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Szuo sergėjo savo poną.
Johnstown, Pa.

szunelis stovėjo prie kūno savo
Mažas

Dydele svodba, 16 automobiliu 
veže sveezius in bažnycziaz 
Harrisburg, Pa. — Da tokios 

svodbos czionais niekas nema
to
diena.

I,

-c-rwp

F. I>. HOCZKOWHKI. Pre*. A Mfr
F. W. BOOZKOW SKI, Kfltor

ft 34 META'S

czionkokia czion atsibuvo ana
(Irai k u bažnycziojo Ii-

pono per visa diena pakol jojo kos suriszti mazgu moterystes
kuna nesurado jeszkotojai. Bu
vo tat Charles Novisher 19 me* 
tu vaikinas kuris isz netycziu 
nusiszove laike medžiokles. 
Karabinas gulėjo szale su ku
pinom nusiszove- Kada jeszko
tojai surado kuna, negalėjo at- 
szaukt szunio kuris lojo be pa
liovos.
Auksas ant f armor. Illinojui.
Treeport, III. — Ant faunos 

artimoje Pearl (’ity, likos su
rasta gysla aukso, kuria pra- 

Auksa atrado 
farmeris kasdamas sznlini. 
Farma priguli prie farmerio 
WeimarQ.

Munszaine bažnyczioje.
Kenosha, Wis. — Prohibici- 

jos sznipai padare ablava ant 
ezionaitines 
bažnyczios,

laike

dės iždirbinOt.
kasdamas

neprigulmingo? 
surasdami kelioli

ka galonu munszaines. Ant 
skundo žmonių gyvenaneziu 
artimoje, palicije aplaike žino 
buk daugelis vyru lankosi in 
bažnycze ir iszejdavo girti, ka 

g bažnyczioje 
dirbt ar pardavinOt 

munszaine kas ir iszsipilde.
Nužudė paezia, dukrele ir pats 

save.
Philadelphia. — Už tai, kad 

jojo pati nenorėjo su juom gy
venti, Petras Mnrco, nuėjus pas 
savo uoszvi, pas kuri jojo pati 
radosi, paleido kelis szuvius 
in paezia, po tam pagriebė tri
jų menesiu dukrelia, paleido 
kudvkiui kulka

gyvasti. Porele 
nesutikime

žmonių

davė suprasti, jo 
turėjo

Steponas Bakicz su pana Ona 
Papp. Jaunavedžiai buvo gerai 
žinomi ir turėjo daug pažinsta- 
mu kuriuos užprasze ant svod
bos. Svodbininkai -važiavo 16 
automobiliuosia, o idant visus 
priymti gerai jaunavedžiai tu

kinu les, 65 
25 h’imsus. 
40 galonu 

valgio 
o 

muzike atvažiavo isz Najorko 
palinksmyt syeczius. Kiek tu
rėjo suraminanezio sztopo tai 
noiždave, nes bijojo idant pro- 
hibicijos sznipai neatsilankytu 
ant Veselkos. — Buvo tai tikra 
liotuviszka svodba, kokias isz- 
kelinejo keliolika 
aplinkineja.
Ugnis sunaikino sena semina

rija.
Macon, Ga. — Szv. Stanislo 

vo seminarije in kuria lankėsi 
studentai isz visu szaliu svie
to, ir likos pastatyta da priesz 
1870 mota, likos sunaikinta 
per ugni lyg pamatu. Blede.* 
paneszth ant 200,000 doleriu 
Badai ugnis’kylo

parengta:
, 150 koiksu 

baczka kopūstu, 
aiskrimo ir kitokio 
Asztuoni kukoriai virė Valgi

rojo 
visztas
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1
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ir

metu musu
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Atgabenimas “nežihomo” ka-&

reivio ant palaidojimo.

likosAnt laivo Olympia

Kiauliena po $7.35 szimta

“Olympia”
Wi atgabentas kūnas amerikonisz- 

ko kareivio kuris žuvę Franci- 
joi. Lųidotu

i

sau atėmė 
veno 
menesius.

in k rutin ia ir 
gy- 

per keturis

Sūnelis rado motina liepsnoje.
Newark, N. J. — Agnieszka 

Murphy, mire nuo baisiu apde
ginau kokius aplaike isz neži
nomos priežasties. Doviniu me
tu sūnelis, pajuto durnus ir nu
bogins ant virszaus rado kama
raitėje motina liepsnosią. Ko
kiu budu motore užsidegė tai 
niekas nę^ali dasiprast. Ran
koje moteres surasta gromate- 
lia ant kurios buvo paraszyta*. 
“Dievas žino, asz ne csmiil 

"kalta.
taja
negali dasiprast, nes neužmeti-, 
nėjo jiai jokios kaltes 
gyveno prideraneziai 
doraus pasielgimo.
Kiek Amerikonai ižduoda pei

* diena pinigu?
Washington, D. C. — No- 

rints Amerikonai ižduoda ant 
maisto kas diena daugiau kaip 
90 milijonu doleriu, bet neuž
mirszta ir pasilinksmyt, ižduo- 
dami kas diena ant krutamujn 
paveikslu suvirszum 2 milijo
nus doleriu. Ant automobiliu 
ižduoda kas diena arti 5 mili
jonus doleriu, ant apsiredimo 
kas diena arti 15 milijonu dole
riu, ant tikejimiszku reikalu 
50 mili,jonu doleriu.. Akyva, 
kiek ižduoda j ant 
knygų? .' . » ' p/,.
Kraujo praliejimas laike rin

kimu.
Jackson, Ky.*— Viėnuolika 

žmonių likos užmusztais o ke
turiolika maždaugiau sužeis
tais. Priežastis mnsztines buvo 
neapikanta kandidatu priesz 
vienus kitus dienoje rinkimu. 
Demokratai pradėjo sząudima 
pirmiausia, o kada vienas isz 
juju kryto, prasidėjo szaudi- 
inai isz visu pusiu.

Dievas žino, asz
Del ko motere parasze 

gromatolia, josios vyras

Motore 
ir buvo

mokslo ir

svaru, < < /
Chicago. —: Kiauliena tomis

atpigo ant

ISZ VISU SZAL1U

Isz Liet aviška Kaimelio

ap. —

Subjaurino ir nužudė savo tar- 
• < naite.

Traupi^,' Ukmergės
Trupio valscziui, vienkiemyje,
gyveno jaunas ūkininkas Ka
zys Muncika. Jis 1919 m. jmini- 
samde tarnaite nuo (loducisz- 
kio, vardu Anele. Ji liko ir 
1920 m. tarnauti. Ūkininkas 
prigavo ir kada ji patapo
ežia, tai jis ja nužudė ir užkasė 
krūmuose* Kaimynams paskel- 

palikus 
Ukinin- 

, tai

F 
nesz-

be, kad Anele iszejo, 
drapanas ir pinigus, 
kas iszrode geru kataliku 
visi juo patikėjo. Birželio 25 d. 
1921 m. žmones szienaudami 
rado szunu iszkasta mergina. 
Kasas, sznkas, 
kaklo drabužiu — viskas rodo 
kad tai Anele buvusi Maneikos 
tarnaite. Tai bjauri žmogžu-

ražanezius ant
»

dyste.
Dvarai.

Szakiai. — Szakiu apskrity
je priklauso visiems žinomam 
lenku grafui Komarui dvarai.

miszkai teip pat 
k a ra tie

Aplinkiniai 
jam priklauso. Pries 
dvarai buvo puikiai indirbami. 
Patsai ponas gyveno Galgau-

įves atsibus iszkil-
mingarant Arlington, W. Va.,
tautiszku kapiniu, Petnycziojc. diszkio dvare, o kitus vede per

Medali uždės ant jojo kapo 
už narsumą. ,

Wilkes - Barre, Pa. f Su 
sziuom svietu persiskyrė Kazi
mieras Alaburda, 27 metu se
numo jaunas žmogus, sirgda
mas trumpa laika. Velionis li
kos palaidotas su bažnytinėms 
apeigoms ant czionaitiniu ka
piniu. Paliko dydeliam nuliu- 
dimia seseri Smautavicžiene ir 
broli Joną Kacziuna.

Racine, Wis. — Spalio 27,d. 
nusižudė lietuvys, Jonas Maso- 
kas, gyvenos po nu/n. 16)4 9-th 
g-ve. Rytmety pasakė savisz- 
kiams, kad einas jieszkoti dar-.

I

'I

K dienomis smerkei 
nuo papero-1^7-35 ūž.szimttvsvaru, arba nuo 

so, kuriuos rūke maloriai dirb
dami ant ketvirto laipsnio.

Pardavė savo paezia.
Toledo, 

Antanas 
savo paezia 
penkiolika centu, 
pirkėju buvo Leonas Plon, ku
ris sake, k,i..v v*<* vi/ivi.z — 
pirkinio ne buvo pirkęs savo 
yvenime kaip taji “tavęra,” 

Palicfje aresztavojo abudu vy
rus. -
Perstatimas

gyvenimo.
South Chicago. — Iždirbes 

gerai kaili savo paeziulei An
tanas Lesiakas, atsėdėjo už tai 
szeszis menesius kalejme, o ka
da su 
avė. AL, Antanukas mane, jog 
bus per savo paeziule priymtas 
szirdingai, manydamas, jog pa- 
cziiile po tiek menesiu nešima- 
timo su juom, džiaugsis ir pri- 

ji meilingai. Bet kur tau, 
dingo viltis Antano. Prisiarti- 
niaš prie namo, paregėjo savo 
milema prisiėgetia lipant per 
Įauga, o paskui jaja koki tai 
vyra. Inejas in vidų, užklausė 
vaiku ir dažinojo, buk tasai

25 lyg 40 centu. Yra tai dy- 
džiaušės nupuolimas nuo 1916 

Farmerial matydami, 
neaplaikys užganadinan-

•meto.
j°g
ežios prekes ant grūdu nutarėOhio. — Kokis tai 

pardavė kiauliena papigini.
už viena doleri ii

Laimingu

Borkowski

buk da tokio gero

Kansas (Jity kiauliena atpi
go ant 35 centu o Klivelande 
po $7.75 už szimta svaru.

, ar buežere i 
mesutia musu

cr rv

<r r>

vms

ta vęra,

isz kasdieninio

ryžo namon po Np. 11318
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vyras buvo juju naujas tėvelis 
kuri mamyte priėmė in narna. 
Nusidavė Antanukas ant rodos 
iii palicije, kuri jam liepe po
rele aresztavoti. Visi stojo 
priesz sudžia,
nauja tęva Juozą Kovacza\ant 
užmokėjimo 100 dolėriu ir 
kasztus. Lesniak!en(* sako, jog 
negivens su Antanu ir ejs drau
ge su savo prielaidtniu in ka
lėjimą, bet sudže pasakė jiai 
jog czionais Amerikė no yra 
teip lengvai atsikratyti nuo sa
vo vyro ir nusiimto jaja ant 
pakiltos ir atvesimo ant szcsziu 
menesiu in narna pataisos. Gal 
Elzbieta permanys

aresztavoti.
kuris nubaudė

100 doleriu i| T

savo) nuo-

Bet klausimas 
dabar papigins 
aplink i uosiu?

Motina mirė isz gailesezio.
Atlantic City, N. J. — Mrs. 

Melissa Thomas, 60 metu, mi
ro ezionaitiniam hotelijo isz 
gailesties. Senuke pribuvo in 
czionais ant atsilsiu isz Pitts- 
burgo užmirszti apie įnirti'sa
vo dukters, kuri atėmė sau gy
vasti pracjta menesi. Bot moti
nos szirdis negalėjo užmirszt 
savo kudykio, limledama pas-
uos szirdis

kui ja ja.

— Sudže 
Joną Sotisa 

motina dovi-

užsi-

Nužudė motina idant jaja ani- 
plcszt ir užmokėt savo sko

las. . *
Beilinas. — Czionais

baigė teismas Kurto l’liorno, 
20 metu senumo, kuris nužudo 
savo molyną. Isz jaunu dienu 
jau latraVo-ir nekarta apvogė 
motyna. Sūnelis turėjo 
markiu skolos, 
pinigu nutarė

8000 
o neturėdamas 
motyna api- 

ploiszti kada tėvo nesirado na
mie. Motina taja diena paliepė 
jam apleisti namus, nes negalė
jo ilginus dalaikyii sūnelio isz- 
tvirkimo. Kada sūnelis pasi- 
prieszino iszejti

sūnelis 
motyna paė

mė szluota idant ji
Ižgarna metėsi ant motynos 
pradėjo smaugti, jog not dau

sų josios 
druezei 

vir-

J

iszvaryt.

v zu-
$

nužudinima
•f

t Isz Lietuvos
• l '' f

Drąsus milicininkas.
Skaudvile, Tauragės aps

►Skaudvilės miestelis stovi ant

savo tinkamus prievaizdus. Be 
to, dar Gelgaudiszkyje
visai apylinkėje žinoma plyti
ne. Karo metu tie dvarai tapo 
labai nualinti. Patsai ponas pa
bėgo in Rosi ja, o vėliau isz ten 
— Lenkijon. Insikurus Lietu
vai tie dvarhi atateko miisn 

— valdžiai. Valdžia pavede viena
dali dvaru kumeliams

bu^o

kita
plento 31 kilometrą* nuo Mažo- ;}llli .^nuomojo valstiecziams.

