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ISZ AMERIKOS
Laszai ant užlaikimo vyro 

meiles.
Chicago. — Tam garsingam 

Czikagos mieste galima gauti 
visko kas tik sau geidže, o ypa
tingai tokio tavoro, su kureis 
greiczlausia

Toki
Lucilla S. Jackson už

galima
giluka turėjo

kvailius
apgauti.
smarki
ka likos aresztavota už naudo
jimu paczto del apgavystes, 
jog naudojo laikraszczius ant 
apgarsinimo savo neteisingo 
biznio. Pardavinėjo ji ji kvai
liukėms meilingus laszus ir vi
sokius budus ant užlaikimo 
meiles jaunikiu.

Toji ' apgavike
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paliepdavo 
kvailiukėms payiHti maža bu
telėli ir inleisti in jaja dvileka 
spilkucziu galvukcms žemyn, 
pripildyt vandeniu ir 
kimszt. Po tam butelėli insiuti 

tojo, kurio meile 
sau geidže. Jaigu toji operaci
ja ne butu pasekminga, tai tu
ri jaja paantryt antru kartu 
arba per visa meta, pakol jau
nikis josios nepamyles.

Pagal paczto 
tai Jacksoniute 
po kelis szinitus 
dienos nuo kvailiukiu isz visu 
daliu Ameriko ir surinko 
puiku turteli 
liūgas rodąs.
800 Amerikoniszku kareiviu 

sugryž in Amerika.
AVashington, D? C. — Ka- 

riszka valdžių davė paliepimo 
sugryžti 800 nmerkoniszkiemf- 
kareiviams kurie randasi ant 
tarnystes Koblencijoi, Vokie
tijoj. Terp tuju randasi septi
ni aficieriai ir septimos dažiu- 
retojos ligoniu. Visi iszplauks 
apie 26 Novomberio> isz Jfht- 
verpo ant laivo Cantigny.

Vėžys payma daugeli auku 
kas metas.

New York. — Pagal daktaru 
surasza, tai Amerike kas motas 
numirszta aitt vėžio ligos apie 
szimta tukstaneziu žmonių, no
rints toji liga gali būti ižgydo- 
ma jaigu žmonis tuojaus kreip
tųsi pas daktarus ant rodos.

Po visa svietą daktarai sten
gėsi užbėgti prasiplatimui to
sios baisios 
tirineja diena ir nakti ant isz- 

gyduoliu.

in szienika

i
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vandeniu

paantryt

radimo koku

už-

virszininku.* 
aplaikydavo 
gromatu ant

gano
už savo stebuk-

ŽENKLIVI EUROPISZKI SVECZEI PRISIŽIŪRI AMERIKOS LEGIONU PARODAI. .
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paroda Amerikos Legiono kuri atsibuvo Kansas City, Mo. Toje>
musli kareivii'i. Parodai prlsi žiūrinėjo garsingi curopiszki

Sztai milžiniszka ] 
parodoje dalibavo tukstanezei 
sveczei, skaitant

l
Ml

H

a,

kaireses

ligos o daugelis

Užsmaugė savo paezia ant jos 
praszimo.

Milwaukee, Wis. — Antanas 
Stanbil, G8 metu senumo, tur
tingas buezeris, kuris nuo ke
liolikos metu pamote bizni ir 
gyveno privatiszkai, nužudė 

skepetai-
privatiszkai 

savopaczia, apsukęs 
te ant josios kaklo ir suko pa
telei, pakol josios neužsmauge. 
Teip kalbėjo policijai kada jin.
ųresztavojo.

Stanbilo iszpažinima patvir
tino budintojai, kurie nekurta 
girdėjo nuo jojo serganezios 
paezios kaip kalbėjo in juos, 
buk ji labai rūpinosi idant An
tanas pirma nemirtu, nes tada 
nebūtų kam apie ji rūpintis. 
Senukę gęeide pirma numirti, o

nuo Kaireses yra: generolas Jackues isz Belgijos, generolas Diaz isz Itali
jos, marczalka Foclųts isz Francijos, generolas Pershingas isž Anieriko ir admirolas Beatly 
isz Anglijos kuris supliekė vokiszkn flota Jutlande. ,isz An lijos kuris supliekė vokiszkn flota Jutlande.

Erelis pagriebė 9 metu 
mergaitia.

Kensington, Mont..— Didelis 
septines pėdas

lyg sparno, sten
gėsi pagriebti doviniu metn 
senumo mergaitia Gilbs, kada

Isz Lietuvos

ISZ VISU SZALIU Nematysite vyruezei daugiau 
patogiu blauzdų.

ATSTOVYBESLIETUVOS 
AMERIKOJE PAIESZKO- 

JIMAI.

į

Nukirs galva žadintojai kuri
nužudė tris ypatas.

Derli has. — Pirma karta i 
daugeli metu Vokietijoi, _____
nubausta mirte, motore vardu

n; 
bus

Ludvika Kvirbakiene 
kirtima galvos, 
nužudė savo dvi 
jauna studentą, kuris atsilan
kydavo pas Kvirbalięne tankei 
pasikalbėti apie mokslą su dūk 
terimis. Motore teip užlydė jo 

, nes piane, jog su 
dpsives

Toji’ 
dukteres

peiynu-

Ž

erelis turintis 
nuo sparno 

pa griebti

toji siautė priesz narna.' Erelis ir provncijoje.
jau turėjo
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Vilniaus suėmimai.
, Želigovskio valdžios perse^ 

klojimai tebesitesla; Uždarytos 
dar kelios prieglaudos Vilniuje

IArcsztuoti di
džiosios pr i eg l a u d os vedėjasletenuosia mergai

tia,, bet ant riksmo atbėgo mo- Valuszis Balys ir sargai Mali- 
tina su szhiota ir pradėjo gale- nauskas ir Bimbiras 
jimas už kndyki.
t i kaimynai,

Atbėgo ir ki- 
isz kuriu vienas 

nuszove ereli ir kndyki iszgial- 
bejo.

Sunki motere mirė.
Galema,

Minton, turinti tik 
mirė ezionais nuo pervirszimo 
nutukimo. Toji moterėlė svėrė 
tiktai 602 svarus ir negalėjo 
vaikszcziot. Josios vvras svėrė

Motere teip 
buvo sutukus, jog važinėjo ve
ži moli je.
14,000,000 svetur gimusiu yra 

v Amerikoje.
Cenzo biu- 

paskelbe, kad Sausio 1 
1920 Jungi. Valstijose 
13,920,692 žmonių 
mušiu, arba 3 
404,806 daugiau 
vo 1910 m-

Mo. 
turinti

Samanta
37 metus

tiktai 114 svaru.

Washington. — 
r’as , j 

gyveno 
svetur

nuosz.,
negu kad bu- 

skaieziaus
yra

J

Ki
ta i gi

Juozas, 
ncsziojeJie kaltinami,

inklus,
paslėpė, kad lenku 
negali surasti.
neteisingai apskusti. Nes juos 
mate vežant ruosziamai sodi
ninkavimo mokyklai atidengti

Isz tb 
svetur gimusiu 6,493,088 
patapo pilieeziais 1,223,490 yra 
iszsieme pinnasias pilietybes 
popieras ir 5,398, 605 yra sve- 
timszaliu.
50,000 moterų rubu siuvėju 

straikas prasidėjo Panedeli.
New York. — 50,000 moterų 

rubu siuvėju sustreiklias New 
distrikte 

priesz
Panedelije, 

sugrąžinimą

(r
buk 

kuriuos kaž kur taip 
valdžia ju

Isztikruju jie

kada ip irtis neskubina jaja pa- 
prųszo savo vyro 

idant jiai atimtu gyvasti, ka
ymt,

mirtis
&

Yorko 
protestui 
darbo nuo sztuku. Vienbalsiai 
nutarė streiką skelbti Intenia- 
tional Ladies Garment * 
kers Union.

Wor-

Antanas su mielu noru iszpil- 
de.

