarpini prane- 
szima, kuris paduoda pilietys- # 
tęs stovi svetur gimusiu (bal- 3 

sulaukė

D. C.
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tu)/ gyventoju, kurie
21 metu ir suvirsz, sulig Sau
sio 1, 1920, imto gyventojukuris praszo parėmimo 

Raudonojo Kry- 
Priraszymo tarp 

Su v. Valstijų svetimszaliu gy
ventoju. Isz tos sumos, szeszi 
milijonai doleriu bus vartoti 
varyti tolinus vaiku sveikatos 
darbo programa, 
zacjja insteige Centrales ir 
Pietines Europos ir Rusijos 
kares sudraskytuose krasztuo- 
sc,

*

1, 1920, imto 
skaieziaus.

Cenzo dienoje (sulig gyven- j 
toju suskaitymo,) Su v. Valsti
jų svetimi gyventojai skaitlia- 
vo in 13,703,987, ir isz tu, 12,- - 
498,334 buvo 21 metu amžiaus 
ir dauginus; ir isz paskutinio, 
6,928,027 buvo vyrai ir 5,570,- 
307 moterys.. Isz vyru 3,314,- 
577 naturalizuoti, 1,116,698 isz
sieme pinnas popieras, 
205 ateiviai ir 358,547 kuriu 
stovis neskaitvtas.

1910 metu cenzos skaitlvnos 
buvo sekanczios. Iszviso vyru 
suvirsz 21 metu ir (langiaus 
buvo 6,646,817; naturalizuotu 
3,034,117, turėdami pinnas po
pieras 570,772; atejviai 2,266,- 

93 nepažymėti.

1

ginu nelįskite, 
nebus. r

Isžojo Jonukas. Jis isz pra
džios žinojo, kad jam toki at- 

I sakyma duos, ir kad ežia nėr 
ko ilginus laukti. Tai-gi nusi
pirkęs, ko jam reikėjo, jis jau 
grižo namon, bet atsiminė, kad 
dar reikia užeiti in viena kar- 
cziama, kur žydelis turėjo par
duoti palaikius pavalkus.

Karcziamoje, Jonukui ine-

y" • į

Skulk i no paviete
Su tokią mergina, 

ar nuke- 
liauje, 

Tai pasielgia kaip kiaule.
Viena tokia in Veselka nuėjo, 

Tai teip nusilakė, jog kaip 
negyva gulėjo,

skunda, ar-gi musu gyvenimas 
jiems galvoj ? Sėdi jie ten su n 
kanceliarijose, plunksnomis ra- 
szi ne ja ir kas 
rubliu ima. 
kutinę karve 
parduos, tai ar 
Kad tiktai jiems 
gauti!

menuo szimtus 
O kad mums pas- 

už mokesezius 
jiems galvoj? 
savo pinigus 

Žmogus gyvena xlelto, 
kad mokėtu, o kaip mokėti ne
gali, tai teprapuola!

Tamistos teisybe, atsake Jo
nas, bet ar nesusimyles dabar?

auka; tegul eina ryt isz anksto J 
Kaunan, 
mums mokesezius atidos, nors 

Te pasako.

Jonas,

be ir eisite 
uote, 
Eime pas

gal ten iszpraszys, ir

kuri organ t-
Jaigu kur nuejna

ir kiti pinigai bus vartoti 
del kitu paszelpiniu 
mu.

Nuo 
karo,

su man v 2,138,-
/iA:

11 ž ba i g i m o paša i d i n i o 
praneszimas skaito, 

Amerikos Raudonasis Kryžius 
paszvente sa^vo turtą ir pastan
gas gydyti Europos žaizdas. 
Milijonai doleriu praleisti de! 
paszelpos, ir už milijonus do
leriu reikmenų i iszdalinti.
. Metinis Amerikos Raudono
jo Kryžiaus rapėrtas del fiska- 
liszku inetu 1920-21 rodo, jog

‘ tiek daug vyru, kurie iszsieme • 
__ _ —,      — ..— j, ,) DZj<I 11 1.1 ‘

Albanjoj, Australijoj, Baltijos

O kada ja in stubą užtjarc, 
Tai nesmagu pasidarė.

Tai tau Magu te,
jus, žmonių nedaug buvo; tik
tai kampe prie stalelio sėdėjo 
trys vyrai ir gerdami alų, sZnc- 
kejo. Bekalbant Jonukui su 
žydu apie pavalkus, ineina in

pasirodei
4

puikei, 
Dalia r žino apie tave 

vaikinai, 
vaikinas ant

visi
Pasakyti jiems kad pernai ru
giai neiszdygo, kad upe už
pjovė ir daug blogo mums pa
dare, kad jau daug reikėjo 
iszmoketi, tai gal ir dovanos 
dabar.

— 1 Jaigu norite, asz nu vei
sia, — atsake Jonukas. Kas 
man! Tiktai pamatysite, kap 
teisybe jums sakiau. Nekaip 
mes nuo ju neatsikratysime, 
blogai mums dabar, paskui dai 
bloginus bus.

— Taip, taip,

Badai vienas
jos susini i lejo, 

Norints vapdeniu apliejo, 
O szeip butu pastypus,

kareziama žandaras. Atsisėdo 
prie stalo, liope paduoti sau 
alaus, užsidegė
damas jau gerai inszutes, tuo
jau užkliudo žmones.

— Ei, jus, chamai, chamu 
gimine, ka jus ten sznihždatc 
tarp savos, — suriko jis.

Žmonos nieko neatsako, tik
tai žvilgterėjo viens in kita nes 

lnežinojo, ko nuo ju nori žan
daras.

— Ka-gi tylite, chamai, to
liau rėkavo žandaras. Ar ne
norite, kad asz proto pamoky- 
cziaus kumszczia? Atsakykite 
man tuojau bjaurybes!

Vyrai nieko jam neatsako, 
tiktai klausosi. Klausosi ir Jo
nukai bet ant galo jam kan
trumo pritruko, priėjo prie 
žandaro, paėmė už krutu ir su
riko.

— ‘ O ar žinai tu, kvailiau, 
kad jai no sztio chamai, tai tu 
badu dvestum ir tavo ponai, 
kurie ežia tave atsiuntė. Tai-gl 

juos tau reikia, 
bet rankas bueziuoti ir deka- 
voti užtatai, kad mos tokie gc- 

dykavoti, 
gerti, valgyti ir po miestus 
valkiotis. Kaip be matant, isz- 
sikraustyk tu man isz ežia.