Tacziau daug thir ju dirvormo- 
jn, kad net gaila žiūrėti. Lai
kas tie dvarai iszparceliuoti. 
Nežinia, kodėl musu valdžia 
atidėlioja? Gal laukia pabai
gos derybų u lenkais? Tiesa, 
jau trys dvarai (Klisziu, Plie- 
niszkiu ir Dambravos) iszskir- 

Jis daro kratas pas žyde- styti Sklypais, bet kas isz to, 
tikru

sius Lietuvus sienus. Gzia yra t 
labai dydeli turgui ir arkliu jo- 
murlcai kas antradienis ir ge
gužes 3 d. Skaudvile turi kele
tą ki’autuveliu ir 13 traktierių 
Pasižymi pas mus 
nuovadus virszininku 
T-s. , 
liūs jeszkodamas degtines arba 
spirito be banderolių. Tai jis 
daro del to, kad trakteriu lai
kytojai nedarytu jam konku
rencijos, nes jo paties namuose 
net jam paežiam esant, galima

milicijos 
padejas

kad neturi 
Jau laikas- ir labai 
vykdyti žemes reforma!
malonu butu, kad tie dvarai at
sidurtu pūslėtose valstiecziu ir 
kumecziu rautose it sužaliuotu 

gaut degtines be banderolių ir žaliais javeliais ir dobilėliais.

savininku? 
laikas in 

Juk

net 90 laipsniu užsieninio Spi- 

vyriausybei
lito.

iMusu 
daugiau dėmesio knOipt in to
kius milicijos darbus.

vertėtu

Iszvare mokytojus laukan*
Vilniuje. — Jau minėjome 

apie lenku valdžios

“lię- 
o gale-

Motina’ deviniu vaiku persis
kyrė su vyru..

Milwaukee, Wis.
Sęhmfc perskyrė 
mjp, jojo paezios,
niu vaiku, už paleistnvinga gy
venimą su burdingieriu , Jonu 
Detriku. Priek tam toji mot ere 
likos uždaryta in narna patai
sos už svetimvyriavima. Penki 
maži vaikai randasi priglaudo- 
jo del vaiku, 
juju prižiūrėt. Taigi iszsipilde 
senas priežodis vela, jog “so-

nes vyras negali

senas priežodis vela, 
nam pecziuje voluos kure.

X

Suomiu Atstovas Lietuvai.* t
• J' ..... . <

Vaszingtoims. — Eltos pra- 
neszimu Spaliu 17d, po Suomi
jos pripažinimo Lietuvos Ne- 
priklauępuiybes de juro, Suo
miu Vyriausybe nuskyrė pa>

monia ir sngryž pas savo An- siuntinyfyes sekrotori p. Reino 
taneli. — O j tos bobos!
Dvi zokoninkes užmusztos per 

automobiliu.
Des Moines, Iowa. — Dvi zo

koninkes isz Szv. Juozapo aka- džiaugsmu ir pasitenkinimu 
dėmi jos, Juzefą/Mari je Virgin 
nia ir Marije Rozalijo Ikos už- 
musztos per automobiliu kada 
ėjo per uliczia. Automobilistas

Sylvandėfi Suomijos atstovu- 
charge d'affaires ad interim 
Lietuvai) Kaunap.

Suomijos spauda ypatingu

✓

pabėgo po nelaimei ir nedaži- 
nota jojo numarię. j

sveikino pripažinimą Lietuvos
Nepriklausomybes,
energinga Lietuvos kova del
nepriklausomybes ir nurodo in

iszkelia

tis szkrito. Po tam 
dirželiu suveržė teip 
jog net akis iszszoko ant 
szaus. Motvnos lavona nunesze 
ant augszto ir inkimszo in savo 
klipata. Apipleszes nuo visu 
brangenybių ir pinigu. Po savo 
< 1 a rbui uždegė narna, many da
inas tokiu budu užslėpti
dinsta, bet ugnagesiai pribuvo 
in laika, užgesino narna, rado 
motynos lavona ir arėsztavojo 
ižgarna suhu* Tomis dienomis 
bus pakartas už 
savo gimdytojos.
Žudintojas daugelio moterių.

Versailles, Francije. — To
mis dienomis atsibuna teismas 
llenrikio Landru, už hužiidini-i' 
ma ir sudęginima pecziuje dau 
gelio moterių ir merginu su 
kurioms buvo susipažinęs. Ta-* 
sai žudintojas susipažindavo 
su moterimis, iszviliodavo vi
sus juju pinigus, po tam sudo- 
gindavo pecziuje. Vėliaus jesz-

“L. U.”
pasielgi ma Vilniuje su lietuviu 
gimnazijos mokiniais, mokyto
ju M. Biržiszka ir lietuviu vai
ku prieglaudą. Atsitiko tas 
teip. Valdžios agentai, drauge 
su policija insiveržę in lietuviu 
gimnazija laike, pamoku ir va
re mokinius ir mokytojus lau
kan. Varydami elgesį bjauriai': iv •• . f 1 • 1daužė, spardė/ stumdė vaikus

moterimis, iszviliddavo

kodavo nauju atiku, bet likos 
susektas ir aresztąvotris.

♦ f ‘ '1
,4,, w ----- —

Lietuvos Užsieniuose Atstovu 
Konferencija' Kaunepasi- 

z baigė.

teip, kad daug ju buvo sukru
vinti, kitiems iszsuktos rankos 
ar kojos, kiti kiteip kaip su
žeisti ir turėjo but tuojau in li
gonini ti nugabenti. Gimnazijos 
direktorių M, Diržiszka su 
szeimyna iszmete ant. gatves. 
Kaip gimnazijos visa invento
rių, teip ir mokytojaus, lenku 
valdžia konfiskavo.

Panasziaį buvo pasielgta su

direktorių M. Diržiszka

ATSAKYMAI.
Mrs. A. B. •Philadelphia. — 

Duoki tamista žinoti kokiam 
numarije skaitei apie ta 
tuvszka pustelninka”
sime surast greieziau ir galėsi
me duoti atsakanti atsakima. <

Isz New Haven, Conn, ko
respondentui. — Netalpinome 
daneszima apie tais dvi mergi- 
cas ka tai isztraukinejo pini
gus isz banko ant paraszimu no 
teisingu czekiu.. Priežastis ta
me yra ta: Tamista ne prisiun
tė] tikras ir ajszkes pravardes 
kaip josios, vadinosi, nes isz 
angliszku pravardžių negalima 
dasiprast kokios tai tautos 
ypatos. Atejteje jaigu kas pri- 
siuneze kokia iszkarpa su ži
nia isz ungliszko laikraszczio 
kuriame randasi neyos lietu- 
viszkos iszkraipytos pravar
des, tai tegul paraszo juju tik
ras pravardes, nes kitaip da- 
neszimo netalpinsime. Priek 
tam ne esame raganiais idant 
inspeti ar Yucaner ar Pauley

4

Eltyš pra-> 
d. pasi

Vaszihgtonas.
neszimu Liipkriczio 1
baigė Lietuvos Užsieniuose 
Atstovu konfėrenęija Kaune. 
Konferenbija užbaigus Užsie- 
nirt Reikalu Ministerial, Dr. Pu- 
ryčkis, pakvietė Lietuvos už-
riiii Reikalu Minister! s, Dr. Pu-

slėniuose' Atstojus Lietuvos 
diplomatini korpusą (skyrių), 
Minifcteriu Kabinėto narius
diplomatini 'korpiisa (skyrių )
— _ A > . A — A . ' *

pavyzdinga ekonomine Lietu- bei partijų vadus vakarenen
____  JI . x • z I x r i * i/ i t ivos padėti* Metropolio v!ei&buczio salėse.

■ . • ■ • ' ■ . -

r V i 1 * 1 . ' > ■. ■ *

lietuviu prieglaudos mokiniais
kuriuos iszvare Jauk gatvėn
__ - . — .3 ~ f J 1

‘Musu atstovas Vilnioje p.

Varšuvon, reikalaudamas kak

muszdami.

Jonynas tuoj apie tai pranesze ;
v ....... - -- 1

tininktis patraukti atsakomy
bėn ir gražinti mokyklai ‘ ir

yra lietuves ar franeuzes. Apie 
tai tegul korespondentai atej- 
tejo neužmirszta, nes jaigu pri- 
siunstu ir svarbiausia naujie
na, o nopdraszis tikros pravar
des tai tokie daneszimai ejs 
in gurbą.

b i .iru—i ■

• Pati.
Pati pareina isz miesto su nau
ja skrybėlė:

— Žiurekie
Tautu Sąjungai ir jos nariams paskutine mada.

( ' - 
putu paskutine.

prieglaudai hutus su inyento-j O '"y*

riumi* Apie tai buvo praneszta

valstybėms apie toki bjauru 1 ** • 1 • ♦lenku pasielgimą,
■Z ' 5

t ' ''
!

Ziurekie duszuk,

kiams, kad einas jieszkoti dar-, 
bo. 9 vai, ryta buvo nuoges prie 
vienos stubos, bet neradus 
szeiinininku namie, tenbat per- 
siszove, szaudamas in galva. 
Kaimynai tai pamate paszauke 
gydytoja ir ambulance, bet gy-.' 
dytojas rado ji nebegyva.

Velionis buvo vedės. Jo žmo
na yra Lietuvoje. Neprigulejo 
prie draugijų.

Anglu vietiniuose laikrasz- 
eziuose randi daugybe invairiu- 
saužudyseziu, ypacz daugiau 
szi meta negu praeituose.

Netoli 12 g-ves bekasant stu- • 
bai skiepą atrado 2-ju žmonių 
kaulus. Pardeta tyrinėti kokiu 
budu tie lavonai buvo ten už
kasti. Dantų specialistai, spręs
dami isz dantų, tvirtina, kad 
indijonu kaulai. Suprantama, 
kad tie kaulai yra labai seni.

szaudamas ingalva.

Sugar Notch, Pa. — Darbai’ 
ejna gerai, Lietuvei 
malszci, nftM yra'užyir

vena

gonka, nes daugelis turi dek- 
tinvarius ir turi prižiūrėti khd 
nepadarytu upiff!nepadarytu ‘‘piffl”

— l)iena 31 Oktoberio at
sibuvo gailės pamaldos ant at
minties a. a. Ludvikos, paezios' 
p. Joakimo Mrozewskio (Mru- 
zo) vietinioje bažnycziojo ku- 
riosia dalibavo daugelis kuni-' 
gu isz visos aplinkines. Cele
brantu misziu buvo sūnūs ve
liones kun. Juozas Mrozewskis, 
Dyakonu kun. E. A. Zawackis. 
Subdiakonu kun. E. Bellas. 
Mistras ceremonijų kun. F. Ka- 
saczunas.
S. Draieris,
V. Biczysko, S. Wolf. M.. Stan- 
keviezius, D. Tomkeviczius, A.

- — -J’'" I

Kiti kunigai buvo: 
F. Novakovskis,

* :fl

f

wl

1» 3

»4

Lewandowskis, ir J. Kowalęw-'1 
skis.

Po misziu p. Mrozewskis už
kvietė kunigus ir gymines ant 
puikiu pietų. — (A. a. Ludvi-' 
ka Mrozcwskiene buvo pusse
sere Boczkausku išz Mahano- 
jaus.)  ’

Ashland, Pa; — Diena 28 
Oktoberio Tremonte arti Sza- 
mokin likos mirtinai sužeistas 
kasyk losią Jonas Wislauckas, 
37 metu senumo ir nuo sužeidi
mu mirė 29 o palaidotas per - 
Visus Szventus diena ant Sza- 
mokin kapiniu. Velionis paliki 
dydeliame nuliudime paėzia ir 
ketvertą vaiku Ashlahde, kuri 
randase’ dydeliam varge; Badai 
prigulėjo prie Susivienijimą 
Lietuviu Am«rike prie kuopos * 
Philadelfijoi ir kokios , kitos ’ 
draugystes. Velionis buvo pra-

* i

<

siszalines nuo paezios ir vaiku 
arti tris metus, nes turėjo būda 
traukimosi po svietą ir apleis-
davo savo szeimyrielia be jo* 
kios priežastes. M

Frackville, Pa. — Nedalioje, 
6ta Oktoberio atsibuvo szv. 
kriksztas sūnelio ponstvos F. 
Kambakio, kuriam davė var
dus Viktoras Adolfas. Kriksz- 
tu tėvais buvo p. Juozas Rasi-

tai mas isz miesto su p. Cecilije 
Dabravolskiene isz Tamakves, 
Lai auga sūnelis ant džiaugs
mo tėveliams.

Vytas atsidusias: kad tai ir
1 L . * i. /, . i ♦

f .
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GIRDĖT
ižgert stiklu gero

delio nubodumo

atsitiko nęsonoi
Locniiunkas cirkuso

Rusu bolszovku valdžia iszlei- 
dus arti (i,000,000,000,000 po- 
pieriniu rubliu.

dito suskaityt, kiek tai

li,^, . .................... him........... .........................................        ,

Mano dedo Vnjcns Szimkai-
6 mctaimii^d Ayvono Pak- 

Meklžiii at siszaukt
if

()na iS^Jinkėvicziut

KUR BUNA? Laivakortes Vėl Pabrango
In Hamburgą ir Bi emena $125
In Liepoju •..................... $145
In Piliava - KaraĮiaucziu $135 

(War Tax $5.00)

Europiszka karė kasztavo 
Suv. .Valstijomis su viražu m 30 
bilijonų doleriu arba szimta 

‘ kartu daugiau no kaip iSzkasi- 
nias Pilnumos kĄnalo.

Ka galoina pirkti už tuos 30

tis,
vi lie
ant adreso

Pa.Paieszk'au .Juozapa ( 
ka, apie, 9 metai, atgal

l aud i ne
gyveno 

E. Vandergrift, jiaskiau iszva- 
žiavo in Chicago, 
svarbu reikalą, i 
szaukt aut adreso.

Juozapus Gaiszauckas, 
Kast Vandergrift, Pa.

Ar gi
yni? 1 ■ .

Imkit aritmetikos vadovėli 
ir pažiūrėkit, 
vadint skaieziu isz 
skaitmenų.

Radot ?
Ogi: trilijonas!
Triljdnas tai trilijonas. Bei 

— giilito insivaizduot sau, kiek 
tai gidėtu but tas

Pažiūrėkime, • 
sziokia. tokia 
“tr ii joti a 
taip:

i 
.ve.,

Rochester, N. Y.