Ne ilgai liūdėjo Antanukas 
pasku savo prisiegėle, nes pa
siėmė sau antra paezia idant 
jin dažiurinetu ir palinksmin
tu ant senatvės. Reike žinoti, 
j°K jojo antra paeziule yra už 
ji trisdcRzimts meteliu jaunes
ne ir gal inteks senam kvailiui 
priskubinti jojo gyvasti.

▼
t

Tremtiniu gražinimas.

. ................. .......... .....- .. ... .... . . - . _

Lietuves geležinkeliu plėtimas.
Netrukus Lietuyos geležin

keliu traukiniai pardes naudo
tis nepertraukiamu susisieki
mu su visomis Europoą szali- 
mis teisėmis. Sziomis teisėmis 
naudosis ne vien keleiviu, bet 
lygiai ir prekių vagonai.

Dabar, kaip 
traukiama
vos 3 keleiviu

... ■
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nauja

motere !
u

studentui, nes ipane 
viena isz duktėriu dpsives ir 
tokiu budu neteks vienos dūk- ■ * I
terš, kurios dirbo'ant užlaiki
mo senos motinos. O kad neži
nojo katra pirma isztekcs nuta- 
•re nužudyt visus tris.
dhistai supjaustė kunus ir in- 
m e te i u sena szulini.

Sz i a d i e n V o k i e t i j o i 
moka budeliui už nukirtima 
galvos prasižengėliams po 150 
markiu, ka parejna an,t ameri- 
koniszku piningu apie 50 cen
tu.

Jieszkoma inteikimui svar
biu žinių:

Juozas Petroszius, paeina isz 
Upynos, Tauragės apskr.

Juozapas Amataviczia.
Mikolas ir Steponas Kriau- 

cziūkai, gyvenusieji Pensylva- 
nijos valstijoje.

Jonas Milczius, 
Garliavos valscz., %Kauno aps
kr.

Ignas Vaisznora

paeinąs isz

b

t
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už

Po žu-

val< Iže
Londone prasidėjo 

hesziojimas 
per patoges

o tai

ir Juozas 
Karvelis, 1914 metais gyvenu
sieji Chicagoje.

Antanas,,Ignas ir Jeronimas 
Tiszkai, gyvenusieji jau per 20 
metu Chicagoje.'

Pranas Dapkus, paminas isz 
Silavos valscz., Raseinių apskr.

Juozapas Masvola, gyvenos, 
202 Jefferson Ave., 
N. J.
Laiszkai Lietuvos Atstovybėj 

randasi del sekaneziu:
Valerijpnui Butvilai, guve- 

nusiam Boston, Mass. Valdisz- 
kas laiszkas.

Juozui Stibatai,
rasztas isz Paryžiaus.

gyvenusiam 
Valdiszkas laisz-

Newark,

• t
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mada, o tai yra 
rus isz k u ėzebatu 
moterėlės. Ant paveikslo ma
tome Miss Edita Leverett, ku
ri ana diena pribuvo in New 
Yorka kelionėje in Los Ange- 

Pana Edita sako, 
jog Londoneinsivieszino labai 
mada nesziojimo czebatu ir 
kaip mano tai ir Ameriko toji 
mada neužilgio atejs. Vyru- 
czei, gud bai, nematysite dau
giau patogiu blauzdelių musu 
mergeliu.

X

Noryte ilgai gyvent? — Valgy
kit ruksztu pieną*

Derbent, Kaukazas — Ydant 
prayjgyt savo gyvenimą, reike 
valgyt tankei rukszta1 pieną, 
•?uri padaryta isz aviu pieno ir 
juoda duona. Teip tvirtina dak 
taras Sadovom, profesorių fi- 
ziszkO kemiszko universiteto 
Kijeve. Profesoris Sadovein 
keliaudamas po Kaukazu, pri
buvo in kaimu terp kalnu arti
moje Ternir Khan Shura, kur 
rado 19 žmonių turineziu po 
daugiau kaip, szimtu metu. Ta
me kaimelyje randasi tiktai 
120 vyru. Pradėjus tyrinėti ju- 
ju nepaprastus ilgus amžius, 
persitikrino, jog tiejoi žmonis 
daugiau nieko 

y
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les, Calif. Valdiszkas
/

<1

praszoine praneszti

35 Japonai dingo ant mariu.
Tokio, 
Ryilka Maru

Laivas 
pasažierinis

Petrui Gūrai, 
Chicagoje, 
kas.

Praszome atsiszaukti arba 
jei kas turi žinių apie minėtas ' 
ypatas
sziuo adresu: , '

a Representative of Lithuania 
in America.

1925 “F” St., N.W. “ 
Washington, D. C.

Japonije. — 
“Rynka Maru,” p“"" 
laivas užplaukė ant pavandenį 
nes uolos ir nuėjo ant dugno. 
Visi pasiižieriai ir laivorjai 
nuskendo, nes nebuvo laiko 
gialbetis.

Toje vietoje 
sanvaieziu nuskendo asztuoni 
laivai bu žmonimis.

Iszskerde 500 žandaru.
Londonas. — Lsz Allahahad, 

Indijoj, praneszama, kad kur
dai, užėmė miestą Sujbulak, 
iszskerde 500 žandaru 
cieriu.
Priesz Serbus sukilo Czemogo- 

rai.
/

Londonas. — Czernogorijoje 
pakilo revoliucija. Revoliucija 
atkreipta priesz serbus. Nuo ju 
norima pasiliuosuoti ir atgauti 
nepriklausomybe.-

Czernogoru kariuomenes ba
teli jonas ant kalno Loveen už
ėmė strategines augsztumas.

Ties Pogoritza pakilo dideli 
misžku gaisrai. Sakoma, tuos 
gaisrus pakele patys serbai.
Lenku prezidentas kerszina I

I • . ...... ... < » ...... .
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rArtimui padarytas geras 
užsimoka ateityje.

4

žinoma, nepor- 
susisiekima turi

“Expreso
gonai tarp Rygos, Kauno, Ber
lyno, Paryžiaus ir Ostende. Ta- 
cziau tas susisie'kimas dar ne
buvo legalizuotas.

Ingijųs teises nepertraukia
mo geležinkelio bėgio per už
sieni, musu geležinkeliu Val
dyba mano placziai ja isznau- 
doti.

Ruosziama areziausiu laikn 
p— -
vagonu su invairiomis prekė
mis ir padaugintu keleiviu va
gonu skaieziu.

* Žemaitijoj daręma tyrinėji-1 ta daugeli vaisko tuosius pa- az «■ vy a -v m a I

va- nevalgo kaip 
aviu sūri ir juo-*

t

cziau tas susisie'kimas dar no

lopetas, szakes ir kitus ūkio ir 
sodininkavimo intankius.

Vilniaus klausimu.
Grižui isz Ženevos musu de

legacija daro pati Valdžiai pra- 
heszima apie derybas su len
kais ir bylos ei’ga Tautu Są
jungoje.
Kauno miesto Taryba nuken

tėju siems Vilniecziams.
Kauno m. 

50,000 auks.
Į glaudu .iszmestiems vaikams 
suszelpti.

Valdininku szkapliepiinko x 
kankinimas.

Lenku žandarai atėjo pas 
varginga Valkininku žmogeli \ 
Marke vieži u, 
ginusia ražaneziu, szkapiioriu, 
maldaknygių ir laikraszczin 
prekyba, ir liepo ruosztis ir ei
ti su jais. Paklausus, kur eiti, 
jie atsake, lead tai ne jo daly
kas, ir liepe tik skubinti, gru- 
modami.Iszejus su jais, jie nu
sivaro Markevicziu in demar
kacijos linija, ten liepo pakelti 
rankbft, ųuksztyn, 
szcniuH,. pasiėmė sau lietuvisz-

Taryba asignavo 
Vilniuje isz prie-

besivertusi dau-

jszkretoJci-

Atvyko isz Novonikolaovs* 
ko, Voronežo ir Chersono oszo- 
lonas tremtiniu: 832 lietuviai, 
793 žydai, 92 rusai, 20 lenku ir 
12 vokieeziu 40 pasirodo no 
Lietuvos pilieczini ir gražinti 
in Rusija.

ruksztu pieną 
da duona.