Ir ne paspėjo dar žandaras 
nei žodžio atsakyti, paepie ji 
musu Jonukas už sprando ir 
iszstume pro duris laukan.

Karcziamoj pasidaro tylu 
tartum, visi iszmiro. Bet tuoj 
žydas iszleke perpraszyti pono 

, Jonukas-gi, atsisvei- 
su žmonėmis,

635 ir 775, 393 nepažymėti.
Suraszas nerodo jokiu dide

liu permainų sulyginta su 1910 
m. suraszu kasi ink natūraliza
cijos, bet būva beveik du syk

eiga ra ir, bu ' iiki apsidirbsime. 
La n -j kad dabar mokėti negalimo.

Taip jiems besznekant, sztai 
atėjo ir pats Bruzdos Jonukas.

Buvo tai labai protus bemo
kąs. Jo tėvas, senas Simonas 
Bruzda, buvo darbsztus ūki
ninkas, o kad isz jaunu dienu 
sielius Nemunu laide, tai sziek- 
tiek skatiko 
buvo labai 
mažu dar 
mokslinvczion r 
gerai mokinosi, 
kvtojas prikalbėjo 
da 
mokvtiesi. r 
rodėsi iszsiunsti aunu vienatn 
ri isz namu, bet koks-gi tėvas 
nenorėtu, kad ju vaikui ge
rinus butu. Tai-gi ir jis pasi
klausė mokytojaus žodžiu ii 
nuvožė sunu Kaunan.

Mieste Jonukas 
gerai, nes gera galva turėjo; 
tai-gi netfžilgio raszyti ir skai- 

kaip pats mokytojas, 
mokėjo, ir gražias kniguter 
skaitė apie tai kas ant sviete 
destis ir kaip pirma buvo. C 
geriausia buvo tai, kad niekad « -a • • a • »

visi ūkininkai 
džiavoms esant 
ga nesze, dejavo labai, bet 
ke sav: kaip baudžavn nebus 
busime sau jau ant visados lai
mingais. — Isznyko baudžia
vos, o Klapiszkiai vis tebede- 
javo; ir kasmet bloginus buvo, 
kasmet sunkinus buvo sulaukti 
naujos duonos, kasmet mokes- 
ezius sunkinus buvo apmokėti. 
Turtingu ūkininku tai ir vis- 
iszkai nebuvo Klapiszkiuose. 
Keli, truputi skatiko turintie- 
jie, Amerikon iszsikrauste lai
mes už mariu jieszkotie, pasi- 
like-gi kaip galėdami, gyveno, 

pas poną, pas rau
pas kunigą (pra- 

už geras palūkanas 
grin- 

pardave, ir pe.

skolinosi 
dauninka, 
basezius 
skolino). Ne vieno jau ir 
ežia ir žiame
svietą turėjo eiti kaledotie.

O visi Klapiszkiecziai buvo 
prikilni, 

prie savo žiames pripratę, ant 
susigėrimo ne greiti. Visoje 
apylenkeje tai niekas apie 
juos kitaip ir ne kalbėjo, kaip 
kad Klapiszkiu vyrai geri — 
bet kas isz to, kad jiems vis- 
iszkai ne pasiseka.

Buvo tai apie velykas, nede- 
lioj. Saule jau nebeaugsztai 

ore taip gražu ir 
kad žmonėms ne- 

namon, ir jie 
sznekucziavos ant 

apie 
nieko sau su

žmones darbsztus,

ne greiti.
niekas

Saule 
buvo, bet 
szilta buvo, 
si norėjo grižti 
Stovėjo ir 
ulyczios. Vieni kalbėjo 
tai, kad rūgi a "r 
lygo, kiti vėl kad jomarkas ant 

ateina, tenai- 
vel apie szi ta

Mokes- 
ba s n

szv. Stanislavo, 
gi moteris 
pleszkejo.

Prie vienai grinezeliai sto
vėjo žmonių pulkelis ir kalbė
jo apie mokesezius. 
ežius reikėjo mokėti,
valdžia tai ne juokas, o czia 
per isz kur paimti.

— Ka jus padarysite, Vin
cai, pasakė vienas isz ju se
nam, pasilakusiam jau nuo se
numo, 
gui.

bet dar stipriam žmo- 
f ♦

Ar-gi asz žinau, — at
sake Vincas. Va ateina vely- 

žydui reikia* palūkanas 
užmokėti, 
mokesezius apmokėti, czebatus 
dęl vyresniojo anūko nupirkti, 
grinezele taip pat jau reikia 
paspirti ir gerai reikia. Uždar
bio nėr, tai ir iszkur paimti? O

o

kos,
szinkoriui užkiszti,

J 1 įt

jus kaip padarysite, Jonai I
— •, Tai ir asz ne žinau, — 

atsake Jonas, — kaip man mo- 
kesezius apmokėti, kad dar
pernykszcziiipernykszczhi visu neužmokė
jau. O ežia ir pati sirgineja ir
vyresnioji mano duktė kas tai

tyti,

buvo

Jonukas 
ir kaimo 

labai

Pranys pri-
dėjo.

, Kaip kare atlikus.

susirinko ir ne- 
biednas. 
būdams 

eidams,
taip, kad mo- 

sėni Bruz- 
atiduoti vaikina Kaunan 

Liūdna tai tėvui

mokinosi

ne užmirszdavo, kad jis ūkinin
ko sunum y r, ir kaip mokinosi, 
tai nemislijo apie tai, kad kuo 
greieziausia in ponus pavirsti, 
bet kad savo broliams, ūkinin
kams, savo mokslu kuo grei- 
czausia patarnauti.

Bet, kaip ir tyczia 
musu Jonukas mokslo pabaig
ti. Užėjus kolerai numirė sy- 

ir motyna. 
Prisiėjo in kaima grižti gaspa- 
doriauti. Liūdna buvo isz pra
džios musu Jonukui, net apsi
verkė. Tėvu jam buvo baisiai 
gaila, 
mesti.