LO, 
f)*2 Hudson A

ir gailosties. 
Tas atsitinka terp daugelio gy
vuliu tankei. Paskutinis tokia 
atsitikimas 
Danijoi,
Mundolinig nuo dvilokos motu 
turėjo isįmokyta asila vardu 

Rniuulus.” Užteminta, jog 
kokio , .laiko tasai asilas

mPuriu
alsi-

, 111. 
mldžiu

r alaus?
.Jaigu teip, tai nuejki pas 

daktaru ir pasakyk jam, jog 
sergi ir reikalauji gero alaus, 
tokio kaip priosz prohibicije. 

jo receptu už kuri 
turi užmokėt, po tam turi cjti 
in aptieka, o aptiekoris tau 
paduos 24 bonkutes alaus. Už 
tai turi užmokėt kokia de- 
szimts doleriu ir ejki sau svor

is namo. Kožna bonkute tau

y •J
f

tai i * Užteminta, i -
kaip reikia p^- 

trylikos
%

r (Jausi nuo>
K

9 f

-1^1

■įgj tu. Todėl, patariame idant tnn-

į*

XV- ,5 ’■ 
■lįTjob'
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K k a
įC kasztuos daugiau kaip 40 cen- 4 j m v * . • • i i a

ffe kei nesirgtumet, nes gyduoles
u 
1

' •*

Tiktaikasztuoje per brangei.
sirgti, nes 

darbininkas, kuris sunkei dir
ba ir reikalauja dauginusia to
jo sudrutinanezio sztopo, nega
li sirgti.

Nek uric žmon is vra tosios 
nuomones, jog karalei ir kara
lienes kaipo ir kitos augsztos 
kilmes žmonis vra dykaduo
niai ir nieko nežino. Bet tiejei 
žmonis, konia visi turi szioki 
tbki amata kuri gerai žino ir 
galėtu užsidirbt ant szmotelio 
duonos.

Italu karaliene 
supranta gerai < 
turi 
svieto. I
dailydu ir yra vedins ilgiau ne 
kaip kitas koks valdytojas.

Karaliene Maud isz Norvegi
jos yra gera knygų apdarytojo 
(introligatore) ir žino ta j i 
amata gerbiu ne kaip kiti.

Sziadien daugeli aristokratu 
(poniu) kurios pabėgo isz Ro- 
sijos
Francijoi už 
jas ir daktarkas.

turczei gali tankei

vrn

Malgarieta 
dak ta rista ir 

puikiausius perlus ant

Szvedijos karalius yra geru

nuo J 
turėjo dydeli pririszima prie 
kumeles, • kuri stovėjo tvarte 
szhle jo. Kada tik iszvesdavo 
jaja ant perstatimo asilas blio
vė be perstojįmo 
neatvėsdavo adgal. 
locnininkas 
kelis arklius kitam 
terp kuriu radosi ir toji kūme-' 
le. Nuo tojo laiko asilas apsir-

Pradcjo jisai teip daužyti 
galva in siena, jog turėjo pa- 
szaukti gyvuliu daktaru, kuris 
nutarė, jog asilas serga isz dy- 
delio liūdėjimo už kumeliu. Pa
stato kita ark Ii szale 
asilas ir toliau 

pakol 
gyvulei turi 

prisiriszima prie vieni kitu.

Vienas laikrasztis patalpi
no užduoto, kaip ilgai yra mo-

sako, jog mo
tore lyg vėlybu metu yra pa
ežiam patogume ir smagumo 
terp 35 ir 40 metu.

Patogu Alena turėjo 48 mo
tus kada pribuvo in Troju. As- 
pazije turėjo 37 metus, kada 
isztekejo už Porikleso ir per 38 
metus (lyg 76 metu) buvo gar
si ne tik isz augszto proto, bet 
ir isz savo patogumo. Kleopat
ra turėjo 32 metus, kada susi
pažino su Antoniuszu.

35 metus, 
szi rd i Henriko

szhle jo.

go.

siena
Ir

nuo bolszeviku, randasi 
kukarkas, siuvo-

nesenei iszejoMoskvoje 
rankvedis nekuriu maisto pre
kių kurios yra labai akyvos 
doF’mbfC, g^ven’ancžiuju 
laisvoje szalije.

Pūdas miltu kasztuoje 20,000 
rubliu^ fAĮtikariuiuoMa dalysiu 
100 tukstanezu rubliu, viduri
nėje arba contralinei Rosijoi 
250.„tukstaneziu rubliu. Bran
giausi miltai randasi. Nižnam 
Novgorode kur pūdas miltu 
kasztuoje 400 tukstanezei rub
liu.

• Preke bulviu už pudanuo 10 
lyg 30 tukstaneziu rubliu. La- 
szinei svaras 6,000 r., Omsko

czion

pakol ja ja 
Nesenei 

cirkuso pardavė 
cirkusui,

jo, bet 
daužo galva in 

neužsimusze. — 
pa jautimą ir

) >

patogi ?tore patogi? Ir, o džiaugsme 
tasai laikrasztis

Diana

metus.

c < 
gal

tri I jomis ?’< 
gausime 

nuovoka apie 
svarstydami szi-

Deszimts szimtu sudaro tūk
stanti.

Tūkstantis tnkstancztu su
daro milijoną.

Tuksiantis' mlijonu sudaroTūkstantis 
milijoną.

Tūkstantis bilijonu, arba mi
lijonas milijonu, sudaro trili
joną...

Ar dar neapsisuko jums gal
va ?

Leiskime, kad Rusija dabai 
turi 150 milijoną gyventoju. 
Jeigu tuos bolszeviku iszleis- 
tus szeszis trilijonus popieri
niu rubliu lygiai padalintum 
tiems 150 milijonu gyventoju, 
tai kiekvienas ju butu pusėti
nas kapitalistas, nes kiekvie
nam tektų.po 40,000 (keturias- 
deszimt tukstaneziu) rubliu!
--- - --- ----  - - - - ------------ - - - - -

Darbininko Draugas

bilijonu doletiu?
Trisdeszimts' bilijonui dole

riu’ pirktu visus geležį akelius 
Amęrike ir jųjų visas skolas ir 
da pasiliktu 'desžiuits bilijonu. 
Už tuos phiigvts '-galema pa
dirbti 600,000 mlliu ' geriausiu 
plentu,po 50,000 doleriu už mi
na. Pastatytu kolegijų kožnam 
valstije Pilipinuosia ir ITnvajoi 
kurios kasztuotu pb 200 tuks
taneziu kožna ir da pasiliktu 
20 bilijonu. ‘
• Taigi 30 bilijonai pirktu ta, 
ka tik žmogįszka mintis užma 
nytu.

1922 motoKalendoriai ant 
jau baigėsi spaudinti iv neužil- 
gi o visu

i
puieszkau

j.
ii

sav’d ! szvogeyioi

Antinui Alusžkn, |SfrtjiJaU.s gy-
Veiio New Britiriu/Vom/. dabar 
nežinau kur.
Mocknvos VliIiScz 
kiu Kaimo, l’imcko para, 
riu svarbu ri‘ikala, 
siszaukt-

J. Liifcasz&viezia,
21 Anderson St.
New Haven, Conn.

I’neii|iintis' igz 
Radžiiisz- 

Tu- 
piaszau at-

REIKALINGA AGENTU
marginu

1

kintiH tiesog 'ilosziotojams.

DIDELE. MAHSŽ1<INU DIRBTUVE 
roiknlaujc agentu parduoti ju niaruz- 

' Pigios 
prekes. Sempcloį dykai. Madison Mills 
503 Broadway, New York.

1 f I f ' 1 * <
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Pinigu Siuntimas Kalėdoms 
1,000 AUKSINU UŽ $8.00

Pinigus Lietuvoje gauna laike 
25-30 dienu.

j,

JUS T-——— .
ad. 153 Hudson Ave. Brooklyn, N.Y.
..... jjį................ , ...... - .. ... ,1 „ ■ . 1 * ’

P. MIKOLAINIS,

BALTIJOS AMERIKOS LINIJA
9 ft roadway W Y •iill .NY

o.. iszsiuntinesime del . 
skaitytoju kurie yra pilnai už-

Tiejei ’ 
kurie da ne yra atsiliginia su 
prenumerata tegul1 paskubina 
su užniokestia nes po tam gali 
graudi ntis, jaigu kalendorių 
neteksime, nes spaudinomo tik 
tiek kiek yra geru skaitytoju.

Paskubinkite Su prenumera
ta, nes turime knigiis stidava- 
.dyt, da priosz nauja mėtat^

si mokėja už laikraszti

Paieszkau savo kaimyno Jo
nu Kundrotą, 
Vilniaus Red., 
Jezno Va Is.,
Yra svarbus reikalas nog jo su 
naus i.sz Lietuvos, 
pas

paeinantis isz 
Traku Apskr.

Vosziszkiu Kaimo

Atsiszuukit

Juozapa. Joneliu nu,

ii

Kur ^iausiti, z ‘1'
Ten geWaitWa? " 1 • & 

•j ------------------ .---- .------------ B

PAIN-EXPELLERI
Vaizbažonklls užrog.8. V, Pat, Oflaa.

38 .

Ganius per dauginti kaip 
50 motų.

Tčmyk Įkaro (Anchor) Vaizbaženklį
*-■ ■ -..............- ------ I - ■■ |ir I 1-1 . - r--- r~r — ‘ - -------------
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de Poitiers skaitėsi 
kada pamnszo
II, ir pasiutiszkai jaja mylėjo 
norints turėjo tiktai 22 
Ona Austrijokinc turėjo
metus, kada jaja visi pripažino 
už patogiausia motore Europo
je. Poni de Monitcnon, kada 
Ludvikas XIV. jiija pažino tu- 
rojq jau 43 metus. Madam 
Mars, garsinga urtistka dasie- 
ke laipsni savo patogumo ka
da sulaukė 46 metus, o poni dc 
Recamier terp 35 o 55 metu bu
vo patogiuose.

Staigiausios ant
moteres katros pabaigė 30 me
tu, ant visko yra tokia motore 
tinkamiausia ir pilna gyvybes 
joje atsiranda.

Ka moteres ant to pasakys?.. 
Manau, jog už tai ne pyks!"

MILK

visko, yra

Dydeliam lietuviszkam mies
te czionais Amerike, atėjo na-

kasztuoje 25,000, druska 200 r. mon p0 pamokslui katekizmo
svaras, Astrakane 5000 r. Viat- 
koje pūdas koszes kasztuoje 
nuo 140 lyg 180 tukstaneziu 
rubliu. ■

Apgarsinmas *4Saulėje” at- 
nesza dydele nauda del tuju, 

/kurie jame apsigarsiha, ba tu- 
iri daugiaaše skaitytoju už ki
etus lietuviszkus laikraszczius 
įjir daugiausia naudos atncsza

2
>
I

* dėl biznierių, kurio jame turi 
apgarsinimus. Pabandykite.

vaikinas, kurio tėvas buvo dy- 
deliu socialistu ir m0žai turėjo 
savije tikėjimo. Jevas noreda; 
mas isz savo vaiko pasitycziot, 
norints motina, kari buvo gera 
raoteriszke gana tam prieszino- 
si, bet tėvas atsiliepe in vaikai

— Ta i ka tau sziadien ku
nigas inkale in makaule? ;

Teveli, mokino mus, jog 
vienas Dięvas Trijosią

Asabosia, atsake vaikas.
—' Tai gal kalbėjo jums ta

sai kunigas, jog Dievas Tėvas 
ne yra senesniu nuo Sunaus^ <> w r *4 I

V’ra

r
gf"

i®-

SWBB

SENIAUSIA
AūBnturA
VIENYBE
,J 7 L * W ri ” ■

Parduoda laivakor
tes,, ant visij pa
rankiausiu, Lini- 

jtj j Lietuvį ir iŠ Licx-

$“I
i ■i

3 S

BoxC63,- 
Nanty Glk lįu 
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I’am&ginkito naujo—. ' -

" e s
Su užregistruotu vahi>nž«nkliuSuv. Vslst. 

l’Atoutu biure.

Naujame mėlyname pakelyje.
Visos tvirtos,'gemalus užmuMan- ‘

Čioa ypatybes Siamo vaisto įtiktos, 
su priemaiša priimniai Švelnaus

Rufllos yra inoai paveikiantis

< Jf

Čioa ypatybės Bintu© vaisto idėtOH, 
f“ -.-f-------- ix. ----- • • »------.

kvepalo.

.TIESI KELIONE IN LIETUVA 
PER PILIAVA .

(KaraĮiaucziu prieplauka)
ARBA PER 1/IBAVA, HABURGA - EITKŪNUS.

Szluomi linksma mums pranoMztl kad mes pasidarbavom idant muau 
pasažioriai. o ypatingai Lietuviai, galėtu keliauti staczinl lu PUUva* 
Lietuviai, važiuojami iii I’lllava, aplenkia Ixjnku juosta (Korldora) ir 
privalo turėti tiktai lietuviszka pasporta; jokiu vizų ne reikia. 
Suslncszlmas su I’lllava tai yra nauja szaka musu rcgulariszko suai- 
ncszinio su Hamburgu, Danzigu Ir Licpojum, o del Lietuviu tai trum
pas ir parankus kelias namon dasigautf.

DIDELI DVIEJU SZRIUBU I’ACZTO LAIVAI ISZLAUKS
•ESTONIA”
POLONIA” 7 Gruodžio

D r *

Paskutinis suraszas gyven
toju Su v. Valst. parodo, buk 
amerikoniszkos szeimynos žen- 

f klivai susimažino. Kitados ant 
kožnos szeimynos pripuldavo 
po penkis vaikus, o sziadien 
vos keturi.

Suv. Valst. turime net 49,000 
aptieku, 12 budiszku maldna- 
miu ir 36 dvasiszkais su 5,679 
iszpažintojais. Amerikonai kas 
dien sunaudoję nuo 50 lyg 150 
galonu vandens kožna ypata. 
Suraszas parodo, jog ameriko
nai sunaudoja daugiau vande
nio apt visokiu reikalu ne kaip 
kitos kokios‘tautos ant svieto.