Taigi, kas nori sulaukti szim- 
ta metu, tegul iszpildo taji re
ceptą profesoriaus Strdoveino.

Ukrajinai iszžude 3000 komu
nistu.

Kopenhaga, Danije. — Mos- 
kvos “Izviestia” danesza, buk 
Ukrajiniszki pasikeleliai po

in laika trijų

ir afi-

leisti in užsieni,daug Lietuvos | vadovysta generolo Titmurika, 
užėmė daugeli mažu miestelin
ir kaimu ir dabar cjna ant Ži- 
tomiro. Odesoje likos suszauk-

mu nauju geležinkeliu, ypacz sikelelius atmuszt.
Telsziu, Plungės,i Szveksznos, h Badai menszevikai ir žydai
Naujamiesczio, Tauragės ir susinesz su komunistais, jaign 

rajone statymo rei- bolszevikai ne užtikrins jiems

nauju geležinkeliu tiesimo pri
sidėtu kraszto savivaldybes ir liūs iszžude
atskiri vietos gyventojai. Tin-Į tųkstanczius komunistu. ( f

pametimu. — Želigovskis 
badai padekavojo už 

dinsta.

Raseinių 
kalu. Pageidaujama

Szveksznos 
Tauragės

kad prie duoti dydesnia laisvia.
I Ukrajinai užymdami rnieste- 

i suvirszum tris

kamhi sziuo reikalu sumany
mai jau ruosziami.

: Vilniaus Krasztas,,
Vilnius. — Lenkai rengiasi 

sUszaukti Vilųiuje viso kraszto

LYG LENKTYNES.

Juozas Ona pamylėjo',
Warszava. — Generolas Juo- Apsivesti vis žadėjo,

zas Pįlsudikis, prezidentas Len 
kijos, užsispyrė kanecz pad0-

Syki liūtas (levas) pasigavo 
pele ir jau supykęs mažne su
draskė: — kamgi, girdi tu 
czion po mano ola landai T..

Peliuke pradėjo praszytis, 
kad jei gyvasti dovanotų ir sa
vo žveriszku budu nedarytu 
jei mirties; ji prisiketino, kad 
ateityje kiek galesentį.tiek at- 
silygysenti geru už jop. gyvas
ties pasigailejiifflf.

Liūtas didžiai nusijuokė isz 
peliukes prisiketinimo, sako: 
kagi tu tokia maža ir silpna 
man galėsi atsilyginti.

Už keliu dienu, tas didysis 
stiprusis lidlųs netikėtai in- 
strigo inspastus - kilpas, kur 
jam tik pagauti buvo isz vir
vių užtaisytos; už keliu valan
dų but jau visai užsmauktas.

Bet sztai atbėgo toji peliuke, 
radus tokioj nelaimėje liūtą, 
kuris ant jos gyvasties buvo 
kure pasigailejas, pasikvietė 
dar daugiau pelių ir visos pra
dėjo graužti virve, kuri jau 
baigė smaugti liūtą, ir už ke
liu minu ežiu visai liūtą isz kil
pų paliuosavo, nes. stora-stip- 
ra virve savo nors mažais dan
tukais pagraužė, ir liutui atsi
lygino geru gyvastim už gy
vasti. j '

Tarp žmonų, 
gadynėje, labai mažai yra to
kiu asmenų, kurie už padaryta

hi -
d*

iU

Be žadedams susenėjo, 
Na, 'ir Ona palydėjo.... 
Vladas tuomet ta pamate, 
Visas jėgas ten pastate, 
Kad ir tuo pasinaudoti; 
Reiszkia: Jud^u pavaduoti- 
Juozas džiaugės atsikratęs; % 
Prie tu bedu nepapratęs — 
VWrs dirba prakaituoja, 

hymas buvo priymtas pėr(len^ Ęet dar vestis netakuoja.
Debar Ona aiszkįau žiuri, 
Kurs didesne laime turi; 
Už kurio but laimingesne; 
ĄT už senio, ar jaunesnio. 
Seni Juozą nepriteksi, 
Jo pėdomis nepasuksi, 
Jis kafp ponas “apa/ueruoja

Seimeli. Tuo tikslu jie uždare 
lietuviu prieglaudas ir mokyk- lužmanyinas ne invyks ant pa- 
las Vilhiuje, isszvaike isz mo- davimo Vilniaus, vidurinio^

3 kavoti uz prezidentysta, jaigu

las Vilniuje, isszvaike isz mo- darimo
kyklu ir priėglaudu vaikus to-1lietuviszkos valstybes per len
kiu žiauriu budu, 
vaiku yra sužeistu ir i.n ligon- 
buezius paguldytu. Biržiszkų

kad daug kisįįka rodą.. .
Bet valdžia nesutiko ant tojo 

sumanymų norints tasai užmaj

ypacz szioje ' ?
’ - '• - f ‘

gera, o goru atslygintu. Tai ‘
kas markos, paliko .-jam tik .
lenkiszkas ir iszvaro per do^ 
miukacijos linija in neužimtos 
Luftuvos puse, r
Naujos Želigovskio komedijos.

Praneszama, kad Želigovskis 
su savo, kariuomene jsz Vil
niaus pasitrauksias. Tuomet 
Vilnuje pasiliksianti civile len-

kacijos linija in neužimtos 
Lidtuvps puse,

. iszmote Isz jo buto, atėmę isz 
jo visus/ rakandus ir paliko 
tuszczia, kaip gruže. Teip da
roma ir su visais žmonėms, ku
rie yrą lietuviai ir-atvirai jais 

’ vadinasi. Szitokis lenku pasiel
gimas po karo metu, kuomet
vokiecziai okupabtlii urbti |qti 
tik teip elgesį. Bet ir tuombt
maži vaikai, mokytojai ir k.

ku valdžia, kad suszauktu Vii- buvo dhugiall pagerbti. Tokie 
niaus seimą ir proklamuotu i . a * «a. * **norą susidėti su Vųrszuva.

žiaurumai po ’ visa Vilniaus
Kraszta yra daromi dabar,

kiszkus ir lietuviiszkus delega
tus, qnt susirinkimo Genevoje 
Septemberio menesije, ir tada 
jau Pilsudikis rezignavo nuo 
prezidentystes, bet jojo rezig- 
nacije likos nepriymta.

Pagal privatiszkas *žineš, tai
badai generolai Želigovskis,'
giibernatorius Vilniau^, pade- 
kavojo už taji dinsta. /r /

Isz tuju daneszimu matosi, 
jog Lenkijoi pradeda kas tokia 
nusmukti. ' \

Jisvkafp ponas 
3r* sau linksmas bedainuoja. 
Na, ir Vladas dirba — virba 
Net abidvi kinkos kirba, 
Bet mergytes vest nestenge; 
Ar iszmaitys...

A*'' ' *

M 
1

mat privengė.

dele retenybe tokiu atsitiki- 
mu.

Bolszevikai kūrina pecrius su 
knigoms.

J. V. Kovas J suszilti.

Petrogradas, — Bolszvikai 
vietoje naudoti knygas ant ap- • 
siszvietimo,xtai jiaises parduo
da ant ulicziu ant kurio. Kny
gas kurias konfiskavo nuo tur-; 
ežių degina pecziuosia idant • ' *

• «\ • • ■ * ■

/



i

I f

e

'M

h Jį

*

F

Į

Ei

I

R

tu
U!
I
U1 !-■

KAS GIRDĖT

I
I

hUi-

rr"

Ik

-'jb

* '■

iu. <eT*.. s 4
■

stnbosia.

ant žemes sau pasidaro pekla 
tai ir joje kentės, o pasidarida- 
mas sau czionas dangų, gy
vens ramume, dievobaimingai, 
nebijos mirti ir apleisti szia 
aszaru pakalnia, keliaudamas 
aut ano svieto su czista s^avži- 
nė, jog tonais aplaikys savo at- 
liginima už savo gera gyveni
mą czionais. '.