Užejus kolerai 
kiu Jonuko tėvas

negalėjo

ir mokslo nesinorėjo 
4‘Bet nėr ko daryti, kaip 

prisieina,”
—• tai-gi ir kaime dabar nevie
nam galėsiu , 
viena pamokyti,

pasakė jis pats sau I

jau padėti^ ne
i-

—. Ir blogiausiu tai, .to
linus Jonukas kalbėjo, — kad 
niekas mums ne sako, kaip 
padaryti, kad kiek kartu mes 
apie tai mislyjome, 'nieko ne- 
iszmislyjome. Dirbame per vi
sa diena, kaip tie jaueziai, gy
vename bloginus už musu kiau
les, o uždirbti nieko neuždir
bame. Grinezios musu griūva, 
purvinos, gyvenimas musu 
sąnkus liudnas, vaikai musu 
nemokyti, nuo mažu dienu tu
ri pasipažinti su vargu, 
patys taip, pat tamsus, bada 
keneziame. Kas tiktai nori, ar 
tai ponas ar jo tarnas, ar aka- 
monas, ar apicierius, ar karei
vis, visi mus, kaip galėdami, 
niekina, spaudžia, kaip inma- 
no, nes su žmogumi jie viską 
gali daryti, žmogus viską turi 
nukentėti. O, kada-gi mums 
gerinus bus! Kas-gi mums pa
rodas, kaip padaryti, kad jau 
toks gyvenimas pasibaigtu. — 

“leiskite vaikus 
in mokslinyczias;
szyti ir skaityti, bus geriau. 
Nu, kas-gi? Ar geriaus-gi 
tiems, kurie mokinosi skaityti 
ir raszyti? Ne! Paskui kunigai 
ir ponai draudė mus nuo gori
mo, ragino, kad daugiau dirb- 
tumem. O kas isz to? Paklau- . 
siu asz jusu, ar geriate jus?

Czia pasirodė, kad vieni bur
noji arielkos 
iszkai mažai geria.
' — O tai-gĄ nei jus, nei asz 

, o ar daug mums

blogiausiu

gyvenimas

Mes ne iszjuokti

ri ir duodame tau

rodas, kaip padaryti,

Sake mums:

kas-gi 1 Ar

ne geriame,

y

mokos ra- 
? f

viena pamokyti, ir su sav&is ne geriame, < 
žmoniszkai gyventi. O kas mii* isz to prisidėjo? Kaip buvome 
paskui, pažiūrėsime. neturtėliais tebeesame, ir nc-

Ir sugryžo; ėmėsi už arklio 
ir pradėjo gaspadoriauti. Su 

sziaip-tafp 
jam neda- 

tekdavo laiko prižiūrėti ja; nes 
kaip tik pamate kaimiszkiai, 
koks tai isz Bruzdos berniokas, 
tai tuojau

gaspadoryste jis 
vertėsi, bet dažnai

visi ir pradėjo 
szauktiesi in jin. Ar kas norė
jo praszyma koki paraszyti, ar 
apskusti ka, tas staeziai ėjo 
pas Jonuk,a. Jonukas-gi vi
siems padeda, niekad ne atsisa
kydavo, dažnai savo darba pa
motes, rodą duodavo, raszy- 
davo, gelbėdavo. Tai-gi ir pa
tiko visiems ir nors dar jaunu 
buvo, visu buvo ( garbėje lai
komas.

Pernai rudeni Jonukas apsi
vedė su Mare Szątaiczia, kam
pininko ’ duktere; vienok jis

rodą duodavo, raszy-

žandaro
k i nes su žmonėmis, užsidėjo 
kepure ir ženge sau namon.

’ I_______ _

ATEIVIAMS 
MOKYKLOS BALTIMORI- 

JE.

NAKTINES

Sekanczios naktines mokyk
los atidalytos atejviams (tau- 

pažyme-

Ar žinote jog Sk ra n t one
Yra tikra korone,

A| ergos pi 1 uos dorybes, 
Nėra ne jokios bjaurybes*.

Ant szokiu niekados, 
Nekele ne kojos.

Per nak|i* namieje miega, 
Kojos neiszkele niekada, 

Jaigu subatomi -kur buna- kur 
gūži ne,

Tai kur? Mergelėms nežino, 
nevažiuoja, 

Bam bi leis namon atsi baladoja
Ba jau strytkarei

Strytkareis

K uit nuej
na,
“goodKaįp mergicos 

times”
Kaip man rodos, 

Tai tos mergicos doros (!) 
Ir Dievulio neturimai ja, 

In bažnycziu'retai atsilanki- 
neja, 

Ne melstis ne moka, 
O kam, — bile gerai szoka. 

Juk malda nieko nepriduoda 
Ne aiskrimo nedupda,

Jau kad mergaites, tai mer
gaites, 

Teip kaip trimetes kumelai
tes.

nuo 
pareina

?

# # #

Kur tai Pennsylvanijoi, 
Peczeje ne labai dydeloi, 

Kada vyrai in darba iszejna, 
Tai rudžiu, laukiu ir kerszin 

suejna.
Žinoma bobelkos suvadina, 
Valgio ir munszaines paga

mina, 
O kaip pasigėrė be galo,

nejima, kiti vis- -tos, kurios jas lanko, 
tos.)

(School No. 1 (Italai ir Lietu
viai) N. E. Cor. Fayette & 
Green Sts. Mond., Wed., Thurs 
Paned., Sened., Ketver.

School No. 2 (Italai) Stiles 
and Gough St. Paned., Sered., 
Ketver.,

School No. 40 (Žydai ir keli 
Italai) Asquith and Orleans'

žinome, ka jau ir daryti.
Ii- Igai .dar Jonukas taip 

kalbėjo saule jau seniai buvo 
nusileidusi visi kiti atsigulė, 
tiktai musu pulkelis dar tebe- 
stovėjo, kalbėdamas apie mo-
kesezius, vargus, menka padė
jimą ir dar menkesne ateito.

t

II.
Kelioms dienoms

Jonukas iszejo in Kauna, kaip 
buvo prižadėjęs. Bet ten atsiti
ko taip, kaip jis kalbėjo. Vie
noj kancelarijoje pasakė jam,

Sts. PanedM Sered? Ketver.
' School No.,42 (Lenkai, žydai

‘ 1 " / ’’ ~ 'W’W «

praėjus, vairioj

ir Italai) Broadway and Bank
Sts. Pąned., Seredy I^etyer.

School No. 70 (Žydai ir in- 
tautos) Warren Ave. 

ts. Paned., S6i*ed., Ket-Wm.
vergais. r

School No. 3Q (Invairios tau
tos) Ętollins St. near Monroe.

Raudonasis Kryžius
Europosketuriolika

veikė in
szaliu;

IK

1920 m. ir to-
Valstijose,
Slovakijoj, Vengrijoj, Prancu- 

Montenogroj,
1 ta I i joj, Ru man i joj,
ir Konstantinopolyje

Konstantinopolyje
kos Raudonasis Kryžius davė 
paszelpa tukstancziams pabė
gėliu isz Rusijos.