Praejta meta likos pąseta 
B ; daugiau kaip du milijonai ako- 

riu žemes su pinacais, nes ame
rikonai juju daug sunaudoja 
i’jie tik juos valgydami, bet dir- 
*:ha isz juju aliejų ir iszdirbimo 
rioszutinio sviesto.

Teipgi suskaityta, jog Suv. 
Valst. randasi 
kiek yra gyventoju.

4

tiek žiurkių

Nėr ko stebėtis, jog jaigu 
terp vedusios poros vyras ar 
moters nuinirpzta o. vienas ar 
kitas mirązta nepoilgai dy-
*

Sūnūs ne yra jaunesniu- už Td- 
va. — Kalbėjo netikėlis su ty- 
cziavimu.

— Na te i p, — atsake
kas.

vai

— Kvailyste ir gana! — 
paszauke netikėlis tėvas.

— Tik klausyk gerai vai-
9

k e. Juk asz esmių tavo tėvu?
— Teip, teveli, — atsake 

vaikas.
— Tai jaigu asz esinin tavo 

tėvu, tai. turiu būtie ir esmių 
senesniu nuo tavęs?

— Teip teveli, e$i senesniu 
nuo manes kaipo žmogus, bet 
kaipo tėvas, tai no esi senesnis 
nuo manos, bu su manoigymi- 
jnu stojoisi mano tėvu ip mes 
esame vięnmecziai kaipo sūnūs 
su tėvu. O kad nuo amžių Ta
vas dangszkas turįSunu ir nuo, 
amžių yra Tevp, tai del to ne
gali būti vyresniu už Sunu.

Netikėlis nusistebėjas tokiu 
iszmiptingu atsukimu vaiko, 
nedryso jau daugiau tokiu 
klausimu uždavinet savo šune
liui. ■.. z—■ «■■**

Žibios isz Mąskvos sako, kad
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Kaipo Smetoną naudokite 
tiesog isz blcszines,. kaipo 
pieną pridėkite pusiau 
vandens su Libby’s pienu.

Kada pirksite kokiu daržovu 
nuo groserninkp, tai pirkite ir 
bteszįne Libby’s pieno., Jisai

pridekite

yra ekonomiszkas, czistas.ir
parankus ir skanus —kaip tik 
geras del maiszimo daržovu..

Libby, M?r$eill & Libby 
Chicago

' ’ ' ? 1 II

TeguL jusu gro^erninkas <
būną |usu pienius.

9

I1

rangiausiu. Lini-

tavos arba ir visur ki-J 
Aatverpą, 

B reme-
tur " per 
Rotterdam^, 
na, Hamburgu, Liepo- 
jų, Karaliaučių ir ki
tus portus j Eidkū- 
nus ir į patį Kaunu, 
taip> pat fir iŠ Lietuvos.

■' H
Pinigus s'iunčla Į Lietuvį

tus pertus
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■’ ir visur 'pigiausiu kursu;
uS jųps g^rnijtuoja, kad — 1
ypač Lietuvoje — pinigai 
bus greitai ir parankiai iš
mokami artimiausiojo vie
tojo nuo, priėmėjo gyvor 
nlmo. ( j

Pinigus i Lietuvą 
siunčia telegramų.
Amerikos pinigus 

maino ant visų 
šalių pinigų.

® H
’’VIENYBĖS”

■Spaustuvė
Visokius snaudos dar
bus’ atlieka greitai,

V » Į J

atlieka greitai 
pigiai iir. gražiai'..

Spausdina ; i konHtitucijas/ 
knygas, laUkiups. popjęi^s,,} 
plakatus, vizitines lcpptolet|,
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tiklatua ir, tį;.baliams 1

C.H 
n VIENYBĖ’’

EINA DU KART , , 
SAVAITĖJE f • . 1

Spausdina geriausius raš
tus, vėliausias žininš1 1h 
Lietuvos ir visur ip 'turi 

juokų skyrių 
’’TARKA”

AMERIKOJE $3.50 MET. 
LIETUVOJE ,...... 4,1)0LIETUVOJE.. ■ m

> *

iš

VienybėsBoh- 
Dlyideiiilai 

mokami. Ateityje bus di- 
,1

X*irki to 
drovūs šėruH.

dūlis, pelnas. . { ,
Vienas Šeras $10

; s « ® . ,,
kur galima gauti vi

sokių knygų; " t •1

Roilufyiukito platesnių iiv

šyfcito inuinš laiškuM, VoL 
į lifiluukRo i jnusų

kurso? dr .llcuygų katalogo.
Į te ‘ .!•* ’ l ' \

*

; B
Užlaiko didelį knygymi, 

šoklų knygįl

formacijų apie visky, ra-"

piniginio

. ’ ■, ’’t , d-'.. ! J- .’i4 ’ ‘ ‘

Su visokiais reikalais
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pleiskanų pn Salin to jnk —begaliniai 
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patiks kad 
ir gaėniau- 
siai ypatni.

Apliekoso 
parsiduoda 
po65crarba 
atslusklto 
75c., tad 
atsiusimo 
por paStp 
tiesiog 16 
labam- 
torijos.

puikus plauku Hutaieytojas, kuris
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. Buiinni 
reikalau
kite 
kitokio 
pakelio, 
žiūrėkite, 
kad butų 
INKARO 
vnls- 
bažcnklis.
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Giminėms Lietuvoje, tai 
pinigas. Siusk dabar per į<
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Lithuanian - American j

112 N. GREENĘ ST. 
BALTIMORE, MD.
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Temykit Lietuviai!
Jeigu norite nusiusti pinigus 
in Lietuva, greitai ir pagal 
žemiausi, kursą, iszpjrkti lai
vakorte u# kompasu preke, 
gauti teisinga patepa viso
kiuose reikaluose, ‘^ai kreip
kitės prie gerai žinomo lie-

Kreipkitės prie musu

I

‘•ESTONIA” 23 November “LITUANIA” 21 Gruodžio 
“POLONIA” 7 Gruodžio “LATVIA” 28 Gruodžio 
Tiesi nauji kelione tarpo Llbttu. Danzig, Halifax (Canada). Visi laivai 
turi puikius kambarius 3 klcsoH keleiviams, 
agentu justi, miesto.

Daktarai, Jums Nurodo Kad Gerai 
Sveikatai Reikalingi Szvarus Dantys

• Visi daktarai ir dentistai pataria savo pacien
tams sukramtyt valgi gerai, kad iszvengti 
užkietėjimo ir pilvo skaudėjimu.
Ktid šūkramtyt valgi gerai, jus turite turėt e

jus turite UŽlaikyt juos
gerus dantis.

1 Turėt gerus dantis, 
szvariai.
Turėk sau už pareiga nuvalyt savo dantisi 
su “COLGATE’S”, Atgaivinantis dantų 
dalytojas.

* / i I „ 111 4 1 . .

■ “GERI DANTYS — GERA SVEIKATA”.
“Colg-ate’s”

.gvarantuoja ’l’ci.suma, Grynuma ir Geruma
I nuteigta 1806 mete.

COLGATE’S”,
f '

ant toiletiniu daiktu
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LIETUVIAI KRĘIPKITES PRIE SAVŲJŲ!

H iiLaivakortes Atpigo
^Keliauk isz Lietuvos ir in Lietuva visada per George 

J. Bartaszįaus agentūra, nes czionai parduodamos laiva
kortes netik isz .New^Xorko ir Bostono, bet ir isz visu 
kitu pQi'tu. LaivakoiĮte isz New Yorko per didmari iki 

,Antverpo, Rottpidaiųo, 
szimtas dolgrju. v., * .

Visu linijų laivais isz New Yorko iki Piliavos, Kąra- 
ewlinu ežiu

1*1

Bremeno ir Hamburgo tiktai;

prieplaukos laivakorte tiktai $110>
1 Yprko Ratio/American Lino kompanijos laivais iki 
; Idepojausr—Libau tiktai $120.

- Pinigus iszmainome ir siuneziame in visas dalis 
Padarome pasportuk ir 

su Notaro ir Lietuvos Atstovu
gauti teisinga pataria viso
kiuose reikaluose, '^aį kreip
kitės prie gerai žinomo lie-i 
tuvo, bankieriaus ir taikos 
teisėjo, reikalaudami atsaki-

pasaulio pagal. dienos kurso.
p kitokius 1 dokumentus 

patvirtinimais toksingai, pigiai ir greitai. Užaikomo net 
du vięszlnicziu del laikino keliaiviu apsigyvenimo ir 
turime savo, automobilius del greito ir parankaus pasa-

i žieriu iv ju bagažo iszvaįsinejimo. Reikalaukite musu

I

VIBNYBE PUBL. 60. 
| 193 Grand St.E 
I' - Brooklyn, N. Y.
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Kur vienybė,
3.; i!'.

............ ....

I

I

i• y JjK

/

f

mo nusiųskite 2c marke ant 
szito adreso:

JOSEPH G. BOGDEN,
Alderman & Banker t «

4 S. Main St, DuBois, Pa.
♦. i -* t

i

t

žieriu ir j u bagažo i sz varinėjimo.
pinigu kurso.»ir invairiu patarimu laszkais arba ypatisz-

Į kais atsilankius o suteiksimo dykai, posekaneziu adresu: 
GEORGE J. BARTASZIUS, 

k v.. NewJorKN^¥lMi ;< •
( i498 -Washington §t. *n
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me atvirai szneketi, kad mums

Bruzdos Joniukas
m.

namon,Sugrįžęs 
pasakė savo kaimynams, kad 
njeko gero Kaune nepadaro; 
paskuj parėjės in savo grin- 
Czia, pasisveikino su savo pa
ezia ir, atsisėdės užstalij, taip 
su jaja kalbėję: ( 
r — - Ar žiąai,

žmones kalba ant rinkos, kar- 
cziamos ir visur? Sugavo ne
seniai Kaune kelinta tokiu 
žmonių, kokiu dar pas mus ir 
matyt nemato; socijalistais, 
regis juos vadina.
juos kalinen ir sūdys juos, tik
tą) laukia pakol visu nesu
gaus.

[ — Tai Taipista esi socija-
_ . . * a k ''* « L 1 - te . a wJonukas listas, apie kuriuos dabar tik
kalba? paklausė Jonukas.

— Spėjote, socijalistas esu, 
atsako jaunasai.
. — Ir pasakykite 
tai teisybe, tolinus Jonukas

mali, ar

Marint, ka

Pasodino

juos sūdys,— O už ka-gi 
paklanse Mare.

— O apie tai visaip kalba, 
atyake Jonukas. Turbūt, priesz 
karalių, ėjo, sake, esą kad ne 
turi būti nei turtingu, nei ne
turtėliu, nei ponu, nei karalių, 
visi-gi.turi būti lygus.

•— Nu, tai ir kas, ar tai jie 
blogai kalbėjo, szitie soeijalis-
tai ? paklauso Mare.
— Matyt, blogai del polici

jos, kad juos suome, atsake 
Jonukas. Ir sūdys juos sunkiai.

Tiktai norecziau asz labili 
žinoti, ar teisingai apie juos 
kalbą žmones. Skaicziaus asz 
Kauno kunigu litanija apie 
szitus socijalistus, kad tai ko
kie baisus žmones, bet ar tai 
galima tikėti viskam, ka ku
nigai zaunija. Ar žinai ka, Ma
rint, — tolinus kalbėjo Jonu
kas, — gal ir man atsieis ne 
užilgio pasimatyti su socijalis- 
tais.

— Kaip tai? O tave už ka 
turėtu kalinen pasodinti, ar tu 
kam bloga padarini ? — pa
klausė Mare.

— Mat, vienam žandarui 
nelabai intikau. — Czia Jo
nukas apsakė, kas kareziamoje 
atsitiko. Tiktai Mare nesitikę- 

; ję, kad. kas to butu, nes nuš
lijo, kad žandaras nutylės, ne
norėdamas prispažinti, kad ji 
pro duris kas iszmete. Bet no- 
ilgai,
prisiėjo save raminti tokiomis 
mislimis.

jai kaip pamatysime,

VL
Ant rytojaus nepaspėjo dar 

Mare ir pusrycziu iszvirti, 
kaip grinezios durys atsivėrė: 
atėjo du žandarai sujimti Jo
nuką. Iszsigabeno ji Kaunan 
ir ten pasodino kalinėj.

Grinczioj, kur Jonuką užda
re, buvo sziukszliu daugybe,
troszku, tamsu ‘taip, kad Jo 
n ūkas isz pradžios nieko ne
matė. Paskui jau, gerinus pri- 
sižĮurejęs,sižįurejes, pamate jis, kad 
grinezioje buvo ir seni ir jauni, 
apsūdyti jau už visokius nusi
dėjimus, ar dar laukentiejię 
sūdo, — ir daugumas isz juju 
miegojo. Tiktai vienam kana
pę grinezios sėdėjo berniokas, 
toks dar jaunas,

| girsti. t . ... , v. mielas Jonaj.! >
Į į Ir pradėjo Į<azys pasakoti plogai, kad mokescztyi dide- miszko ir įįanyklu reikia, nes 

reivius ima,, kad žmones ariel
ka geria, tamsus, blogai, kad

daug ir placziai apie tai, ka 
kalba ir ko nori socijalistai.