Pagal paskutini surasza gy
ventoju kuris atsibuvo 1920 
mete, 12,940,000 arba daugiau 
kaip puse 24,350,000 szeiinynu 
gyvenanoziu Su v. Vhlst. gy ve- 
114,1 >l gandavotosia
Apie 11,410,000 yra locninin- 
^ąąf'ypavo stabu, o suvirszum 
kfltnri milijonai turi skolas 
ant savo locnascziu. Des Moin
es’as yra pirmutiniu miestu 
kuriame dydesne dalis gyven
toju turi savo iszmoketas sta
bas knriosia patis gyvena. 
Grand Rapids yra antru nuės
tu kuriame puse gyventoju tu
ri savo stubas. 
vra tiktai viena
asztuoniu kuri gyvena tam na
me kurios vra locuininku.

Pulkauninkas 
Pilėnas . Lietu vys, 
gliszkas diplomatiszkas tirine- 
tojus valdiszku slaptybių, ap- 
raszinedamas “New York 
iVmericau” savo atsitikimus, 
terp kit ko raszo: 
klausiau 
kowskio apie parėjima Vil
niaus tai jisai man atsake: Vil
niaus klausimas! 2inau ka apie

Kazimieras 
garsus an-’

New 
atsitikimus 
“Kada už- 

pulkauninko Klecz-

t t,

ii m i- ■ - -lift r- ■ 4

Paymki žmogau in ranka lie-, tai nirtnai, bet paymkie tai nuo

Bet Najorke 
szeimvna isz*

Praejta meta Francijoi likos 
suvinezevotos net 623,869 po
ros rysziu moterystes, prie- 
szais 312,036 mete 1913. Me
te 1920 gyme 159,000 vaiku, o 
mete 1913 gyme tiktai 58 tuks- 
taneziai.

tnviszka katulikiszka laikrasz- 
tai nieko jame

kaip
ant kitu. Ir tai vadinasi
lo -artimo!“
savo aveliu, nėr kn! O gal isz 
tuju šmeižimu daejti 
a d verbom.“ 
savo
kunigiszkos prisiegos no kaip 
užsiyminetl ralamszfa polemi
ka.
jog tėip Savo nužemina!

ti, neužtiksi 
šmeižimus ’ kunigu vieni 

“mei- 
Gera pavoizda dol

mnbias pulkauninko; jog nėra 
jokio klausimo apie Vilnių. 
Lenkai ne tik 'pasiliks Viluin, 
bot payms Visa Lietuva, Lat
vija ir Estonia toipgi. Szis už-

a verbis 
ž i tiiJe 11

4 4

Geriau 
paszaukimo ir pildimo 

no kaip

Goda musu dvaši'szkiems

Girdot, jog

SAULE
. ........ ...... ..... 1 - . . . ----  : _ - - .

APIE AMERIKOS LIETU-
■ VIUS IR JU GRĮŽIMĄ, 

k L t / *J S /

(Rašzto D-ras I). Alseika.)
MM' ’ *

Paskutiniu laiku Europos
4.

valstybių ir1 gyventoju' akys 
yrp, atkreiptos h| ' Amerika.
Antanth, hugaleduma Hiigaleti 
Vokie<‘2iu praSže 'Amerikos pd- 
gelbos. Anicrika, liijodlima ir 
pati tokiocziti ’ihsi^nlėjim0;rtn- 
sikiszo in karu‘del još vokie- 
czitli pralaimėjo. Negana to 
Europos valstybes prisiskolino 
daugybe pi.iligu isz Ametikos 
(arti 11 miliardu doleriu,) sko
lų nėgražina ir dar vis praszo

manimas apie Dydele'Lenkijo|'Amerikos pagalbos, tai badau-į 
jautiems, tai vįiiku szelpimui, 
tai kovai šu invtiiriomis J ligo
mis. Amerika' labai1 yVft* pralo
busį karo mėtų,'ypaėž tii^ lai
ku pralobo, kol pati ų'ėkrtriavo. 
Dabar Europai sdbankriitaVus, 
nukritus 'Enrbpd.V '11 Valstybių 
pinigu kursui, iPAmerika1 atsi-

Klaipeda jau

■

klaida

1
v

Institutas 
apskaito 
sunaudojo del 

kareiviu 22 milijonus kakim 
ir suvirszum 100 milijonu mas
tu coikio’ant pasiuvimo ovbr- 
koezin ii* mandieriu idant ka
reiviams butu szilta.

Terp kitko musu kareiviai 
suvalgė viena bilijoną svaru 
miltu, 800 milijonu svaru jau
tienos ir 26 milijonus svaru 
hamso. Prick tam musu karei
viai buvo szvariausi vaikinai 
isz visu kitu tautu kareiviu ir 
lakesi 
Ydant savo veidus laikyti 
szvarei ir nuskustus, sunaudo
jo 45 milijonus peiluku del 
“safetv“ britvu. ‘

Todėl teip franeuzaitės ir 
vokietaites pamilojo 
“bojsus“ isz kuriu net 86 tnks 
fanezei apsivedė ir pasiliko už 
marije.

■ Smithsonian 
Washingtone 
Su v. Valstijei

buk

kaip nauja špilka, 
savo

mušu

Isz daugiau kaip 15 bilijonu 
žmonių ant szio svieto, likos 
apskaityta, buk kas dvi sekun
das mirszta dvi ypatos, 90 kas 
minuta, 5595 kožna valanda, 
137,736 kas diena, o penkesde- 
szimts milijonu kas metas. z

Užgema konia tiek vaikn 
kas meta, todėl mažai susima
žina gyventojai musu žemes.

II -■ f1 - TI T

Szkotlandijoi randasi 4,882,- 
288 gyventoju arba konia tris 
kartus kiek turėjo 1801 mete. 
Moterių lenais randasi 185,- 
482 daugiau kaip vyru.

Ncgaždinkite mažu vaiku su 
visokioms baisioms pasakoms 
raganoms, velneis, žalczeis ir 
dvasioms. Svietas jau daejo 
prie supratimo, jog tok is gaz- 
dimas vaiku neužsimoka ir tu
ri būti paliautas.

Pasekme tokio gazdimo vai
ku, tegul tėvai payma ant pa< 

szita atsitikima*.
arti Readingo,

veizdos 
Sharpsville,
Pennsylvanijoi, kur da ir szia- 
dien žmonis tiki daug in viso
kius burtus ir raganius (dau- 
giause Vokiecziai,) tėvai teip 
inbaugino baidykloms dvile- 
kos metu mergaite, jog toji pa
vojingai apsirgo isz baimes, o 
daktarai paliovė ja ja gydyt. 
Mergaite neteko proto, balso ir 
ant galo apjako. Sziadien is?, 
sveikos mergaites pasiliko tik
tai szeszelis ir niekam netikus.

Juk suaugia žmonis netiki in 
dvaSes, tai kodėl baugina vai
kus! Goriau pasakykit jiems 
ka naudingo ir pamokinanezio, 
ritfs trts daugiau užsimoka. Isz- 
al&klnkitc savo vaikams, jog ikrt th • ■ «• •*« •

buvusi s Austri
jos karalius su savo vokiszka 
paczinlo Zita kraustinsis ant 
salos Madėra, kuri guli ant 
AtbmtikA įbariu, artimoje pa- 
krhszėziu Afrikos. Yra tai no 
didele sala; nes turi 140,000 gy
ventoju, bėt turi stebuklinga 
orą ir ten'nuga pagarsėjus ant 
vlsb sVietb HM d era Vynas; Ten 
yra tiktas rojus prilyginant 
prie

kthsžėziu Afrikos.
*

tiktas
Saibs Szv. Helenos, d n t 

kurios radosi Ižguitas Napolė- 
onas. Karolius yra tikras lep> 
sze, kuris duodasi visame val
dyti savo paeziulei, be josios 
neženge ne žingsnio, nes, ka ji j i 
paliepė tai Karoliukas 
klausyti. Geriau jam bus 
venti ant salos ne kaip karu- 
liszkam palociuje.

ne yra juokas, 
randasi Francuzu rankosia ir 
pasiliks tokia, pakol neatyduos 
Lenkams.“

“Saule“ buvo pirmutine ku
ri primynė apie Pilėno darbus 

bet už tai nekurie 
luikraszczei, n6rc- 

dami pasirodyti 
asilaszkai 
szadion 
drauge su asylu kuris krytika 
paraszė“ nes pūtis pradėjo tal- 
pyti Pilono diplomatiszkus ti
ri liejimus. ’

Draugai! nereikė teip karsz- 
tai szokti kita kart pakol ne- 
isztirinesite pirma visko teisin
gai, uos kas ant karszto nusi- 

thi vėliau i________

K u ropojo, 
lietuviszki

degina', 
puožO. "

ui

tįifnpumojė jiems nieko pikto 
Perstos nes tamsuma jiems at-.
nesza daug gero, nes gali ge
riau miegoti.