Milijonai Centrales ir Ryti
nes Europos 
medikaliszkos

Belgijoj, Czeko-

zijoj, Graikijoj, 
Rumunijoj Serbijoj,

A įnori-

vaiku rekalauja 
priežiūros, pa

dėjimo peržiūrėjimas parodo, 
ir Amerikos Raudonasis'Kry
žius jausdamas, jog tas nepa
reina nuo privaeziu filantra- 
piszku turtu, atsakaneziai pa-
lengvinti gcneraliszkas nelai
mes nusprendė koncentruoti 
savo turtą ir pastangas del pa- 
szalpino darbo tarp vaiku.

Viena Lenkija turi 800,000 
naszlaicziu ir beveik 

tiek vaiku reikalauja maisto, 
drabužiu ir medi kaiiszkos pa- 
szelpos. Daugelis Lenkijos vai- V 1 V • I A

antras popieras 
del atejviy skaiezius mažesnis 
negu deszimts metu adgal.

Isz 5,570,307 svetur gimusiu 
baltu moterių 2,893,785 natu- 
ralizuotos, 77,558 iszsieme pir
mas popieras, ir 2,226,690 skai
tytos kaipo ateives. 1920 m. 
cenzo je, moteris, kuri i sutekė
jus už czion gimusio arba na
tūrali zuoto pilieczio, 
kaipo piliete nepaisant, jog pa
ti svetur gimė; ir ezon* gimus 
moteris, jaigu isztekejps už 
atejvio arba iszsiemusio pir
mos popieros, skaityta kaipo* 
ateive. Neisztekejus moteris gi , 
mus czion Amerika žinoma, pi
liete, ir neisztekejus ateive teip 
piliete turi imti paežius žings
nius su vyrais. 1910 metais mo
terių snsraszaš neimtas.

— F. L. T. S.

skaityta
I

1

kares

KRIOKULIO 
MAS.

PAVOJINGU-

ku džiova serga. Austrija ir 
Vengrija irgi turi milijoną vi
sokiu ligų
Baltijos Valstijų vaiku skaus
mai irgi dideli. Serbijoj, Mon
tenegro j ir Albanijoj daugiau 
kaip puse vaiku naszlaicziai. 
Centralej ir Rytinėj Europoj 
badavimas ir neapsaugojimas 
nuo szalczio paliko baisu vai
ku padėjimą.

Geroves vienutes, susidedan- 
czios isz gydytoju, "slaugiu 
ir darbininku,

Tukstancziams Raudona
sis Kryžius teike pagęlba.

Per savo skyrių darbininkus 
Amerikoje, Raudonasis Kry
žius pristatys szimtus tukstan- 
ežiu vaikiszku drabužiu del 
ateinanezios žiemos.

Idant szis darbas gali but 
testas, Amerikos Raudonasis 
Kryžius praszo visuotino at
naujinimo narystes tarp sve- 
timszaliu gyventoju 
tinio Nariu Prirasz^mo.

Kriokulys yra viena isz pa
serganeziu vaiku, vojingiausiu vaikiszku ligų, 

Mirtis tarp serganeziu yra, ne
turint vieno meto 26.8%; tarp 
vieno ir dvieju metu; 13.8%; 
tarp dvieju ir j>enkiu metu, 3% 
ir tarp penkių ir penkiolikos 
metu 1.8%

Liga kartais prasideda su 
užsidegimu plaucziu, ir smar
kus kosėjimas, kuris užęjna, 
gali būti pavojingas, 

t
Nepaprastas dalykas, jaigu , 

negauna

Ir ant gal^...
Veluk apie tai sziadien nuty- 

• lesiu,
Ba nuo sarmatos nedalaikysiu, 

. SuSileisiu!
Bjaurus tuju bobelku pasiuti

mas, 
Ir nedoras apsiejimas.

O viena, tai net sodia gyvena, 
Tai jau gana.

Ten tai munszaine plauko, 
Mat, net kobs vyrus laiko, 
Pasitraukia kaip rulei, 
Apsvaigra kaip gyvulei.

Suvis proto ne turi,
Ant pasiutiszku pusgalviu 

iszŽiuri.
Katras del tos bobos pasi- 

prieszina,
Su pokeriu užškust gauna, 
O josios vyras glosto sau pli

kiu, 
Kaip duonos sykia.

Tasai asilas iszsižioti negali 
Ba tuojaus per plykia vali!

Tankei in jin atsiliepė, 
Ir su riksmu paliepė:

Tylėk tu pliki, 
Beskatiki! »

Ba asz tau padarysiu, 
Ir snuki tuo uždarysiu.
Su tokia Erodu boba, 

Turi žmogelis ergeli visada.
■ . ■ .. i. . ; 3?

Tai jau gana.

J

kia.

isz
jau dabar vei

SLIEKAS.

laike Me-

Sliekas taku slenka szliuo- 
žia;

Tai sze, tai te meto buožei;
v •

kūdikis negauna užtektinai 
maisto, jog liga pavirsta in ‘
plaucziu džiova.

Kriokulys gali but szaltiniu 
paraližiaus ir kraujapludžio, 
kuris akis pablogina.

Aiszku, jog kriokulis užmu- 
sza 10,000 Amerikos vaiku, ir 
reikalauja prižiūrėjimo. Liįęa 
užkrecziama.
nuo neajszkaus kosėjimo.

Vardas parejna

f

J.

ii

'Per ilga laika kriokulio prie- j 
žastis buy o nežinomos, bet da
bar iszrasta, jog nėra bakteri
ją, lyg rykszte, atsiranda »ser- 
ganezio seilese kelias dienas 
priesz kosėjimo ir pasilieka ke-

i®

' ii i

lias dienas po kosėjimo pabai
gos.

Kriok u lis pasilieka nuo d vie 
ju iki deszimts dienu.

Isz pradžios liga lig prastas x 
szaltis su smarku,

Praszo visztas tik atgyti, 
Kad jam gyvi užlaikyti; 
O szunu jisai nebijos — 
Tokia drąsą mat ingijp.

Visztos tuojaus ji surytu,

nerviszku 
kosėjimu, kuris greit nenusto
ja bet vis tapsta smarkesnis, li
gonio vdidas darosi raudones
nis ir duszna darosi.

Paned., Sefed., Ketver. ’
Curtis Bay (Lenkai ir in vai

rios tautos^ S. W. Cor. Church 
and Kuiryicw . Paned., Sored., 
Ketver. — F. L. 1. S.