— Kad gydyti žmones nuo 
pirmueziausia reikia 

1 vargai atsi
kanda. O tai-gi, ilgai žmones 
to ne, žinojo.,. Ir, dabar, jeigu 

, antra tiTj- 
sz kur žmonių 

tai vienas

Į ynrgn>
(Jasižinot, isZ kur

V •

paklausi pas viena 
p I czia žmoguj, 
1 į yargai atsirado,

taip sakys,; kitas kitaip^. Vie-
nas sakys, kad vįskąs butu gc-

kluusinojo, ku jus kalbate, kad •!«> >_>«. moko?czm>.
tainetąr boti;Alt svieto nei “oke8O7;ln! atima paskutini 
turtingu, - nei .'ncturtcliu, nęil''1"“!10.8^^.' 
ponu, nei tarnu, nei karalių, 
nei žandaru. Girdėjau asz apie

tai netuT buti arit svieto nei *
f *b - I J . I .

paskutini

ežiai, nereikėtų daugumo gėry

Ii, kad berniukus musu imka- visi mums kalbėjo,, jog tai gric-

— Kodel-gi griekas, — už- 
kunįgąi plęszty^ o žydai ąp- klauso Ku-zys*
gąudineja. Vis tai teisybe, liet — Labui asz žinau, atsa- 
didžtyusi vargai, žinoto, isz kur ke Jonukas, — sąko kad grie-

kas — taip kalbėti.

gąudineja. Vis tai teisybe, bet -

atsirandą? —Kno, didžiausi 
'vargai isz to prasideda, kaa 
žmones per mažai turi žiames, 
per mažai miszko ir gąnyk|u.

—' Tai teisybe,, suriko Jo- k i _ I ? . —   i L L i .

atsiranda?y j r j

nukas ir kiti, Kazio klausyto* 
jai, tikru teisybe!jai, tikru tcisytyd

— Taip, atkartojo Kazys 
žiames per mažai žmones,turi

- Labai asz žinau, *—• atsa
4
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Ir szauke: ,
Sei Patrik koinan, su manim 

t szlektai yra, 
Per aki smegenis byra, ' 

O tai ne buvo niekas, -v
Tiktai isz kito burnom tabakas# 

Lietuvis in kita szali uliezios 
nubėgo, ’ 

Isz tolo ant kazoku žiurėjo, 
Kazokai prie szviesos prisi*, 

artino, 
Vienas savo draugui pažeis

ta aki turėjo.

i kas. Kalbėjo mums apie tai
»A A A ‘ k * '' ' '

labai me^ tikime,/ žinodami 
koks tai pauksfttęltyį kaip jis 
prie musu mergaieziu limpa, 
kaip nuo visu/žmonių, kaip tik 
iszmanydamas, pleszia. Kuni
gas tai dar nieko, o yr ne toli 
Ktypisziu vienas ponas, — 

jo pravarde,-r 
< gerai apsieinąs' 

su žmonėmis. Jis, kalba,, noris 
pastatyti* net kas-žin-kokia ten 
kareziama dęl žmonių, kurioj 
visiszkai arielkos ne bus,. Kaip 
su žmonėms kalba, tai nors in

rnusu prabaszczius, bot jam iie *

A-V ’

*

TARADAIKA. :4

i

Patrik, tai ne kas kitas* 
Tiktai isz mano burnos taba

kas, ?
Bai got — tas goszdem, .

Mislinau kad kulka ,perejo, 
i perdem.

Dabar kas tai tos Lit suprato,
Kaip proszali ejna,. tai* net 

pasikrato. ’
# ♦ *

Du seni kumelei uliczia ejda- 
mi st ra palojo, 

Pasigeria garsei vėplojo, 
Tankei sustoja barėsi, 
Tai velei tolyn yrėsi, 
O tai buvo du brolei .

Nepacziuoti ir seni kumelei, 
Na ir ejdami susirdkavo. 
Vienas su zubais stulpą už

gavo.
žinoma, stulpas nepyko, 

Nes tag girtuoklys suryk©,. 
Ant savo brolio:”

ne da muszi, .
Palauk tu rup...., 

neužmuszi!
Norėjo szvilpt policmono, 

Negali, ba lupos storos kaip 
balvono. 7 

Ir da du dantis iszpiszkejo, 
O ir isz terlos juka tekejo. 
Cupt, lupt, — susikabino, ■
In dyczia susirabantino, į 

Už kudlu laikėsi, 
Akys iszlupt taikstėsi, 
Ir tuodu girtuoklei,

Susidraskė kaip meitelei, . 
O ka? du puikus brolei, 
Argi negražei užaugytit

• O kad jauni butu paskandy- 
tit

t

Su ajrisze nesipaeziuokite, 
Jaigu norite saldu gyvenimą 

turete, 
Nes tankiai ižgirsite:

Ju stinking Lit, 
From maj liaus git! 

Vienas tok is apsipaeziavo, 
Ajriszuke už paezia gavo, 

Isz" pradžių žmogelis puszinosi 
Kaip kurkinas sziauszęsi.
Net ir lietuviszkas. knygas iii- 

szali padėjo, 
Ajriszkai melstis pradėjo.

O kada ”

1 ar
- . . • r ’

miszko per mažai, ganyklų per. 
mažai. Jog žmones įnašai žia-. 
mes turi, tai del paveikslo ga-
mažai. Jog žmoneB įnašai zia-.i • j • •»?!, Vi V

tur but,\pi7ui, tZgi pasaky-’ I I fe"
site ir man. .

Jaunikaitis nusiszypsojo ir 
atsake: skubinates, matyt, 
apie viską dažinoti. Bet nėr ko 
jums skubintis. Pasėdėsite jus t

tai, bot, labai mažai. Žinote

skubinates,

bes iszparduofų o dar gahma 
butu truputį skatiko susidėti;

v M Z • • 4 / <

Visznia.uckas
»kurs giriasi

vandeniui užplm bos. Su skaityta, kad jdję isz:iszmuszus
dus, nereikėtų mums kalėdoti, | 368 tukstaneziu vyru, 98 tuks-.
ne niirtumemo badu taip kaip taneziai visiszkai žiames netil
dabar prisieina, ri, daržininku ir kampininku rona dek. Bet prisiėjus bernus
. Ar-gi tai ne teisybe? užktyn- yr .24 tiikstancziai, randamo- .■jums sKubintis. raseaesite jus r . ° : ;; ej- -- —

czia dar Igai; pakol iszlęis, dar ?° v,enas 1SZ Kazi° kiaušytov jąncziu ziamę 10,500 1 y tprin-
neviena karta apie tai pasi- N11’ r^. . | cziuju ne dauginus, kai'p trys
kalbėsima, kaip dabar kalba- ~ -»moma, _ 
me. O kaip Tamista vadinies? I cz,a,» atsake Kazys,

— Bruzdos Jonu visados 
vadino mane. O jus kaip?

-— Asz Alksnio Kazys. Pa
sakyk ite-gi man dabar szi-ta 
apie savo žandara.r 

: Czia Jonukas pradėjo apsa
kinėti. Ir taip jo visi klausosi, 
kad netiktai apie žandara jis 
apsakė,' bet ir apie save, ir apie 
savo tęva, apie Klapiszkius. 
vargus, kuriu visi Klapiszke 
nui prispausti, ir apie paezia. 
nrimie pasilikusiaja. Pats Jo
nukas no žinojo, isz kur tai 
tiek kalbos ir veriasi, 
svetimu daug nekalbėdavo. Ir 
taip ilgai jis kalbėjo, o Kazys 
ir kiti jo klausėsi, kad net vė
lu pasidaro ir laikas jau buvo 
eiti gulti. —

ežia dar Igai; pakol iszlęis, dar 7ju.
kad i mokęs- desotinas y r 35 tukstanęziai — 

dideli J taip, kad netnrineziuju ir rei- 
t visisz- 

doro, bet tai dar ne didžiausiai kai 168 tukstaneziąi, t. y. kone 
vargas klausykite tiktai to- puse, 
liaus. • / . C.

sako kad kas darosi,

ežiai,
sunkus ir daug vargo žmonoms kaląujancziują žiames

ir dirbkite r 
0 su, pievomis ganyklomis, 

Kįti, užklausti, sakę kad I kas darosi, toliaus Kazys 
vargai nuo žydu paeina. Jjel kalbėjo. Žmones ganyklų no

samdyti o ta jis ne kvailas! —- 
pleszia geriau už koki nori žy
dą,, po auksina — dvideszimt 
kapeikų moka ant dienosi dar- 
bymętes laike. Pons Viszniauc- 
kas žmonėms, kas ten nuveina 
pas ji via sako: oi ne gerkite 

•dirbkite, tai 
taip rinkdami po skatiką, dide
lius pinigus susiripksite. Tik-
tai api^miszkus, apie ganyklas

tai paskutini kraujo lasza isz turi. Dažnai visas kaimas turi tą ir mislyti ne mislykite, nes
4 1 ’ * • i Ii i » i. «• '4 1 • 1 « • • . i i ••

musu iszcziulpuv ju rankose kokias kelias desotinas ganyk-
• A Ak ? I Z X. _ ‘ a • -A a.

f

Maj Fader”
4 moko, 

Tai net isz džiaugsmo augsz- 
tyn szoko.

Nebagelis painiuodamas kal
bėjo, 

Ba teip jo kazoke norėjo 
Ir jam pradėjo be galo, 

Tempti ji ant savo kurpalo.
L M a A MA

t

pra-

y

tęva, apie Klapiszkius.
- •» . *’ • ' j * A <A» — A * A

nes prie

— pa-

Ant rytojaus, daugumas isz 
,sodžiaucziuju kalinėj isz anks
to iszejo ant darbo. Pasiliko 
tiktai Kazys, Jonukas ir dai 
trys, kurio lauke sūdo.

— Gerai miegojai, 
klausė Jonuko Kazys.

— Kur man buvo gerai 
miegoti, kad už duriu tąip sun 
ku, kad vargas bėdos ir ne
laisvos spaudžia žmones, — 
atsake Jonukas.

— Teisybe kalbi, 
nors buvo
tokio5 žmones, kurie 

man sake: ir sunku ežia, ir 
liudnu, ir nelaisve, bet kad ga 
Įima butu prabūti ežia iki ru
deniui, tai linksmai pasiliktu- 
meme. Bent duonos ežia mums 
duoda. • '

— Taip,, taip,

kad vargas bėdos ir ne-

Kazys 
mus ■ ir

atsake 
ežia pa?

mes esame, jie visa'musu.gėry-1 lu. 0 kas isa gaspadorystes be 
be suimt)., Be,žydu viskas pas 
mus kitaip butu. Visi vargai 
paeina nuo žydu.

Treczias pasakys:
mokęseziaį, ne taip žydai mus 
spaudžia, kaip kareiviai. J£as- 
met atiduodamp mes karaliui, 

žinios delko, geriausius, 
berniokus; kurie

ganyklią?., J<uomi gyvulius

no taip

nėr
stipriausius
galėtu namie dirbt į ir savo se
niams padėti — o jie ten nieko 
ne veikia, tiktai valgo, geria, 
ant arkliuku jodinęja;.ir viso
kiais niekaįs - ,užsiima K kad 
pristatyti visuš kareivius prie
darbo, tai ir bado ir tbkty var
go nebutu. . ' :

Ketvirtas vėl Srikys: blogiau
si ir sunkiausi vargai isį tp at
siranda, kad žmones tamsus, 
kad nieko nėinokivnemoka nei
skaityti, neiraszyti, lįtyd rieži-

[ maitinsi, ganyklos ne turėda
mas ? O kaip gyvuliu nery tai 
cni meszty nęr, nei gaspadorys
tes -nėr. Ar ąę taip-gi ?

—; žinoma, kad f-■ 
ke Kazio klausytojoj.

—: Su miszku day bloginus,
-— toliahs“ trąuke Kazys. Ar —

isz kur juos imsite,!kad jie vL 
si svetimi, ar tai ponu, ar kuni
gu ar karaliaus, ir visiszkai
jums/ne-priguli, i

Oi, kalba taip p. Viszniauc- 
kas, ir jam kalbant taip, neži-

f

Už berną ir už mula buvo, 
Bu teip kazoke sau norėjo.
O dabar kokis tojo žmogelio 

gyvenimas,
AsįĮelis yta didelei vargingas.

Kaip sk-elandra iszžiuri, 
Bet visame turi tylėti, 

Tiejei stpjo jam isz szaliu,
nai, ka jam atsakyti ir tyli. jOg ajrj^zes suvaldyti negali.

kad taip, atsa- Pasakyk man, Ta.mista, ar žino- 
socijalistai, kaip ant to atsaky
ti.

ar tu ma

kad ant pa
žiūros neduotum dauginus 18 
metu. Jis buvo prastai apsivil- r 
kės ir labai iszblyszkes; matyt, 
kad ežia sėdėti buvo nekuo ge
riausia. Aplink ji sėdėjo kelia- 
tas senesniu. vyru. Jaunasis 
kalbėjo, vyrepnieje-gi, matyti, 
atsidėję klausosi.

— Turbut, szitas ir y r so
cijalistas, apie kuriuos taip 
daug kalbėjo pamislijo sau 
Jonukas ir staeziai nuyejo in 
ta kampa, kur visi krūvoje se> 
deja ir kalbėjo. Jaunasis tuo
jau nustojo kalbėjos.

— Sveiks-gyvs, pasakė jis 
Jonukui, naujai atėjės! O už 
ka-gi jus ežia atvede i

— Ar-gi asz žinau, žanda
ras sako, kad ant karaliaus 

f niekus pludau — o asz tiktai 
truputi pamokinau viena žan
darą, kaip reikia su žmonėmis 
apsieiti.

I

atsidusęs 
pasako Bruztla, kaip žmogus 
alkanas^ kaip per ko valgyti, 
tai kas jam tyz laisves? Kaip 
ne turi ko valgyti, tai ir gėdos 
žmogus neturi ir visu panieki
namas. Oi;.badris, badas, gerai 
ji pažystą musu žmones, ir ma
tyt, niekad nuo jo jau nebeat- 
sifiratys.

— Kaip'tai, perkirto jo žo
džius Kazys, tu toks jaunas 
būdams, toks gražus, nuo tėvo 
ir prateviu ūkininkas, sakai, 
kad jums geriaus negali būti.