Dingo tiejei laikai, kada tė
vai baugino savo vaikus viso
kioms baidykloms o kunigai
pekla, smala ir veTneis. fįzia- 
dien žmonis yra apsaviestesni, 
skaito visokias knygas ir laik- 
raszcziufc ir daejo prie snprati- 
mo, jog jaigu žmogus, czionais 

j - rl j

tam yra kaltas ? D it tu 
kaltinti vien tik Amerikos lie- 
tuvitis. Kulti esame ir mes, Lie
ta vos gyventojai, l’er maža 
kreipiamė domesio ' in musu 
brol i us Ameri koje. J aui k i ame 
isz ju tik doleriu, o ne duoda
me jiems dvasinio peno. Girdė
jau Amerikoje daugybe nusi
skundimu, ikad nesiunezia Lie
tuvos praszomu knygų ir Įaik- 
ra.szcziu, o jei ir siuneziit, t/tai 
paskaitydami 10 kart branpian 
nesiunezia reikalaujamu žinių; 
maža pranesza apie visus i n vy
kius, apie visą I jietuvos padėti. 
Grižtancizusi Lietuvius sutinka 
szaltai. Jatii važiuojant per sie
na, valdininkai stengiasi, kaip 
galima daugiau isz amerikie- 
Kaunan negauna jokiu infor
macijų, jokiu patarimu

t Vhldiriinkai 
Jei ' liorima

Laivakortes Vėl Pabrango LIĖTUVISZKAS
In Hamburgą ir Bremena $125 SAPNINYKAS
*11 Liepoja ........................sęi45
In Piliava - Karaliaucziu $135

brolius 'Amerikoje-.

o jei ir si miežiu

ir net

(War>f^W5.0b)

Pinigu Siuntimas Kalėdoms 
1,000 AUKSINU UŽ $8.00

Pinigus Lietuvoje gauna laike 
25 - 30 dienu.

Arba iszguldimas Sapnu
_—

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

u
9
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i

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

i 
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W. D. BOCZKOWSKI-CO.
MAHANOY CITY,

BALTIJOS AMERIKOS LINIJA
'» BPQADW___________________ ■___ NEW YOW|\ NY______
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TIESI KELIONE? IN LIETUVA »

PER PILIAVA
(Karaliauczlu prleplavka),

ARBA l’ER LIBAVA, 1IABUKGA - EITKŪNUS.
Szhioml llnka/na mums prancsztl kad mes pasidarbavom Idant musu 
pasažlotlab o ypatingai Lietuviai, galėtu keliauti staczlai in riliava* 
Liotuvlaipvažiuojanti in Piliava, aplenkia Lenku juosta (Koridora) ir 
privalo turėti tiktai iietdVlAZka pasporta;

vibtOA nakvynei,
apscj’na ’'žiauriai-
rasti Vietos kokiai not's piiimo- 
nes at prekybos instnigai, tai 
tik praleidus labai daug laiko

i
f

jokiu vizų no reikia. 
Šušlneszimas bu Piliava tai yvA nauja szaka musu rcgtilariszko husI- 
pcszimo su Hamburgu, Danzigp ir Liepojum, o del Lietuviu tai trum
pas Ir pa ninku h kelias namon dasigauti.

DIDELI DVIEJU SZRlUBU PAGZTO TJVIVAI ISZLAUKS 
‘■ESTONIA” 23 November “LITUANIA” 21 Gruodžio 
“POLONIA” 7 Gruodžio “LATVIA” 28 Gruodžio 
Tiesi iiahjt kelione tarpe Lfbaii, Danzig, Halifax (Canada). Visi laivai 
turi puikius kambarius 3 klesos keleiviams. Kreipkitės prie mušti 
agentu Jūsų mieste.

........................................................................................T-l—■' .1

»* A.

M 
bot 

žodžius

kas tai asz! 
sukrvl ikaro 

nurijo savo

4 C

f

ant szalto

d u re gan1 sunkioje ekonom ine-
je * padėty jeV' A mėrikoje ' latro pinigu tepasiekiii tikslo. N ė-

o
4 kartus’ 'd/irhi- 

n i ūkams buvo įjadidi'ntos plgtas 
Dtibm-’1
piginti paTdiioti dsavof prėkes 
Europai v"
už jak tnokėti’ batide įsumažinti 
darbininkams algaSt. Dhrbndil- 
kai SpirinSį'streikuoja. KApith-

metu viskas 
brango ‘iT B-

31 kiiVttvM pa- fh jokiu komitetu, jokiu 'drau
gijų;. bent žinloiniis aprūpinti 
grižtaiiczius fnuSu žmonOA Kas

Ia. - « A J A . a * A

Wtalirtat nomiimn' tik yžtenkamai^pihiftu . ir 
1 randuoti teavO wėkw y*a »U .Ąinmkos piliete, aku-uiuuvu new v/ pvnvni: . > j i . • a ‘m

ktiri neguli -bning-iln •»'««* K'?žt' 1',':A'"<Ir,.ka
:I rr skleidžia tenai tdkias žinias 

kuribfc/ iiė viena pasi rengusi
J. F. -_t_______ . •’

grižti atbaido. .Dar'į agitaciįja
i

"b

POLONIA” 7 Gruodžio 
Ties! natijt '“keti

4

Mano 
.1 argi s 
Wilkes-Barre.

KUR BUNA.
pusbrolis Vincas 

Ažukas. Gyvena
turi
gy-1 k i a aut adreso.

1 istai' Pe^itikiM(';;įlhrbininkams 
alga.t; ih’tfžinti, tji’adojų uždari- 
Inėti fabrtktis; M<o r A)nkrikoje 
didelis n(‘darbiVflYira * fniėrtti, 

i r I kur ii i rba I ik! 5—į 0 prd'Vė'nt'rts 
AiL Visoj Ameri

koj biklarHRi 1 pri skalom# *'11 gi 
ihi1i$įwi žrtioniu-1 Kur ir

algak 
neti lubriktis,

i*

inilsti boM^bViku ir boįszevi- 
kubjanCZiu, kuriti

apie j visti <iarbitupkjii. 
Tegul atsiszau-

Ad. Czobatorius, 
Park Place 1

LENKTINES SU SZUPELAIS

Visoj AmėYi-
’ A

pradėjo ėiti darbai 'tai tbn arba

Aniėnkoje

per spauda, prdkhlbte n 
kalbėjimus* skleidžia prasima- 

ihyiA'ti, kad Lietuvė valdo po-
nhi'ir ku'higni, kad esa.M baisus

yra kėlėtas tukktanėžĮii Jie 
pa.ii-

dUrbininkti isznaudojimas ir 1
per'^kidjimas, kad valdininkai

**^rrT

I

« /

L 1
1 1 .'iVT*'’1!'

'• WJX1

WV
■' K

4

>

111

,1* f 
lų.

I
I

tik skritttidžja žmonos, y irta ky- 
sziuiv/jokios tvarkos .nežitii i.