GYVENIMAI SZVENIUJU
. 1J A « « „J _ Lf __ l"_. ___

. ?erV?3US,.

praszymo; valdžia; negali d a- dais apdarais, vienoje knygoje^ 
’’1 ’ ' ! ’ 1269 puslapiai. 'Tiktai $5.00

W. d: BOŪzkĄUSKAS CO.

kad jis ne- in saVo darba nos: 
kisza, kitoje, kad reikia eiti in
. I. a « ■» — a a a a.• •treczia kanceliarija, isz ten su-
gražino in pirma, isz kur jau 
in ketvirta nusiuntė. Czia pa
suke, įad rytoj ateitu. Ne buvo 
ko daryti, ir - Jonukas turėjo

in ketvirta nusiuntė. Czia pa- F. L. I. S.
?

visisžkai neatsimaine ir, kaip Kauą<4 pernakvoti. Ant ryto-
• " 11 « 4 4l, ■ 1 • 1 « 1 • • •pirma savo kaimynams padė

davo taip ir dabar . ju neuž-
k • ^l S| ♦

.. ,, „ J

Toksai tai buvo Bruzdos Jo
nukas.

’— Apie kti-gi taip szneka-

mirszdavo.

... , i

te, — paklauše Jonukas.

^auę ąfpiną kapceliarijon, o 
cziajamirsajep:

— Nieko nebus isz jusu
ežia jam ir saką:

leisti, kad žmones krautu pini-
. - . ' .ML .gus o mokescžitime, mokėtu.

— Tai mes-gi duonoa priš-
. .. ■ , ,, .... .

Suraszyti dęl kiekvienos dįenos 
per visus pietus

Drucziąi apdaryta kietai^ jup-

Abudu reike szmeriuoti.
. 'i' 

skirtumas

M

A,

■T»,M

f? . M t /■ ■ A ♦

Kokis yra
K

terp vežimo aszies o advokato? 
aszi

1269 puslapi Tiktai $5.00
, Vežimo 

“szmeruoti 
riksmo,

4

maha:
.v 1 

■ '■ f

CtyTY, PA.

reike 
kad nedarytu 

advokatu reike 
“szmbruo(ti*f idant jis darytu!

. . J ■. ■ , ♦ I ■' I 1 •

' ! ,.

m

o

Kad tik arti pamatytu, — 
Jos isz žemes dažnai kasa 
Ir suradus gardžiai lęsa,

Na, o szunes to nepaiso/ 
Ar jis szliuožia, ar jis kaiszo;

, Kaip sau ojo, taip nuėjo, 
Nei viens ant jo nežiūrėjo.

- Taigi — szuva nors dides-
i nis^

Bot del slieku malonesnis;
tarsi pe’pgavi^e,Viszta j— i

Bet del slieku tai pleszike.

■I

JUO II UlUVjlHl UlUU^l.

Kaip tik kosėjimas nors bis-
kuli nustoja, ligonis turi vėl in 
kvėpti szviėžio oro, 
nepavelina ir tas pagimdo teip 

”, nuo 
kurio ligos vardas parejna.

Jaigą ramiai kūdikis laiky-

bet kosere

H»

vadinama, “kriokimą II

tas, kosėjimas ne teip tankus. 
Dulkiu inkvepirnas arba suju-
• > . • J • • » . 4 •dinimas vis priverezia kosėti.

F. L I. S. j1
Jį«l

I
■I l
.iii
■!

'<r3
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Isz Lietuviszku Kaimeliu

SAULE

UNION 
NATIONAL] 
. BANK J
Lmahanoy J 
te. CITY

Stock I1S644AM - 
* Profits

Mokame antra procentą ant 
fe«4*ta piningu. Procentą prt- 
dedam prie Jusu piningu 1-aia 
diena Sausio ir Liepos mene- 
snoee, nepaisant* ar atneaxal 
parodyt knygute ar ne.

Mm norim kad ir jas tarte- 
taoset reikalą su musu Baoka 
nepaisant ar mažas ar didelis

Bankas adaras nuo 9 vai. 
ryta lig I vai. popiet, Sabato- 
Mis 8 ryte lig 12 vai.

Et BALL, Prezidentą*
F. J. NOONAN. Vlce-Prea.
J. D. FERGUSON, Kantorių.

TRASKAUSKA8 
LW.TITYISZKAH SRABORTCa,

- - s 3-

i-11 f r ■» TX . - ■ u1*.-'

kW.

’'• A» TT **

r;--- -\-
■ .'Ingy,'F

PIRMUTINIS LIETŪVTSZKAS 
0RAB0RIU3 MAHANOY CITY, PA 
Laidoja kunua numirusia, Pasamdo 
automobilius, rlginus Ir vėlimas del 
laldotuvlu, kriksztinlu, veselllju, pas! 
vaiLnėjimo Ir tt Krausto dalgius ir tt 

W. Centre Bt. Mahasoy City, Fa

Doktaru Juozas J. Austrą
LIETUVIS

Baraals Daktaras Karlaanaeje.
ŠYDO VISOKIAS LIGAI

» .... —

Priima H<onln« llf 10 valanda ryte.
LB Ui 2 popiet. < lig 9 vakare 

Telefonas—Bell &59 R.
113 E. Coal St. Shenandoah

DAKTARAS W. BURK!
LIETUVIS

418 W. Market St. PotUville
S« vlaoma llfoma priima, nao

vai •■dot Iki 10 valanda laa ryto,
1 Iki I tai popiet 4 Iki i vakare.

r

Tvircziausia Lietuviszka
BANKA

Didele kaucija sudėta Valstijos 
Banko Departamente. Ealu po 
prleilura Valstijos, teip kad pini
gai sudėti mano bankoje negali 
pražūti. Priimu piningus saugiam 
palaiklmul. Blunczlu piningus 
Ln visas dalis svieto, pagal dienos 

Parduoda laivakorteskursą, 
kompanija nuatatytams kainoms. 
Pampinu p&azportas keliaujan
tiems In Lietuva. Viskas daroma 
CelAiniai, greitai Ir plffiaL Ra
škykite apie kalnas o gausite 
teialnga atsaklma. Adresavoklta*

V. Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė. 

Mahanoy City, Pa.

gTANLEY THEATRE

PRIESZ KARES INŽANGA 
15c. IR 5c.

Jane Saylor sudainuos kas va
karas naujausias dainas.

Naujausi Dramatiszki Paveik
slai. Teipgi visokiu juokingu 
paveikslu rodysim kas vakaras 
per szia savaite.

WHIP — Stebėtinas Lenkty
nes dramatiszkas paveikslas..

mond Queen.
ELEEN SEDWICK— in Dra- 
THE UNFORTUNATE MAR
RIAGE — Paimtas isz dabar- 

’•ma tinio gyvenimo.