Gink Dięve nuo to, ne ta 
aszumrejau pasakyti, — atsake ..... i_ j _
būti. Žinau, kad kaip dabar yr, 
tai negerai. Tai bet koks vai
kas, bet koks ūkininkas-žiną, 
kad mes dirbame del visu ir 
visa savo amžių bada kenezia- 
me. Tai-gi žinome, kad ponai, 
nieko neveikdami, gy vena sau, 
kaip karaliai, 
gal gegužes pieno jiems neteiv

11Bruzda. Žinau, kad taip ne tilvi

ir vieno tiktai,* * J
ka. Žinome mes, kad taip y r. 
Dejavome jau nekartą, laužo
me savo galvas, kaip savo var
gus nuo saves atszalinti, bet 
niekad nieko negalėjome pada
ryti, ir niekas mums nepadėjo. 
Ot, kalba, kad jus, socijalistai, 
žinote, ka daryti tokiam padė
jime. — Jaigu taip tai pasaky
kite ka daryti * tokiam padėji
me. Jaigu taip tai pasaky-

— Kad taip, duokite man kite mums apie tai.

e>

savo ranka, atsake jis, ims 
apie mane taip pat žandarai 
kalba, o asz norėjau tiktai pa* 
mokyti žmones, kad nesiduotu 
save ]
rams, nei ponams, nei karaliui.

S, izz 
tau 

tai, ka mes, socijalistai apie 
tai žįnome, o pamatysi,, ar go

Mintys manp Jqnuk, isz 
tikro? szirdies apsakysiu tau . / » « • • <« • i » • a

nuskriausti nei žandu-. rai kąlbaiąe* Gal isztiki’0 gale-
si szį-tu gero nuo manos isz-

i

da mane

III

O mislinatę nemažai tokiu 
asilu turime?

Kožnamę dydesniame mieste 
surast galime!
e • •

Vienas Mahanojui skabrus 
t • - - Lietuvys,

Pi k ras lietuviszkas kareivys, 
Ėjo saidvoku pritiamus, 
Ir pasitiko du ajriszius.

Tada stojo jam isz szaliu, 
Ir paprasze jo cziutabakiu, 
Mato narsus mus Lietuvys, 
Jog žaliablekiū neatsikratys,
Kaip vyrutis- reže per snuki 

vienam,
Net ežiu iszkrito in aki ki

tam.
Tas net adbulas traukėsi 

Už akies laikėsi,
Mane, kad jam szove in aki 

- . < ir pataikė,

r
Žinoma, kad žino, — at

sake Kazys. Klausykite, tiktai 
gerai, kaip kalbesiu. 
, —. Pąstaczius 
gįhiczijtitji, niekas

grinezia reikia’ statyti, ar pa
laike paspirti, . ar tai malkn 
reikia — del viso ko reikalin
gas miszkas o jo ta-į jr ners visi 
1
tai gaspadoryseziu ir kaimu, tos: ar ne teisybe gi,? > 
nei kiek no turineziu miszko,
kuriems mažiausi žagara prisi- ke Jonukas;

miszkai-pomi Saldžios. Kiek

eina pirkti? O kad žiames ga-

saujums 
no ęnkys, ri>. J

S 1 >.. 1
buk jinai;svetima,; o ne Taąiis-

'f

' >♦ * ♦

atsa-,, Žinoriia, kad tai,,
e.

Kodel-grk taip ? kalbėjoV*1 •

na butu, tai ixl javu svirne ga* Kazys. O tai todėl, kad jus pa
tys sau ątsivežete sienojus,

4
Kazis Rėklaitis^

LietuvisdcM Grabodu
na butu ir gyvuliu stonoj
grinezioje viso ..ko butukais i- patys juos pjovėte, patys sta-1 » ir

rastu isz ko ir mokesezius už- 
110, kur kaip yr. Viskas butui mokėti. Jaigu,žiames gana bu - 
kitaip, kad kožnas žmogus tu, tai nereikėtų, pas žydą 
rąszyti ir skaityti mokėtu. Ži- skolinti, ir paskutines karves 
notų jis, kaip apsivemti, ar parduoti del upmokejmo pro- 
kaime, ar miestę budapias,, ir Į centu. ; *■

Jaigu gana žiames, miszko

kitaip, kad kožnas žmogus tu

tęte, —r dėlto, kad daug pra
kaitavote apie szita grineziu- 
tę. Gerai!, Dabar paimkime, 
kad vežate. parduoti versziu- 
ka ir šakotu,kad jis jusu. O

J

gyventu, kaip kplęs ponas, dai
gu tiktai kožnas žmogus mokė
tu raszyti ir skaityti, jaigu žmones isz ko it mokslinyczia 
kožnam kaime butu moksliny J pastatyti, ir jos kožname kai- 
czia, vis} vaikąi mokytis gale- me butu ir vaikai mpkytusi, ko

kodėl tąiįr* Sakote? O sakote 
.... ■ ■. < - a - - '; h*. a - L.

1

ir ganyklų butu, tai turėtu ręikėjo* prižiūrėt karve, szerti

Laidoja Btunlrollua
mada ir mokslą. Turi pagolMninko 
motoro. Prieinamai proKoa*

516 W. SPRUCB 8T.
Mahanoy City, Pa.

Bell Telefonai Na 141. ■
Ik

žiamos taip .užtatai, kad ilgai jums
L»/

ir-girdyti ją, ganyti ja. Dabar 
tegul jusu moteris nesza drobe 
parduoti. Jinai, žinoma dykai

N

ft

tą, tai nei tamsumo, nei vargu, jiems reikia, ir užaugtu jip ne;.atiduos už tatai, kad jai rei- 
nei bado ne butu. kaip žmonėms priguli. Kad

Penktas vėl sakytu. Nei nąo- žiames gana butu, tai žmo,- 
keseziai, nęi kareiviai, nei žy-|nems nereiktu kareziamosot 

nei proto-,; gelio darbo laiko, užtat tai 
lyste ędą; Jeigu žmones neger-| grinczioj ne butu, tokios purvL

n-,,--------j-, -r.--------------~V>’ ------------” I-. , ' ....
protą ątima, arielka paskutini gai szviesesm; ir kožnas velik

sdkiu paleistuvyscziu mokina,.!: kucžiuotp, n$ kaip naikinti ir • • * i* 1 • T J ♦ i ^A ! -- 1

gu galima butu padaryti taip, | irias besivalkiojapt. Jai ganą ■ 
kad ąrielką.vtyiszkąį isznykpi, butu žtymcs,pąs y*isuą žmones, 
ar kad ytyi žmones gerti austo- .tąj ,’visv..turjįlhge^i,į.: butu, nesL.; . ■ . • • • i •< i. I 1 "1 _ _ J „ _  1 1 ' __ '2. _ ' ♦' 1. • 1 • * 1 • . ’

kejo ir, linus rauti, ir juos mir-
kyti,' paskui džiovinti, verpti, 
baltyti ir vis tai reikėjo dau-keseziai, nęi kareiviai, nei žy- nems nereiktu

da, bet viena tiktai girjmok-| girdyti nei vargu,,

tu, viskas butu kitaip. Arielka uos, butu gražesnes ir j u laiv j°s, jai priguli- i • 
protą ątima, arielka paskutini gai szviosesni; ir kožnas velik < J* ’ * \
skatiku isztrankia, arielka vi- su savo kaimynais pasisznę-; ąziuka, drobe, tą ir apie bet ,ka 
sdkiu paleistuvyscziu mokina, L kucziuotp, rifą* kaip naikinti* ir a“Vz'v*'z'* 
jinai-gi ir smerti vadina. Jai- skatkair sveikata, po karezią-

kad arielką.vtyiszkaį isznyklu, butu žjames pąs yjsuą žmones,

moteriszke ir sakys, kad drobe
Į ; I Ii

Kaip apie griueziutę, ver-
• "1 * -1 A A ’• * 1 A 1

n^es sakome : ^mano, maą. pri
gmii” dėlto, kad męs ai’ juos 
padarome, ar daug darbo ant 
ju padėjome. Grinczia-musu, 
verszis-muęu, drobe-musu^ nes

aip' jie atsirado isz musu darbo, ■į ? J'* t a 4- r# Ixi-i i %i nii
I tu savo vaiku iri kareivius už-’

—toliau Ka- dėtu patys. stUij mokescziuą,t v0; czebatai, — szausziu pa- 
namie būdams, kiek reikotu;' apsieitu, gražiai L .. -

tu, tai ir vargai atsitrauktu duotu save^ * pąniękinti, 
A A - - I • l 1 * •• t0 Tas pats bus ir su rubu,’ 

kriauezio, nes jis ta rubapasiu-
nuo musu grineziu, ir butumej juos dąpar vjsi niekina, neduo 
mes laimipgi., 

Pažinojau asz
zys kalbęjo,-1-7___ t ... .
viena sena žmogų, kursai saką I be svetimos valdžios ir misly- dęl pasiuvimo czebatu reikėjo

Nu, ar žinai-gi dabar, Jonai, 
, t 4 V I

Žinau, jau, žinau, — aL 
* ’ X * ■ . • ♦ * 1 I n

-- -- --JT id ' X k 
— Kalba jie taip, toliaus 
11 j TX _ A_ -2 ♦ 1 n*

teisingai sako, ar tas, (kurs sa-1 džiausi Vargai isz to atsiranda, A 1 te a. te . A I — — . . • ’ A f _

b)

zys kaįbęjo,

kad vargai nuo kunigu eina,! tu apie tai, ko jieins reikia, 
jįe nętiktyb kaip ponąijnes ,pe nętųcpai, Kaip ponfli, r

gyvena ir nieko neveikią, bet ka sočijalistai kalba?
dar paskutini skatikg.isz mųsu ' ŽįiąŲ., jau, — 
isztraukia už kriksztus, szliu-Į Bake Jonukas.
dar paskutini skatiką.isz mąsu i. 
1

bus ir pakasynas.
.Taį.pąsąky^itę-gį dabar, kęs! kalbėjo* Kazys, — jog kuo dį- 

teisingai sako, ar tas,.kurs sa- džiausi Vargai isz to atsiranda, 
ko, kad vargas iszdygsta isz kad žmones turi per mažai žįa- 

mes, ganyklu per mažai nrisgą 
ko per mažai. O idant vargo no 
butu, reikia taip, padaryti, kąd 
visi žmonęs .turėtu daugiaus 
žemes, daągiaus ganyklų, da
bar ąiislijate, ar gerai socija-;; 
listai kalbąL . r

-7-/ Kalbą j „Įęuo geriausiai, 
1, — bet va ko 
ar visi socija

listai tajp; kąltya ?' 
I

del-gi taip klausi ?
' 1 teteAtete

socijalistaikatya taiį

mokeseziu, ar. tos kur sako kad 
nuo žydu paeina, ar nuo karei
viu, 
girtuoklystes, ar nuo kunigu?

ar nuo tamsumo, ar nuo

Kaip misliji tu Jonai?
— Sunku, man užduodate 

klausymą. Kožnas po truputi
teisingai kalba. Teisybe tyi, 11 • . ■< • ‘ • i*.kad nei ‘mokeseziams, pei ka
reiviams, nei girtupkfestiab 
nei tamsumui, neixjęunigams
reiviams nei girtupjdystiai,

• • 1/ ■ * • 4A‘'*

• 1 /■ tut r > r ■

ne esant, kur kas bątu gęriaus 
ant svieto gyveąti. Bet tyz kur

tp tai ne žĮ^au, ir jus tai, tur 
but, geriauąia*.^inpty.

kuo daugiapsia vargu verias}, 
r . a \ .. a .v ■ * * - " *

j r — y  ----------J V 

listai kalbą?
-r, 

atsake Jonukas 
asz paktyusiuz į 
listai taįp; kalba?' A

— ytyų atsake Kazys, ko
de Lgitaip klausi? į e
— Miela man girdėt}, jog

A ' A MA . <A. . I ■ . _ . Ii/’'.  JT

bet va ko
.■y >' . /f

4

siūti, ir priguli szaucziui, nes

drbti. Ar supranti Tomistą, 
Toliaus bus.ką asz kalbu. —

l h?;w

Nuga-Tone
Sugrąžina man sveikatą Ir palte- 

aas, saka Ponas Matusevfds
; w u Dalzell, Ill.hy, «««•

“Ištariu tavą ncaprubežioųtą padfikavojimą 
UŽ. ju»u vąio.tus, Nugą-Tone, kurios duobia*

'tvirtumą visam kunui; Jos duoda nauj^ 
Gyvybę, Buvau labai nusupnctau ir išdaviau 
dauį pinigu už visokius vaistus bet nieką ne 
gelbieje. Kaip tik pradiejau imti , Nuga-Toner- -------- -----

» Galiu 
>a negut 

[iuu 
st as

gyvybę, Bt 
daug pinigu 
,gelbifcje. K
mari landi, ir davi energija ir tvirtumą, 
dąbąr atlikti trys sykius daugiau* darbi

dauį pinigu ui visokius vaistus bet nieką ne 
,gelbieje. Kaip tik pradiejaų. imti , Nuga-Tone. 
atgavau sayą Sveikatų ir pajiegas. Jio numeti 
ipą.0 lasdif ir davi energiją ir tvirtumu, r-” - 
pitmiaųs ir ne" iaufiu pavarginio ir par tai g. 
pasakyti, jog^ Nuga-Tono yra, geriausia vali

galvb preS tuos, ku. . _
kožnam patarip Nugu-Tonę "

aUftUltlingt 
SMKTO

r gcriausįs atgaiv’itois svefkatos. Lenkiu savą 
;alvą pres tuos, kurio sutaisą, tuos vaistus ir i.v----- —.._i„

PETRAS MATimyiClS. 
Nuga'-Tone priduoda dldwni veiklumą ir 

drtu/ną visiems gavybų paliego m s, yra 
a vaistas dM silpnu, nervuotu, 

__„,„,,1 vyru,Ir moterių. Duoda naują 
gyvvbą ' ląknoins Ir iarnoms, atgalvin 
Įnkltuab ilm,-.- .. 7‘,

;as nvrvuotu, 
Į ■>uin> ir s«raiu(iio, aigaivin 

iet« nuodinga* atmatas, praia- 
iiputlmųa. napriimna kva pa Ir

v

i?, ; apie ka męs^žtnonęs tarp savęs

| Kalėdoms Prisiartinant
ĮSAME pasaulyje yra priimta sveikinti

u

?!