Ne berth, kad neturėtu jokiu 
ydų it' Amcrikok lietuviai. 
Daugelis juju nenori grižti del-

Pa. dvigubai suinažiutos algos,Amt 
— žesiii iižmokėsnei. Tik - anglių

Į kasykldsl» Pensilvanijos 'vėls- 
tybeje darbai ėjna kol kas ge
rai ir gan gevąi ąpino^aini dar-* 1;i 7
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Los Angeles, Kalifornijoj, atsibuvo nepaprastos lenkti
nes terp flotos mariniu kareiviu. Vietoje naudoti irklus; tai 
naudojo anglinius sziupelus kaip ant paveikslo matome.

■ — « ....................... ■ e , , ,1,1 ......................— ■ ,!

I vuls-

, o .sziaip visose kituo
se pramones sząkosę padėtis

to, kad ‘bijo rizikuoti — užims 
girdi IJietuva bolszevikai arba

No. 101 Vainikėlis, Katalikiszka 
Maldų knygele. Puiki maža knygele. 
Skurini juodi minkszt apdarai. Tari 

Auksuoti I

Ižganytojaus

k rasztą302 puslapiai.
Aiszkus drukas.........*................. $1.00

No. 105 Vainikėlis, ta pati kny
gele tik apdaryta baltais 
arba gurno viražais, . puikiai iszmar- 
ginta. Auksuoti krasztal. ...

No. 107 Balsas Balandėlis arba 
Mažas Szaltinelis, Dievo Mylistu, 
Pulki iszmarginti viražai, balto gurno, 
su Kristaus paveikslu ant virszu, su 
apkalimas, 
tris medallkas, zalatytl lapai, 
knyga dovanojimui.....................

No. 108 Balsas Balandėlis 
Mažas Szaltinelis, 
szluj paminėta, bet apdaryta kietais 
Juodais viražais. Auksuoti lapai. $1.50

No. 109 Mažas Naujas Aukso 
Altorius. SuvirHZ 400 puslapiu. Kloti 
Juodi apdarai. Auksuoti lapai..... $1.25

No. 110 Mažas Aukso Altorius, 
Juodi skurinei ploni apdarai. Auksuoti 
krasztal .................................... $1.25

No. 111 Didelis Aukso Altorius arba 
Didelis Szaltinis Dangiszku skar.bu. 
Naujausias spaudimas pagal , .tikra 
devinta ir szeszta perspaustas isz 
naujo. Puslapiu 992. Skurlnlu apdaru, 
paauksintas su apkalimu............. $2.00

Didelis Aukso Altorius arba
A—_____ _______________-________1-_ i —

virszluj, tik apdaryta szagrlno mlnk- 
zalatytais 
........ $2.50 

arba giesmių 
$1.00

celeliuodo

... $1.00

bu kabe ir lenctigeliB su 
Graži 
$2/>0 
arba

toji pat kaip vir-

KATALOGAS DVASISZKU KNYGŲ. 
—■ — ■■■ i ,

No. 251 Gyvenimas 
Svieto, Vieszpatios musu Jėzaus Kris
taus, paraižytas pagal keturiu evan
gelistu per. Szv. Pranciszku serafisz- 
kaij ir Szv. Poimvcntura, bažnyczios 
'daktaro. 366 puslapiai su daugelis 
paveikslu. Drucžlai irDuikai apdaryta 
in juoda audima ir pamarginti vyr- 
szai. ........... :.........     $1.50

-Ne. 252 Gyvenimas -Szv. Marijos 
Panos. 95 prišlaptai. Popierinais
tarrszals. j....... ą.,.................... 25c.

ir giesmes apie kanezias pe
kloje ir apie keturis paikitoziausius 
daiktu’. , . „ _ . „ ,
apie C “

szios czysziaue. 500 puslapiu. Druczial 
apdaryta juodais viražais, u

No. 254 Garsas apie Jlaisybcs Die
vo £|Udo ir Kankinimai Pragariniai, 
su dMifcelis paveikslu. 17j> puslapiai. 
Popiorlneis vyrszals.......... ...... ...... . 50c.

No. 255 Istorija Szventa, Seno ir 
Naujo Instatymo, au 50 paveikslais. 
110 dideliu puslapiu, druczial apdar
yta popiorlneis apdarais, 
paveikslai perstoto Seno ir Naujo In- 
statymo. m - - - 35c

No. 250
gal iszguldimir Kųn.^Pilausklo su ne
kurčia naudingais padėjimais. - 10c 

No. 257 ’ klaideles Arcibrostvois 
Szvencziauslo Vejdo Viesz. Mpsu Je-; 
zaus Kristaus. ‘ i - - / 10c
,No^258 Stacijos i arba Kalvarija 

iWfisz,^ Jezuso KrJistuso. - lOo 
i No, 250 Graudus Verksmai arba Pa- 

sibualniniaA prie Apmislinlmo Kan- 
cziosrVloszp, Jozusb Krištuso. Kny
gute" tęikallnga ant Gavėnios. Pagal 
senovlszka tnida. ----- 10c. 

No. 200 Gromata arba Muka Mu'su

Panos. 95 ptislapfai
•••’ir •••••••• A•'jU

i jNoį 253 £ękla arbfc tthržjnas pra 
garas,

fk-.lotoj I’hyjxJ tc.'pji toJpasL 
Stebuklui Diėvo fTrvcrOoso flii-

.. $2.00

su dMi^elis paveikslu. 17j> puslapiai.

Pulkus 50

Trumpas,Katekizmas, pa_

No. 112 ]
Didelių SzaltiniH, ta pati' knyga kaip

sztalH Hkurines vlrszain, 
lapais, su kabe. .........

No. 113 Kantlczkos 
knyga. Paprastais apdarais.

No. 114 Kantlczkos arba giesmių' 
.knyga. Szagrlno minksztais apdarais, 
zalatfUals lapas Jr auksu 1 s Zina r ginti 
viražai..................      $2.00

No. 408 Gilus Atsidūsėjimas, puJ-> 
kl maža malda-knygute, 256 puslapiu. 
Puikci apdaryta skurinete minksztals 
iszmarglntais vyrszals, auksuoti kraus
tai. Salta knygute yra jnąžesito negu szloja ta gromata apsiūta in puiku cel- 
Mažas Aukso Altorėlis. - . ■ J

No. 250 Gyvenimai Szventpju, su- 
raazytai del kiekvienos dienos per 
visus metus, Druęzlai apdaryta kie
tas juodais apdarais, vienoje knygoje. 
Didele knyga 1269 pusjaplu. . ..... '$5.00

f . I L »

- $1.25

Iszgany tojaus J ozu so Kr ištašo, pera- 
szyta isz gromatos rastos grabo musu 
iBzganytojaua Joruzolimo. Užgyven
tose szalyso per katalikus,, kožnas no

ki ant stūczkolos pakabina kaipo 
B^kaplerl. - * * . ,

1 ■ t <1‘ C t J L ! I

W. D, BoczkausJ:as-Co., *

5c
<K'

' v

Mahanoy City, Pa. (tf

yra bloga.
Sunkioje, paltyje atsidurt[? 

ir daugybe musu broliu lietu
viu. Labai daug jau yra tokiu, 
kurie sedi.ja^ po 8—10 mene- 
į 
venti šutattpyl’us skatikus 
rie dirlia, tie uždirba daug ma
žiau, (/gyvenimus laimi mažai 
teatpigo, kiiip thi buvo karo 

“biz
. pel pedaVbio ir rhį- 
iA1’--1 !-y‘1 pm!