4

BAtfS’ RUTH — In rfeading 
Home. Romance of Youth and 

Happiness.
Harry Cary — Wallop Western 

Drama.
JUNGLE — Woman, Lion and 

Man .
UNIVERSAL NEWS. TOPIC 

OF THE DAY. 
EDDIE POįO.

Laikykite kuponą ka gaunate 
prie duriu. Gražias dovanas 
duodamo kas Panedeli vakara.

SHENANDOAH, PA.

r i mis

Utaminke rinkimai!
Bukite vyrais ir mote- 
ir nesiduokite bile ko

kiam paszlemekui vedžiotis už
uosiu. Juk patis turite suaugu
si protą ir žinote kaip balsuoti.

— Darbai e j na gerai ir 
žmonelei malszei

kuom pasilinksmyt.
Mahanojaus 

balsuokite užUCd. Eogarty ant 
Burgiso. 2t

Kam jum mokėti bran- v u z 
kitur, 
kius

gerai 
gyvena, nes

nėra

gei

Lietuviai

vyriszkus czeverikus 
jaigu galite gauti ptii- 

ir d nitus
giau pas
ziegorninka
uli., kur

padirbimo.
ežius yra savžiningas
ir su jumis apsiejs kanuotel-

(n.21)

czeverikus pi- 
Juoza Stankevicziu, 

, 305 W. Centre05 W.

šokio

Palicije atsivožė pabe- 
Mika Ilkevicziu ir Ku- 

paczia 
Rado

gelius 
deravieziaus 
juom pabėgo. 
Read i nge.

Viktoris Ungeris su ki- 
kapitalistais ana diena

pirko Lion bravoru Wilkes- 
Barre užmokėdami 
()()() doleriu.

kuri su 
juosius

AM

tais

už ji 175,-

Spalio 29
Andrius Staniulis kuris 

Kaimo, 
paliko

—Girardville,* Pa 
mirė
parėjo isz Vidzgailio 
Rudaminos parapijos, 
moterį Lietuvei ir viena dukre-
liai Velionis pribuvo in Amcri- 

galema aplaikyti vi-t ka jeszkoti gilukio ir parga
benti neuilgio savo 
lia, bet ant nelaimes 1918 me
te, apsirgo influenza ir per tris 
metus negalėjo dirbt, nes dali- 

praleisdavo 1 igonbuteje 
kaip prie darlĮD. Kada mirė,

Stankevi-
žmogus

szeimyne-

su jumis 
singiausia.

::ZDIDELIS BALIUS. ::

Rengia

eziaus saleje.
Norkevi- 

pirmos 
50c

Gedemino Kliubas 
isz Mahanoy City, Panedeli va
kara 7 d. Oktoberio, 

G rajis
klasos ork<‘.stra. Iužauga 
vyrams, moterimis ir mergi
noms 25e.

Priesz balių pradedant nuo 
6 iki 7 valandų bus Klobo susi
rink imas ant kurio rasis kandi
datai ant invairiu urėdu ir vi
si sanariai Klobo privalo ant to 
susirinkimo atsilankyti. Teipgi 
ir neprigulinti prie Klobo yra 
užpraszomi.

mote nuns

SUSIRINKIMAS.

P i Ii erzi u K lobas

giau 
ne 
žmogelis netyrojo kuom pasi- 
laidot, turėjo likusio geri drau
gai šliaukanti ant palaidojimo, 
nes teip krilLszczionybc 
teip mokina; Surinkta

musteip 
mokina; Surinkta viso 

$131.65, visi aukavo kiek galė
jo, bet atsirado keli, ka nedave 

skatiko, tik da yisaip iszme- 
. tokias 

y pa tas at-
A u kau toju

ne :
tinejo. Lietuviai 
“mielaszirdingas 
e j toje neužmirsz. 
vardus netalpiname nes (įžym
iu daug vietos, tiktai 
isztarem szirdinga aeziu ir kad 
juju auka ant nelaimingo žmo
gaus sugryžtu jiems szimtįiro- 
pai. Aukavo apie 150 Lietuviu 
ir 84 svetimtaueziu. — Vienas 
isz rinkėju.
k (4 vergą u gi ii

apie.

visiems

Lietuviu
isz Mahanoy Cit v laikvs dide
li susirinkimą szi vakaru, Pa- 
nedeli 7-diena Oktoberip, 7 va
landa vakare, Liet. Mokslaine- 
je. Visi nariai privalo susirink
ti, teipgi ir neprigulinti prie 
klobo gali atsilankyti ant szio^pusėtinas būrelis, gyvena mal-
Ii, teipgi ir neprigulinti prii

susirinkimo o iszgirs daug 
naudingu dalyku apie atejnan- 
czius rinkimus. Užpraszo Ko
mitetas.

o

ANT PARDAVIMO. 
n . į

namas kuriameBiznavas
randasi John Metzgars buczer- 
ne ir groserne po No. 1)11 ir 913 
E. Pine St. Mahanoy City, Pa. 
Atsiszaukite pas. , 

John Govne,
277 W- Centre St.

MhanoV City, Pa.

ANT PARDAVIMO

(D.8)

Geras kukninis peczius par- 
siduos pigiai. Atsiszaukit po 
No. 100 W. Mahanoy St. (t.90)

Mahanojaus Lietuviai 
Balsuokite už

Edward Fogarty
ANT BURGISS’O

Praszo jusu balso ir intekrnes.

ANT PARDAVIMO.

Namas ant W. Mahanoy St. 
antram varde Mahanoy City. 
Pirmos klasos namas del pri- 
vatiszko gyvenimo, 8 rūmai su 
maudykle. Parsiduoda už tai 
kad per didelis del locnininko 
Atsiszaukite in “Saules”
sa. (Nov. 8)

ofi-

Chas. S. Parmiey
REAL ESTATE AGENT.

NOTARY PUBLIC.

Jeigu norite pirkti ar parduoti 
namus, mo’s galime jumis pa
tarnauti. Randavojame namus, 
kolektavojame randas ir t.t.
238 W.Centre St. Mahanoy City 

__  . , i____________________________ a---

Kazis Rėklaitis^
Lietavisakas Graboritu

Laidoja numirėlius pagal naujausia 
mada ir mokslą. Turi pagalbininke 
motoro. Prieinamos prekes.

616 W. SPRUCE ST. 
s Mahanoy City, Pa.

Bell Telefonas No. 149.

s pasirodo .sztore
Frackville, Pa. — Pracjta 

Kohlor ant Nice Street, pada
rydama bl(‘des ant 20 tukstan- 
cziu doleriu.