savo gimines, savo artimuosius, didžiųjų 
szveneziu sulaukus. Kiekvienas Amerikos J 
Lietuvis turi savo artimųjų Lietuvoje, ku- I 
rie su iszsiilgimu laukia dovanu, laukia gal | 
ir labai reikalingos paszalpos. Ir kaip tik 1 
dabar laikas pasirūpinti, kad tos musu ! 
dovanos pasiektu juos dar pirm szveneziu. j 
Nebe to dar, kad nebutu reikalinga Lietu
voje ir sziaip paramos, žiemai ateinant, i 
dar daug yra tenai vargo ir skurde dar toli 
gražu neužgijos tos musu Žmonių žaizdos, | 
kurias uždavė jiems kare. 
Amerikiecziu,

Taigi musu a 
pareiga yra nepamirszti ■ 

anoj, pusėj vargstaneziu §avo giminim M 
x Dabar kaip tik gera yra pęogg pąsisku- B

MU4U1 O Lt O X II Vi A 4X14 UiV VU V UR K"
jį yra labai žemas. Maža viltis, kad ji dar žemiau pultu, bet B 
ji yra daug galimybių, kad gali pakilti, — tad kiekvienas B 
ji kas turi redkala persiusti Lietuvon pinigus, lai pasinaudo- B

Kad žmones naudojasi kurso, matoma isz žemiau pa- W

i binti su persiuntimu Lietuvon pinigu, nes kursas pinigu

j j yra daug, galimybių, kad gali pakilti, — tad kiekvienas B 
Į i kas turi reikalą persiusti Lietuvon pinigus, lai pasinaudo- < 
| ja žemu kursu dabar jau. , i
j j Kad žmones naudojasi kurso, matoma isz žemiau pa- x 
j t duotos isztraukos isz musu knygų, parodaneziu, kaip su J 
M kiekvienu, menesiu vis daugiau pinigu r:-----:— *
$ mm$u Banka. Teip, iszsiunsta Lietuvon per Baltic Statee J

siuncziama per jH kiekvienu, menesiu vis daugiau pinigu 
JI mnsn, Banku Tein. iszsiunsta Lietuvon

Banka; 1921 m. Sausio mėnesy, 2,530,456 auks.; Vasario ‘j 
C 2,082,795 auks.; 17 _. 1 
® 2,087,633 auks.; Gegužes 3,118,044 auks.; 
ji __

5,696,650 auks.; Rugsėjo 5,114,750 auks. Viso per 9 mene* I 
j * sius išsiųsta per musu Banka in Lietuva 31 milijonas 678 
!* tukstaneziai ir 25 auksinai, ir nei vienas skatikas iss tu ! 
B pinigu nėra žuvesl • • > . . ,
J J npiiuv wvcvwa wauaaa pvi

S. gni kuogreieziapsiai pasiekia Lietuva; Baltic Statęs Ban*
■ V te « «A A » - A . A • M • •

K 2,082,795 auks.;
a 2,J

Kovo 2,640^861 auks.; Balandžio 
; Birželio 

501,950 auks.; Liepos. 4,9Q4>886 auks.; Rugpjuozio

j* sius iszoiusta per musu Banka in Lietuva 31 milijonas 678
J

r

9

'ilvgla Hitu' 
apetite, ilcrą gruomulavtmą. nuolatinius 
nervds ir tvirtą, pastiprinanti miegą. <

KotaiM bonkutl Nuga-Tone talpln pilna 
vieną minėsi gydymą, o prekg yra »I.W. 
Gaukite, bonkutl ilandian pas sava apti»>

apvilkimus^ puodą puiku 
gruomųlavimi|!a nuolatinius

, bMlteyiialuigancdlntLaptifekoriua  augrąžla

mirta mlnbftJ ttviranhintii ffwlvma. anmn*

i«rvu» l« tvirtą, ■ pastiprinanti miegą. 
Kodiih bonkutl Nuga-Tone talpln pll

pilria mintai* ttvarantuota gydymą, apmo* 
) Met J: NATIONAL T-ABORATOtY.

— Tąi-gi va kaip yr, mano tktai sznibždamo. bijojo- 1018 8. wabanh aw. Chicago, m.
> .. ' • ■ > ■ S r
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Baltic States Bankas užtikrina, kad per ji siusti pui<-

f

Taigi ir garb. Tamsta pasinaudok tais patogumais, t
kas duoda pilniausią g varant i ja už pinigu czielybe.

i 1į y, kursU, kuogi’eicziausiąis ir teisingiausiais Baltic States 
į Banko patarnavimais ir siusk pinigus in Lietuva dabar, 
i kuomet už doleri gaunama labai daug auksinu.

Yi!
?!
ii
i

?!
it!

Į Banko patarnavimais ir siusk pinigus in Lietuva dabar,
1 ' a W 1 > • * . * "1 ’l • V 1 •
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Ad^suftkU^ Įpuins/.szįteįp:

BALTIC STATES BANK
2S4 Eighth Aye. New York.

i
4

į.4 Mlii.
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• — Szi ryta Ketverge 
Viktoras Lapinskas ir p. La
pinskiene 
apeigomis apvaikszcziojo

p-
I

— Kam jum mokėti bran
go! už vyriszkus ezovorikus 
•kitur, jaigu galite gauti pui
kius jr drūtus ezeverikus pi
giau pas Juozą Stankcvicziu 
ziegorninka,

ANT PARDAVIMO

su bužnytiniomis
25 

metu sidabrini jubileju, sukak
tuves luomo moterystes. Vėli
namo da? sulaukti auksinio ju- Įuli., kur galcma aplaikyti vi- 
bilojaus.

305 W. Centre

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

CsmHUI Stock
•ntviea A Fr<*m«

Mokame aute* procentą anl 
Iradita piningu. I’mci-nta prl- 
dedam prie justi plakiau 1-m* 
dteoa Sausio ir Liepos mene- 
• aoae. rp-pal-sUt' ar atnoeaal 
parodyt knygute ar ne.

Mee norim kad Ir jus turA- 
teaiet reikalą su muau Banka 
nepaisant ar rnaiaa ar dtdalla

Bankas adaras nuo 9 vaL 
ryte lig B vai popiet, Svbato- 
BU 9 ryte lig 11 vaL

Žinios Vietines
Po rinkimu.
Armistice Day.
Petnyczioje dydele pa-

rodą.

Nędtflipjo, 6 d. Lapkri-

H HALL, ProridenU*
F. J. NOQNAN. Vlce-Pre*.
J. D. FERGUSON. Kasleriwa.

— Dvi mitintos po 12 sus
tos visas krutėjimas Suv. Valst 
idant atsidust už žuvusius ka
reivius.

— ’ Mahanojui lankosi in vi- 
sokes mokslaines 3928 vaikai.

— Utarninko ryta užsidegė 
sztcbelis ant kampo Linden ir 
Market ulieziu, kitados prigu- 

Lakicko.
Sztebelije sudege du automobi
liu prigulinti prie Antano La- 
kovskio ir Stasio Grabaucko.

moksįaines 
užsidaris 23 ir prasidės 
idant duoti studentams szvens- 

Diena

czio, Ndijlrtmcziaiis saloje atsi
buvo ;sWrKaziniiero spaudos 
draugi jos visi* Kauno, prakal
bos. Szv. Juozape/ parapijom 
choras, vadovaujant prof i S. 
Daunorai, padainavo sutarti
nai ir labai gražiai keletą dai
nelių. Muzikos žinovai spren
džia, kad szv. Juozapo parapi- 

yra vienas isz įe- 
szioje 

Vietinis klebonas

buvo Sir

bos. Szv. Juozape/

lejo prie buezeriaus

šokio padirbimo.
ežius yra savžihing^s žmogus 
ir su jmpis apsięjs ]pinuotol- 
singiausią. * ’ i

— Negirdėtas ’ pigumas te-

Stankcvi-

(n.21)

POTTSVILLE PA.

KAM DUOTIS NUPLIKTIE?
Jeigu taip, tai naujai isz- 

rasta gyduole, kuri sulaikys jy 
slinkime, vietpn iszpuolusiu 
ataugins naujus. Kiekvienam 
duosime užtikrinimą. Szita gy
duole yra kaip del vyru ir mo-

DR. J. A, TANANEWICZ
Į Gvdytojas ir Chirurgas. • -
: Gydo invairias ligas vyru ir
; moterų. Duoda patarimus 
[sveikatos dalykuose per
Įaiszkus. Adresas:

2020 137th Street, 
Indiana Harbor, Ind.'

teru. Rodą dykai. Raszykito 
bile kalboje sziandien. Adre
suokite: ■/

DAKTARAS I. W. HODGENS
riiiliuleliplila Speclnlisths

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

Brooklyn, N. Y.

1

sis Petnyczioi ir Subatoi Nov. 
11-12. Kas nori ’taupinti dole
rius? Tik pažiUrel$’ pigumas 
koksai >
Szvieži szolderoį./. ;
Szvicže hamo kuda 
PorkČzaps P c 
Rukinta harnp

KVITU Knygele Draugystėms del < 
iszmokejlmo pinigu ligoniu- / 
ma - - - ■ 4 • ♦ 60c.

KVITU Knygele Draugystėms, del 
Kasleriaus nog sudėtu pinigu ant 
susirinkimu 60c,

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

r h

GYVENIMAS 

Sz. Marijos Panos 
PREKE TIKTAI 25 e. 

W. D. Elooxkowaki-Co. 
Muhandy City, Pa. ,

15c.
22c.
28c.

\ 23č.
Szviežioš deszros 25c.

J 4 s v. už 25c.
10c.

' *15c.
■ v • -17c.

jos choras, 
riaušių ir 
apielinkejo. 
kun,-. P. Czcsna perstatė gerb. 
svcczia kun. P.
pakalbėti apie szv. Kazimiero 
draugijos reikalus. Kalbėtojas 

bet dar gra
žiau užbaigė savo kalba, nn- 
pieszdamas LietuVdf) kareiviu 
gudrumą ir sumanumą. Prie 

Kazimiero spaudos drau- 
gijBš prisirasze

ir veikliausiu

Kaszcziuka

Galvijiena 
Avincziona 
Vw’sziena
Malta mėsa

r
1

KELLEY PECZEI IR H1TEREI
■■ '■■»■■■■■■ o——

Visokiu Kolom: Juodi, Žali, Melini
Pilku ir Rusvu; Enamelavoti.

S^Žf’Galima pirkti ant i&zmokesczio.
a—O  tl

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

UŽHisenejuHlu ir ClironlNxkn Ligų
Eikite ten kur esate tikri kad gau

site tvirta rodą ir atsakanti medlka- 
llszka gydimą, per daktara kuris turi 
daug metu pasekmingo praktikavimo. 
Gydimą ka aplaikoto nuo manes yra 
gvarantuotas.

Jaigu esate silpni, nerviszki ar li- 
guotl, nedarykite tos klaidos ka kiti 
esa padare, atejkitc pas mano ir pas
laptingai pasikalbėsime. Laukti yra 
pavojinga.

Viduriu netvarkoj, aptrauktas lie
žuvis, užkimimas ir sunkumas po val
giui/ gazai, svaigulis, silpnumas szlr- 
dies, ir visos viduriu netvarkos groįj 
tai palengvinti.

Odos ligos, iszberimai, papuczkos, 
dedervines ir kitos odos ligos greitai 
pasiduoda per mąno gydimą.

Silpni vyrai ar pajėgos jusu jaunis- 
t’ėh jus apleidžia? Ar esate nuvargę ir 

rūmo ir pajėgos ka gamta jums pa
ženklino, jaigu telp tai matykite ma
ne.

Rumatizmas visokiuose padėjimuo
se, teippgi isztlne lr sztyvl sulenkimai 
pasiduoda per mano gydimą.

Ar esate nervuoti Ir troto nuodeju, 
silpni ir nuvargo, pailsę isz ryto, be 
ambicijos, be gyvumo, trotinat ant vo- 
gos, silpnos atminties, sarmatlyvi, 
greitai pailstai, pikti, iszbliszkusis ir 
iszberimai ant veido, pailsės, nuvar- 
skausmas peczuose, skausmas kau
luose, skausmas gerklėje, stokas en
ergijos; Todcl nelaukime.

Pasekmingai gydžlu katara, astma, 
dugąli,' užimąs galvojo, trumpo girdė
jimo, IsztJ^i^na, gerkles (goitre,) krau
jo, odo& ir speciali ilgas pilvo, inks
tu,1 kepenų, pūsles, lumbago ir neuri
tis. ' -H-' '

Ateikite gausite rodą dykai. Po tam 
iszaiszkinsiu kokis skirtumas, genes
nis ir daug pagolbantis y/a mano spa- 
sabas gydimo. Padekavonos nuo dak
taru, lojoriu ir dvasiszkuju. Tie gydi
mai patvirtinti ir rekomcndavotl per 
gursinglausius Europos ir Amerikos 
Specialistus:1 '•

Oflsp valandos 8 ryte iki 8 vakaro: 
Nodollomls 10 iki 2 popiet.

Dr. Hodgęns Medical Offices,

Niekas teip pigei neparduo- 
P. J. Kubortavicziusgražiai kalbėjo, 

žiau užbaigė da kaip
600 W. Pine Str?

Mc^doo, Pa.