siu be, darbo, ir baigia pragy-ra^y- 
. Ku-

lenkai W visas ju turtas žus, o
>id dar ir patys in kokia Uolai- ' ■ 
uiė pakilus. Jaigu visi visko bi
jotu, tai nebūtu galimas joks 
valstybes kurinio darbas. .Juo 
greicziaii męs sustipresime, tuo 
mažiau muniS' Irus* pavojaus isz * * 
bolszeviku ar lenku.. Yra neina-
žu ir tokiu) kurie parsiveža po 
keletą -szimtu ar

rhėtu. Dejpoja ir mušti
nieriai
žeAniu uždarbiu v. .’ę.. ellL } ziau

♦ 14 **rt ’ l1 * u Ftokiu aplinkybm ko belaukti

♦f 1 ~ u JA i' L‘ *

visko pbrka. llodoš prie 
i 

musu žmonėms Apiėrikoje, ko
dėl negrįžti levynen. Teisybe,

dėlto jis
szimet grižtaneziu skaiežius la
bai padidėjo, bet vis
nėra toks ditlCliH, koks turėtu 
būti. Daugelis laukia geresniu 
laiku. Bet veltui, daigu ir pra-’
des.vėl darbai gerai ejti, algos, 

užteks pragyvenimui. Lifci to |*1 _u- ’ Y .dJ _Q _____ A •

pinigai Amerikoje bits' 0rak

jau visur bus tokios, kad Vos

laiko intisu ždio\iiiY Mitaupyti 
pinigai Amerikoje bits' 0rfueis- 
ti neproduktingai, o tuo tarpu 
galėtu but labįii natulijigai su
naudoti Lietuvoje. ^ Bendrai 
y maut, Amerikos* 'lietu v iaį, ka
rui pasibaigusį turto 'turėjo 
daug. Jaigu- Amerikos ' lietu
viai galėjo iszpirkti Aniėrikos 
Valdžios bonu už 70' nįilijonu 
doleriu (Amerikos bonu* pirki
mas, bent vieno už 50 doleriu, 
buvo priverstinas,) iszlėista gi 
tam reikalui, ymant bendrai ir 
daugiausia skaitant, deszimta 
dalis visu pinigu, tai jog Vien 
pinigais Amerikos lietuviu tur 
tas sieke vieno mil i ardo dole
riu (arti 100 miliardu auksi
nu,) neskaitant kitokiu turtu

Lietuvojc. ' Bendrai __..ui I-..
rui pasibaigusį turto ' turėjo 
daug. Jaigiv Amerikos lietu- 

a . . . JT * t _ . . " I* 1 i T J

valdžios bonu už 70 milijonu

— namu, (Urbtttviu, prekių-
Negalima sakyti, kad Ame

rikos lietuviuose stoka yra’ pa
triotizmo. f Apvažiavęs visas 
didesnes kolonijas, turėjau pro 
gos insitikinti, kad yra labai 
daug lietuviu Amerikoje, 
rię atjauezia Savo tevyųęs rei
kalus, — aukoja valstybes rei- 
kąjanis,, perka LivlUYQ^itbonus, 

pinigus giminėms.
Musu valdžios Lonu iszpirkta 
beveik ųž du milijonu dolerių^ 
atiku surinkta, daugiau kaip

siunezia

ku-

vienas miji jppą^,TiPfti. Aineri-

Visi kudikei turi turėti pieno
Lietuve motina isz Bostono raszo:
',' •, f r i ■ i , ' • • ' »

“Kad ji negalėjo žindyti kūdikio. Ji bandė 
visokias ruszis ir maistinius pieno, bet niekas 
kudįkftii nebuvo tinkamu iki gydytojas patarė 

■' nauldot
/ „ ’U

* i l !

M J

L

♦ 'i * k M •

ft

<
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tukstaneziu ' • 
loleriu, mano, kad jiė/Lietuvo- k 
j ir gales jau be jokio vargo ir 
iląrbo gyventi. Kiti vėl, netu ( 
redami jokio patyrįmo, sugrįžę 
visai nemoka prisitaikinti prie 
vietiniu aplinkybių, norėdami 
insteigti kokia nors pramone 
ar prekyboms instaiga. Daugelis 
teip pat grižtaneziu isz Ameri
kos musu tėvynėn, jisai nekai- 
noja toj kas Lietuvoje per toki 
trumpa laika yra padaryta ii;
in vi.Ska žiuri fep paniekinimu. 
Pas mus, girdi, Ąmęrjkoj, yra
teip ir tejp, o pas, jus l$as (lyg 
tai jie butų sudarę-/leųpįoKrali 
ne tvarka ir galybe Amerikoj.) 
Ta ypatinga psichologija, kai 
kuriu grižtaneziu amerikiecziu'

tai jie buįy sudarę /lej^okrati

Ta ypatinga psichologija,

susipratimui
ir priverezia daugeli musu in-

1 neaplam

labiausia kliudo

teligentu. Amerikos ; 
kiusi,,žiūrėti in juos toip pat
su paniekinimą*

Visi turime dėti pastangvist turime aeti pastangų, 
kad tuos nesusipratimus pra-

‘ ‘ Yraszalintume. Yra Amerikoj 
daug apsiszvietusiu, prityrusiu 
prekyboj, 
žmonių ir dar turineziu nema
ža pinigu, kuriu grįžimas butu 
labai pageidaujamas. Bet ir ne 
tik1 tokiems Vėėta grižti. Rei
kia, kad ^rižtu ir tie darbinin
kai, kurio del nedarbio baigią 
leisti pirmiau uždirbtus pini
gus. Visokiu darbti Lietuvoje

pramonėje mušta

ne stoka h- jie-apmokanti, atši-
žvelgiant ih gyvenimo brapgn- 
mu,
Amerikoje . Kad LiėtūVoje nė
ra dar tokiosrtviirkas/tokiu gy 
vonimo1 piltbgumu',1 kaip AĮneri-

negalim#.1 Sugnžusibji
Amerikoj kaip tik labiausia 'ir* 
turi prisijeti prie štiVb ginitpjo 
kraszto sutvarkymė o musu 
pareiga yra ypacz valdžios ir

dabar neblogiau, kaip

ra dar tokios tvarkas/ tokiu

koje; tai t d ir norėti ‘ftėr0lĮįreit
'' isz!

f visuomenes organizacijų labai

kos lietuviai turį pąė .ir pjitrio- 
i* • *' ' V • * ‘• Z *1' i itizmo. i Vdfepita^u. < Jftejt i grotam

• .* ** * f Vrf* 1 5 _ > . L11 V _ .4

į

ttiais kapįtaląii;?. ^įtlvgintį

kreipti dėmėsi ir rūpintis Ame
rikos lietuvikife, ypacz giižtan-
pidai s. Ejdami *iszViėn su musu 
broliais ir seserimis .Ameriko-ėziu sų /didesniais, ar mažesį

’ je. hiės lengvi du ritStat^Mne irnedaug. Įrodei įeip yra t. K(is į
k I

EAGLE BRAND
I ft, * 1 1 ‘ f ■ , • . ’ 'L 4 ♦1 > 1*

( CONDENSED MIL.K)
i

kad vis.iszkai buvo tinkamu ir taip lengvai 
virszkinosjr kaip jos paezios pienas.

* F 1 *

J f
1

THE BORDEN COMPANY
Borden Building New York

I

Iszkirpk szi kuponą dabar, ir prisiusk sziandien 
ir gausi Dykai musu knyga, KŪDIKIU 
GEROVE, kuri paaigzkins, kaip užlai- (f 

‘kyli kūdiki sveiku. (-Taipgi gausi mai- > 
tinimo instrukcijas jusu kalboje. 
Vardas_________
Adresas r

1

(0107

LIETUVIAI KREIPKITĖS PRIE SAVUJUI 
\ i y * * .

Laivakortes Atpigo
Keliauk isz .Ijetuvos ir in Lietuva visada per George

i

I

i

J. Bartasqiays agentūra, nes czięnai parduodamos laiva
kortes netjk i^ž New Yorko ir Bostono, bet ir isz visu 
kitu portų. Laivakorte isz New Yorko per didmari iki 

szimtas doleriu.
A W -T

j 1 * "j I *■* 'I « ” V , J

kortos nefjk isž New York o j r Bostono, bet ir isz visu

Antverpo,HjRotterdamo, Bremeno ir Hamburgo tiktai
fl

(V t T f, J i i

Visu/Įįniju laivais isz New Yorko iki Piliavos, Kara- | 
r prieplaukos laivakorte tiktai $1 lp. Isz. JjĮęw. 