— Lietuviu ezion randasi

todėlszei ir.sutikime, 
apie juosius ir negirdėt.

nieko

Waterbury, Conn. — Nors 
jau Įiradejo truputi gerinus 
dirbti, bet mažai ka galima pa
sigėrėt; vieni nedirba dar pil
na laika o uždarbius nugniauže 
visiems.

Daug yra s 
lesjio atejezia, 
kurie nemokėjo 
kuose taupinti skatikus

truputi

usirupinusiu to- 
ypatingai tie, 

ggė r nose lai

i

■ ..’I Vriteri*;. ■X.tete

terp kompanijų ir unijos 
turėsimo streiką arba teip žmo
nis sustos dirbti pakol sudže 
ncatszauks savo kvailo nus- 

‘4 check Off.
— Novernberio 29 likos *su- 

riszta mazgu
1 *e tezk ai eži u tęs,

prendimo apie

toli- DOS

gal

kvailo vieton iszpuolusin
Kiekvienam

DRTj. A.TANANEWICZ
Gydytojas ir Chirurgas.

Gydo invairias ligas vyru ir 
motoru. Duoda patarimus 
sveikatos dalykuose per 
laiszkus. Adresas:

2020 137th Street, 
Į Indiana Harbor, Ind»ri 
e ria «riC^» «■» — ritei o « ^riv 4te» ri

--- ----------- ----------- ------------- ■ ----- -------------------- -

KAM DUOTIS NUPLIKTIE?
Jeigu taip, tai naujai isz- 

rasta gyduole, kuri sulaikys ju 
slinkime, 
ataugins naujus.
duosime užtikrinimą. Szita gy
duole yra kaip del vyru ir mo- 
tęru. Rodą dykai. Raszykite 
bile kalboje sziandien. Adre
suokite:

\ DR, BRUNZA CO.
’Broadway & S. 8th. St.,

' Brooklyn, N. Y.

moterystes pa
dūkto 

Krano Petszka^czio kuris kita
dos gyvendavo Mahanojui. 
Mazgu moterystes suYiszo skva 
jura. — (Su kuom nepraneszta

■ * 1 »

Jau kaip czionais musu 
Klintoniecziai gyvena, tai Die-

I

arini_______________ -.......... ... .......

Uždarbiai maži*, o dar nei tu 
paežiu darbu nėra arba sunku 
gauti o maustas kila vis augsz- 
tyn, pragyvenimas brangus.

Aplamiai musu miesto Lie
tuviu veikimas dabar norą 
veiklus, nes daugumas veikėju 
yra iszsiskirsto in kitus
mesnius miestus uždarbiauti o 
kurie yra like, teip-pat .nejau
ku kaip gerai darbai neina ir 
mažai uždirbama.

Ruduo ankstybas ir szaltas, 
nugąsdino visus. Grybas 

~ Sumažėjus
darbams, sumažėjo ir Lietuviu ve susimilek. Susimilk p. Bal- 
skaiezius; diduma iszvažinejo 

kitas ” Amerikos Valstijų 
miestus darbu sau joszkoti; bet 

musu mieste 
gyveno, 

isz tė
vynės ir isz kitu szaliu prisiųs
ta; nes mano/ne, kad tie laisz
kai daug yra svarbus 
pas 
kurie
puse metu yra. prisiųsti,

musu mieste

in

pinniaus kurie
Conn.

jiems yra daugdaiszku
\yaterbury,

tiems, 
kuriuos jie raszyti;. kaip 

laiszkai daugiau kaip 
mes 

tikime, kad tu laiszku savinin
kai yra kur nors gyvenanti 
plaezioje Amerikoje, t<xlęlpnel- 
džiame Gerbiamosios Redakci
jos szi straipsneli 
rasztije atspaudint tuomi 
darysime .sulig artimo 
broliszka užuojauta ir prltar- 
navima. >. , -- it ai ■»

Augszcziau mipetj. laivzkai 
vra visi sukrauti musu Banko-,• * r k _ j

savo laik- 
pa- 

mbiles

j(» krasos (pacztos) skyriuje ir 
laukia tu laiszku adresuotu.

Daug laiszku yra dar prisius 
tu isz Rusijos regis tremtiniu 
iszbegusiu kares laikuose.-

Mes žinome, kad laike kares 
musu mieste kaip neapsakomai 
gerai darbai ėjo, tuomet Lietu
viu ezion buvo privažiavę isz 
viso plataus Amcriko, bet da
bar tu žmonių ezion nėra, o 
laiszkai ju ezion yra uteje, kur 
jeszkomi ju paežiu arba ju 
genezių ir draugu, bet 
kur jie yra?

Kurie manote kad kad 
jum.s būti laiszkus prisiųstas, 
ypatingai tie kurie kada nors 
gyvenote Waterbury, Conn. 
Klauskite musu. K. Krazeme- 
kas, Banking House, 797 Bank 
Street, Waterbury, Conn.

arba
nežino

gali

Clinton, Ind. — Darbai tru
puti pasigerino priesz szal- 
ezius, nekurie szaptai pradėjo 
geriau dirbti, o kiti vis da ma
žai dirba. cOras labai 
Dabar užėjus nesupratimasužėjus

R.)

priesz

gražus.

gyvendavo

■4

1»

truvienele pribuko nors areo- 
planu apmalszyti musu rūteles 
kurios iždyko arsziau ne kaip 
Arizonos mulai. — Klintonaitis 

, į ■ —... ■ ♦ . ----------
SENOVĖS DAINELE.

(Mintis skolinta)

Oi kur tu buvai, oželi mano?
Malūne, malime deduti mano;

Malu ne va i k szt i n e j a u, 
Visuos kampuos žiuri nejau 

Deduti mano.
Ka tu ten dirbai oželi mano?

Vis maliau, vis rhaliau, dėdu
li mano;

Viduos kampuos žiuri nejau, 
Brangius grūdus- rankine' 

jau y

Dedu t i mano/’
Oi ka tu malei oželi įmano ?

Rugelius, kvietelius: dėduli 
mano; • 

Rugius, miežius piklevojau 
Visas girnas pavartojau, 

Deduti mano. ♦
Oi ka ten edei oželi mano? •

Pluteles, lupsneles 
mano;

Lupsnis, plutas grauszt tu
rėjau,

Vis nuo bado pas’gelbėjau 
Deduti mano.