,W. TRASKAUSKAS
LTETUVISZKAS qraborjub,

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
QRABORIUS MAHANOY CITY, PA 
Laidoja kunus numirusiu. Pasamdo 
automobilius, rlglnua ir vežimus del 
laldotuvlu, kriksztinlu. vėsėti Iju, pasl 
važinėjimo Ir tL Krausto dalgius Ir tt 
MM W. teatre HL Mahauoy City, Pa

ff - --------------------

Daktaru Juozas J. Austrą I
LIETUVIS I

Vuvaais Daktarai! Karlvmessje. Į 
filIM) TLHORIAS LIGAS |

Į 
i

,«r
Publikines 

ir 28 szv
kuri

Prtlm* ligonius lig 10 valanda ryte.
11 lig ! popIsL < lig 9 vakare 

Telefonas—Bell 859 R.
113 Ė. Coal St. Shenandoah
MB*

I

Chas. S. Parmley 
/ REAL ESTATE AGENT. 

NOTARY PUBLIC.
£ I w ■ I

Jeigu norite pirkti ar parduoti 
namus, mes galime jumis pa
tarnauti. Randavojame namus, 
kolektavojame randas ir 1.1. , 
238 W.CentreSt. Mahanoy City r . *
Z* — —- 1 ~ —- ■■■■■■—uaa>. i

Tvircziausia Lietuviszka
BANKA

kars*.

Didele kaucija sudota Valstijos 
Banko Departamente. Eslu po 
priežiūra V*l»tljon, telp kad plnl- 
cal sudėt! mano bankoje negali 
pražūti. Priimu piningus saugiam 
palaiklmuL Siuncziu piningus 
in visai dalis svieto, pagal dienos 

Parduodu laivakortes
kompanijų nustafytams kainoms. 
Pampinu paszportus keliaujan
tiems in Lietuva. Viskas daroma 
teisingai, greitai ir pigiai. Ra
ntykite apie kalnas o gausite 
teisinga atsaklma. Adresavokite:

• - V. Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė.

' ' : Mahanoy City, Pa. g * *
X

gTANLEY THEATRE
* f i ’ <'

PRIESZ KARES INŽANGA 
15c. IR 5c.

Jane Saylor sudainuos kas va
karas naujausias dainas.

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

WHIP — Stebėtinas Lenkty
nes dramatiszkas paveikslas., 
į , mond Queen.
ELEEN SEDWICK— in Dra- 
THĘ UNFORTUNATE MAR
RIAGE — Paimtas isz dabar- 
' / tinio gyvenimo.
BABE RUTH — In Heading 

Romance of Youth and
Happiness.

iiaiTy Cary — Wallop Western
n. Drama.
^JUNGLE — Woman, Lion and
4 Man
{UNIVERSAL NEWS. TOPIC 

OF THE DAY. 
EDDIE POLO.

laikykite kuponą ka gaunate 
prie duriu. Gražias dovanas 
duodame kas Panedeli vakaru.

ti Thanksgiving 
pripuola 25 Novemberio.

t Panedeli mirexJurgis Sa
ka lauckas, 65 metu senumo gy
venantis Zions Grove. Velionis 
buvo tėvu gtaboriaus Antano 
Sakalaucko isz miesto. Paliko 
viena seseri ir penkis vaikus. 
Per daugeli metu gyveno Sze- 
nadorije, o Amerike radosi 47 
metus. Laidotuves atsibus Sze- 
nadorije Petniczioje.

— Fogarti pasiliko
burmistru ir bus geru gaspado- 
riiun. Priczerei 
kandidata instumt bet užme
ni mas nepasiseke. Mat, norėjo 
savo burmistrą iszrinkt idant 
suvaržyt laisve žmonių mieste 
ir priverstinai stumt savo avė
jęs in aVinyczes szventadie-

nauju

norėjo savo

aYinyczes
> niais. Nenhsišojce nebagams!

— Burmistras Fogarty su- 
musze savo priesžininka 475 
balsais. LietuViszki konsulmo- 
nai Juoząpaviczius ir Greimas 
gavo urėdus be jokios .sunke- 

Jį nybes. Skvajeris Milauckas ir 
Foley pasiliko iszrinkti kaipo 
ir visi kiti kandidatai ant urė
du. Buvo tai vieni isz leng
viausiu isz rinkimu nuo kokio 
tai laiko. Jaigu butu “runije” 
ir kelios bėbelkos tai butu isz- 
riūktos nes prieszininku jokiu 
ne buvo, m\š iszmintingi žmo
nis szimet ant tikietu nepasi
davė, ba suprato jog szie rin
kimai buvo tikrai kaip anglisz- 
kai vadina “rateli.” 
metai, politika bus 
iszczistyta musu paviete, 
jau dydelis laikas nuo politi- 
kiszku szaszu nusikratyt.

Buvusis slavoku kuni- 
Jedliczka, kuris apleido 

miestą keli metai adgalios ir 
likos perkeltas in Kingstona, 
Ph. mirė ana diena.
t Praejta Utarninka mirė 

Mare Milauckiene, naszle 56 
metu senumo. Nebaszninke tik 
trumpa laika .sirgo ant uždegi
mo plaucziu. Gyveno pas savo 
žentą saluninka Andriu Rėk
laiti. Paliko tris sūnūs Tamo- 
sziu ir Frante Malianojuje ir 
Autana kuris randasi kariu- 
meneje, teipgi 
.Viktorija Reklaitiene pas ku
ria gyveno, ir Anele Norkunie- 
ne, Girardville. Laidotuves at
sibus Petnyczios- ryta- Laidos 
graborius Kazis Rėklaitis.

— Praeta Utarninka Soda
lites Mergaicziu Draugyste tu
rėjo savo metini pasilinksmini
mą Norkevicziaus salėje. Mer
gaitėms szis pasilinksminimas 
labai patiko.
t Seredos po piet Park 

Place kasiklosia likos užmusz- 
tas Franciszkus Tarnuleviczius 
42 metu amžiaus, pergyvenias 
Amerike ' suvirszum 20 metu. 
Velionis buvo .nevedes, buvo 
ant burdo pas p. Macziulskįene 
312 W. Pine uli. Paliko du 
broliu ir sesere Wilkes-Barre, 
kurie paėmė "brolio kuna pas 
save ant palaidojimo- Prigulė
jo prie vietines /draugystes 
Moose. Velionis buvo mal- 
szaus gyvenimo žmogus, dorai 
elgesi ir mylėtas per visus ku
rie turėjo su juom pažinti.

ga.sr»

4 4 runije •(

Atejnanti 
vLsiszkai 

nes

dvi- (lukterės

sąrantieji! 4^ »ųn.<in li vji. 
Kjn7P. Czcsna. Prof S. Dauno
ra, Vait. Jusaitis, Ant Loskaus*
kas, Pr. Pavasaris, Ign. Pango
nis, Juozas Zaborskįs, Martin 
Geležėle, Mat. Gavelis/ Vikt. 
Lapinskas, Petras Kuberta, 
VikĘ' Pongoniene, Om> Jaku- 
bonieAe, Magde Beutlinskiene, 
Mik. Grigaliūnas, Veronika 
Baukicno, Stanisl. Zavockiene, 
Elzb. Petrauskiute, Ant. Gavė
nas, Jom. Beuevyczius, Ant. 
Danisevyczius, Ona Jenkertic-

Ign. Strockis, Ant Benevy- 
ęzius, Pron. Jurkevyczius, Jo
nas Nov okas, 
kas. Juoz. Petrusevyczius, Pr. 
Sabaite, St. Klapatauskas, Pet. 
Grybas, Katre Litvaitienc. J. 
Žalis, Anton. Leske, Sop. Rut
kauskaite, V. Szorksznys, Ign. 
Mociejunas, Jurg. Kalėda, M. 
Jurkszieno, Anele Kiniauskie- 
nc, M. Jurkevycziuto, J. StrioL 
kus, Kaz. Puidokas, J. Becza- 
lis, Taippat tapo sutvertas szv. 
Kazimiero spaudos draugijos 
skyrius, susidedantis isz se^ 
kanezios valdybos. Pirm. Kun. 
P. Czcsna, Vice-Pirm. P. Ku
berta. Kaszt. S. Rutkauskaite, 
Ižd. Vikt. Lapinskas. -

Tad lai gyvuoja. Malianojuje 
Szv. Kazimiero spaudos drau 
gijos skyrius. Reporteris.

Mat. Gavelis/ Vikt. 
. Petras Kuberta

2

Grigaliūnas,

ne.

Juozas Arlans-

Reporteris.

-r- Palicija are- 
Bombalski

PovylaiKęszkevip^iu^r M, ĮJr- 
bona už bįndima apiplesžtt du 
automobijifcttfs ant kelio, kurie 
vąžiavo in Tamlikve i^sz ITazle- 
tono. Stcito palicije suome ban
ditus.

i ’ G h .

’/’tenersville, Pa.’^J
metu senumo Martinas vVol0S- silpni? Ar stokas jum», drūtumo, mit- 
kis, likos užmusztas. per auto
mobiliu prigulinezio prie Jur
gio Venskio, kuri palicije pa
leido, nes ne buvo tai jojo kal
te nes vaikas užbėgo ant kelio 
laike siautimo.

ANT PARDAVIMO.
Namas an^kompanijos

sztavpjo Autana
' TIP'-' } t I c' kbona už bįndima apiplesžti du

t

■ Ihpn.u

'Pelikių

VYRU
LIGOS

. Ju i *

Daktaras KOLER yra vienatinis tarpe Lietuvln daktaras 
» 

82 metus invalrlas ligas vyru ir moterų, todėl jas nuodug
niai pat in h ta. <
vyru, spuogus, nležejlmus, ligas tinimo, invairias (|lgaa 
paelnanczlas nuo neezystumo kraujo. Atslszauklte ypa- 
tiszkal, per lalszkus asz negydau. Dr. Koler kalba Ruslas- 

kai ir Lenkiszkai. Ofisos valandos nuo 9 ryte lig 6 vakare 
Nedaliomis 9 iki 2 popiet.

’ Dr. KOLER, 638 Penn Ave. Pittsburgh, Pa. 
k

Pittsburgo. Jisai mokluosi Varszaroje, studijavo begl>

Gydo užslnuodlnlma kraujo ir silpnyfeea 

paeinanczlns nuo neezystumo kraujo. Atslszauklte ypa-'

<

narnas anjv Kompanijos že
mes po Na*123(1 E. Centre St., 
Mahanoy Cityr Tajpgi namas 
an f puses „ pp < Nd; 131 
Spruce St., TJmnoqna,,.,Pa. Par- 
siduos pigiai. • Atsiszaukit po 
adresu. t ; (t.92)

Stasys Vilkadskas,
615 Wi Sjmice- St., 

Mahanoy Cty, Pa.
ANT PARDAVIMO.

Biznavns namas kuriame 
randasi John Metzgars buczer-

e

ne ir groserne po No. 911 ir 913 
E. pine St. Mahanoy City, Pa. 
Atūžaukite pas. / i 

John Goyne, 
277 W- Centre St..

Mhanoy City, Pa.

(1X8)
4 S. Centro St. (2-tras floras)

Pottsville, Pa.
------------ ■  - ■ ----------L.... :a ..L . _ _ - -■ t

Mainerio čeverykai su 
tvirtu padu

\ h j *
v

'' ■ > i ’ ’■ <

• Iš tokios priežasties jie yra ilgiau nešiojami mainose.
Tamsta hcrčikąlauji pirkt naujus batus dažnai ir

*•» % x<į' * < • ■■ *

460 Water Street, Misliowakn, Ind. /
* 1 ' * ' . ' »' . ‘ i

“Namas, kuris moka milijonus Už laipsnį.’’

J

. r
. t

i

LOPAC

. Padai “Ball-Band” yra'skyriami ypatingai makleri
ams; jie žymiai išsitempia toliau negu pats viršus 
čeverykųjdel jo apsaugpjimo ir yra tdip * sunkiai

5BADJ6.

M 41 ' ’
< «lt* 

>.;
f

J
J
/

' t :

auaon 
laipsnio dirbtuves.

Mishawaka Woolen Manufacturing Company

L'?,

;pk
ita

Tamstai mažiau kaštuos ant pataisymų kada pirksi 
“Ball-Band.”

Tamsta gali gMit “Ball-Band” Batus, Himiner ir 
Lopac; spalvų baltos, raudonos arba jiiodOą. Temyk 
kad butų Raudopa Koulys kada pirksi. Tai ženklas 
augščiąusio

;• yy * 11'. y 1 - * * | >

nesinešiojamf it 'drtiti,, kad aštrus kampai anglies ir 
akmens negali įpjaut ar įplėšt jo.

'■'i ••
■J » 'k "į c 1 1

♦

t
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Pirkite Kuknini
Pecziu Dabar

' > v I / •

Geriaus' dabar pirkti negu vėliaus in 
rudeni.. Tprįme dar didesni ir geresni 
pasirinkimą negu kitados.

Musu specialiszkas PERT
GLOBĖ peczius, viduris 18

coliu ; didumo, 
Galima mrttyt musų sztoro lange.

$77.50
puikci enamelavotas.

I

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 
sakome; pirkite pecziu^ 
dabar. ų' "* i

/

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

<

„ T. ■ ..— , ... . .............. .... ................... ................... . . ,, . .1,1 .n ■■■ —

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

procentą Ant sudėtu piningu.
Yra tai Banka in kuri ateinate, kada reikalaujate pagelta 

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

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

Yra tai Banka kurios virszininkai yra juso tautieoriai Ir 
pažinstami; •

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

Yra tai Banka, kurioje jaueziates lyg save name. 
Yra tai juso Banka.

kada perkate namus.

Pasakykite savo draugams Ir pažinstams kad dėtu savo 
piningus in Merchants Banking Trust Oo. Banka. Britą
Banka žino kaip jumis geriausia pagelbėt!
MERCHANTS BANKING TRUST CO.,

IUBANOT CITY, FA.
* I

D. M, Grahsm, Pros.
. —DIREKTORIAI— 

L. Eckert, Vioe-Pree.
X. H. Garrahan. Attorney W.F. Rynkewici

ki'4 t*. O. Fenton 
rwwvwo

t

D. F. Guinan, Trasa
A. Danlsewica M. Gavula

T. G. Hornsby
-

1