Oi ka ten gėriai oželi mano?
Iszhigas, paplovus deduti 

mano;
Paplovynas gert turėjau, 
Kad netrokszti pris’gelbe- 

l^jau,

deduti
1

Ii

i£į
lįj
Mk

GYVENIMAS

Sz. Marijos Panos 
PREKE TIKTAI 25c.

W« D. Boczkowskl-Co. 
Mahanoy City, Pa.

t

i

paplovus

Dėduli mano.
Ar baro, plako oželi mano?

Vai bare, vai plake deduti 
mano;

Net ir szonai atpluszejo,
Maž-ne kaulai iszbarszkejo,

Deduti mano.
Oi ar tu bliovei oželi mano?

Vai blioviau, me-me-me, de
duti mano

Kaip neblioves iszkentosi,
Kaip-gi plakams iszstovesi

Deduti mano.

Darbininkai

Knygele Draugystėms del 
iszmokejlmo pinigu llgonla- 
ma ----- 50c.

KVITU Knygele Draugystėms, del " 
Kasierlaus nog sudėtu pinigu ant 
susirinkimu ------- 60c.

W. D. BOCZKAUSKAS-CO-, 
MAHANOY CITY. PA.

KVITU

I

KELLEY PECZEi IR H1TERE1
— o--------

Juodi, Žali, MėliuiVisokiu Kolonu
' Pilku ir Rusvu; Enamelavoti. 

S^S^Galima pirkti ant iszmokesczio.
-------------- O---------------

H. J. HEISER & CO.f * f

2,7 E. Centre St. Mahanoy City, Pa.

f

i

— rite — imrii

VYRU
j LIGOS
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ir kiti kurie tik vidutiniszkas algas uždirbinėja, tai tik 
re labai senei gavo proga investyti savo pinigus in gera.1 
Investmenta. Bet dabar viskas persimainė. ;Nauja gadyne 
užstojo. Dabar kiekvienas, nepaisant, kiek mažai algos 

. gauna ar uždirba^dabar gali investyti savo pinigus ir 
gauti už juos gera procentą. 

• /
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PENNSYLVANIA 
POWER & LIGHT COMPANY

1*1

Per musu pienu
Jie

suteikia jumis gera proga isz kurios galite turėti visas' 
pareigas, geruma ir nauda isz investmento.

I Musu pienas, beabejones naujas del daugeliu, bet yra tai 
iszbandytas ir atrastas pasekmingas,
jau tukstaneziai apelinkiu gyventoju pasinaudojo, 
pirko szerius mųsu kompanijos, mokėdamai tik po maža 
suma isz sayb'allgoš. Daugelis isz tu žmonių nieko neturė
jo kaip tik vien savo algas. Dabar isz to procento jie gali 
sau daug tokiu daigtu nusipirkti ka priesz tai negalėjo'daug tokiu daigtu nusipirkti ka priesz tai negalėjo' 
turėti* i i
Kodėl* jus ir ne pastojate szerininku?Kodėl* jus ir ne pastojate szerininku? Ateikite in bile 
koki musu ofisą, pasikalbėsime apie tai. Arba jeigu norite 
tai galime prisiųsti žmogų tiesog in jusu,pamuš ir viską 
jumis iszaiszkins. Ar prisiuskite žemiaus padėta kuponą.

. Pennsylvania 
Power & Light Co
Pramone Kurios Reilcalingumas 

yra Pastovus

i
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Information Koupon
! (Without Obligation)

Pennsylvania Power & Light Co.
Investment Dept. Allentown, Pa.

Please send me 8-page illustrated booklet, VMore
Power to Your Money” containing (1) More Infor
mation about your Preferred Stock, (2) Details of 
Easy Payment Plan, (3) How to Judge an Investment

Name....... 4

Address .
i... A l

*
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Daktaras KOLER yra vienatinis tarpe Lietuviu daktaras 
Plltaburge. Jisai mokinosi Varszavoje, stadijavo beglje 
82 metus Invairias ligas vyru ir motorą, todėl jas nuodug
niai pažlnsta. Gydo užslnuodlnlma kraujo Ir silpnybes 
vyru, spuogus, niežėjimus, ligas tinimo, invairias ligas 
p&olnanczlas nuo nwczyBtumo kraujo. Atsiszaukite ypa- 
tlBzkal, per laiszkus asz nogydau. Dr. Koler kalba Ruslsz- 

kai Ir Lenklszkal/ Oflsos valandos nuo 9 ryte lig 5 vakare 
Nedellomls 9 iki 2 popiet.

Dr. KOLER, 638 Penn Ave. Pittsburgh, P».
w»^Ste^tete>riteP^rite» i rite, o iiriri i— rite — — i— —i ui ■> —i <tei ten Mi ririte^nte^n iiate 'terii «riteMriw»write» ril »ai Mte^teri^rite>sri*<W»^ri^te>rite»<tete»

Pirkite Kuknini 

Pecziu Dabar

dabar pirkti negu vėliaus in 
Turime dar didesni ir geresni

Gerinus 
rudeni, 
pasirinkimą negu kitados.$77: Musu specialiszkasMusu specialiszkas PERT 

GLOBE peczhis, viduris 18 
coliu didumo, 
Galima matyt musu sztoro lange.

p nikei enamelavotas.
4

Musu Real Apollo ir Canopy
Fair peczei yra geriausi.

Musu didelis Modelis su 
22 coliu didumo viduriu 
yra tai didžiausis ename
lavotas kukninis peczius 
ka galima gaut, didele 
ugnine vieta. Labai tin
kamas peczius del dide- 
lios sziminos. Dar syki 
Rakome; pirkite pecziu 
dabar.

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

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

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

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

lengvas mėnesines mokcstes arba teip tanked kaip 
jumis geriausia iszpuola mokėti.

Ml
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Yra tai Banka kurioi virszininkai yra juso tautieciial Ir 
pažinstami. ♦

Yra tai Banka in kuri galite ateiti ant rodos arba informa: 
cijos, kada norite kur investyti piningus arba pirkti 
namus. \ u 2L. '

Yra tai Banka, kurioje jauesiates lyg save narna*
Yra tai juso Batika.
Pasakykite savo draugams Ir pažinstams kad dėtu savo 

piningus in Merchants Banking Trust Co. Banka. Beita

' aT:

'i

«

Banka žino kaip jumis geriausia pagelbėtų 
MERCHANTS BANKING TRUST CO., 

MAHANOY CITY, PA.
-DIREKTORIAI-
L. Eckert, Vico-Pres.

J. H. Garrahan, Attorney W.F. Ryokewica
P. O. Fenton
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D. M. Graham, Free*

w 
f

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

T. G. Hornsby