Yorko ’Baiic American Line -kompanijos laivais iki T • 2J ?   T f 1 ' 1 ‘ 1 _X -t
i ; 4'b 

in visas-G<lalis

liauėziu

irt

prieplaukos laivakorte tiktai $11 p.
' i '• A1 • •»- • M • •

Liepojaą^rpjįibau tiktai $120.
‘ Pinigus-iszmainome ir siuneziame

Padarome pasportlis ir 
su Notaro ir Lietuvos Atstovu ( 

patvirtinimais teisingai, pigiai ir greitai. Užnikome net ! 
du vies^hucziu del laikino kėliaiviu apsigyvenimo ir ; 
turime sąyp automobilius del greito ir parankaus paša- j 
žieriu ir ju bagažo iszvažinejimo.
pinigu kurso ir invairiu patarimu laszkais arba ypatisz- 
kais atpilančius o suteiksime .dykai, po sekaneziu adresu:

. W?l Y51 .!*• A ą «•«»

498 Washington St.

pasaulio (pagal dienos kuršo. 
kitokius -j j dokumentus

Reikalaukite musu

GEORGE J. BARTASZIUS,
New York, N. Y.

t
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nu, man dar kaimo esant, kuni-

JT Ą

Bruzdos Joniukas
— Suprantu, suprantu, — 

atsake Jonukas.
—: Klausykite-gi dabar to

linus, atsake Kazys. Jaigu kas 
dabai'.norėtu paimti dykai nuo 
Taripątos ar tai grinezia ar 
versžiuka, ar-gi drobe, ar ati-
Tanpątos

dnotum-gi dykai ?
— Žinoma, kad ne, — atsa

ko Jonukas. Asz pasakycziau 
staeziau grinezia asz pats, dro
be audė mano pati, tai ir dykai 
nei grinezios, 
duoti ne galiu.

— Taip tolinus trauke Ka
zys. Bet daug 
bai mums 
mes dykai gauname, 
me upes vandeni: 
mums reikalingas, 
ji, imdami, 
ir niekas ne gali pasakyt, kad 
tai vanduo jo — toks vanduo 
niekieno. Kaip upes vanduo 
įniekeno, taip pat ir grybai 
įpiszke niekelio, nes niekam ne
reikėjo prakaitanti, kad jie 
iszaugtu. Tas pats ir su veju, 
malūno sparnus sukaneziu, tas 
pats ir su oru, kuriuom mes 
kyepuojame. O dabar paklau
siu asz Tamistos apie miszkus?

— Miszkai, miszkai, atsake 
Jonukas, tai ir miszkus augin
damas niekas nieko nedaro.

— Nu, mat, — kalbėjo Ka-1 
zys, — patys sakote,' kad nie
kas nieko ne daro. Augo jie 
nuo amžių ant tos paezios vie
tos. Jaigu taip, tai ar gali-gi 
dabar pasakyti kas, kad misz- 
kas jo, ar pono, ar tai keno!

— Ne, ne gali pasakyti, at
sake Jonukas.

.r— Tai-gi nėra jis nei pono, 
nei Tamstos, Jonuk, bet visu 
dėlto, kad nei ponas, nei Ta
mista nieko nedarėte, miszkui 
augant, ir priguli tas miszkas 
kaimui, žmonėms aplink gyve
nantiems. Užtat-ęi dabar, jei
gu- visi Klapiszkenarmtshmta 

pono mišką, tai nieko 
jie. pe prisisavintu, 
jie nesusigrieszytu,

VT.
Pasakykite man, Kazys, pra

dėjo Jonukas, kaip tai bus, 
nes no viską asz suprantu. So
či jaiistai nori, kad žiame, ga
nyklos ‘ ir miszkrti butu visu, 
visiems žmonėms prigulėtu; 
kaip-gi tai gali būti ?

Kajp tai bus, tuojau pa-

*

nei drobes at i- visi krūvoj.

Kaip tai bus, tuojau pa
sakysiu, . atsake Kazys. Apie t v / t • %1 >
bei?, nes ir dabar gano galvijus 

Miškai-gi vi

yra daigtu, ta
rei kalingu, o juos 

Paimki- 
nors jis 

vienok už 
nieko nemokame,

> *

atsake

nuo 
svetimo 
visiszkai 
nieko neteisingai nenuskriaus
tu, o padarytu tiktai taip, kaip 
priguli.

-— Gerai kalbate,
Jonukas, apie miszkus asz vis
iszkai suprantu. Bet su žiame, 
su laukais — tai jau kitoniszka 
kalba, nes ant lauku daug dar
bo žmones padėjo.

— Taip, daug darbo padė
jo, atsake Kazys, — tiktai pa
klausiu aš, kas dirba? Ar ne 
ponas bent ? ’

— Kur ten ponui žiame isz- 
dirbti! Pas mus, Klapiszkin 
pono tai ir ne matyt per visus 
metus, kasžin-kur už rubežiaus 
sėdi ir iszleidŽia pinigus, isz 
dvaro siuneziamus, — atsako 
Jonukas.

— Nu, tai kas-gi dirba? — 
klausinėjo Kazys.
■jį — Kas? Žinoma žmones, 
atsake Jonukas, bernai, mer
gos ir kaimiszkiai, kaip darbo 
namie pritrūksta.

jaigu taip, jaign
žiame iszdirba, aria, 

sėja, pjiauna, suvežą ir iszkm 
lia, tai ir žiame turi žmonėms 
prigulėti, ir javai, 
sėti, yra žmonių, nes dirbo jie,
o ne kas kitas. Už ta tai nėr 
grieko atimti miszkus ir ati
duoti juos visiems; bet grie
kas bus, kad miszkai vienam 
priguli, o žmonių tukstaneziai 
szala ir stimpa, griekas, kaa 
ponas tukstanezius baczku ja
vu svirnuosna supila «ir toli 
kur iszparduoda tuomi tarpu, 
kaip gretim su juomi kaimo

— Nu, 
žmones

ant jos pa

žmones nuo bado iszpunta. Va 
8zitas»tai griekas, griekas di
delis, baisus, ir mes norime, 
kad tokiu grieku daugiaus ne 
bulu ant svieto. Mes norime, 
kad kožnas turėtu ti^k, kiek 
jam reikia, nei mažiau, ne! 
daugiau, ar ne norime, kad vie
nas gyventu, visa savo amžių' 
gerdamas ir linksmindamas!, o 
tukstaneziai kitu nematytu 
dauginus nieko, kaip tiktai 
paniekinimu, vargu ir badu. '

žiames. Tegul kas pasako jam 
gas dažnai sakinėdavo, kad Jcad atiduotu ta žiame kaimui:! 

I * . a ‘a. ' - a . - —
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triks kvailius! O grbtim su mu
mis tai prabaszcziūs ir .kar- 
ežiama turi kiiria žydui ant

I ’ , < • 9

ponai gerausi žmonių draugai, ar milyjate atiduos? O-o, ne 
kad jie tiktai it tnislyja/ kaip 
tai žmonių padėjimą pagerinti.

— Nu, ka jums ‘ kunigas 
kalbėjo, tai vis melas, atsakė 
Kazys. Tuojau matyt, kad Ta- 
mista miesto gyventojas ir nie- damas, ,o po miszioms srivo 
ko nežinai, kad kįume destis, karezinmoj žmones

tai žmonių padėjimu pagerinti.
xt..' i--

kalbėjo, tai vis melas, atsako randos atiduoda. Szvęn tad ie
noje isz ryto, •paipoksla saky-

. Qi, nė tai

o nežinai, kad kaimo destis. karczięmoj žmones arielka 
t nuvejes in kaimu pusi* girdo. Žinau asz tuos kunigus!

klauskl kokio nors kaiminisz- 
kio, kokio - tai draugai-ponai.
Ponas ne gali būti žmonių 
draugu, ponas negal isz tikru- 
• 4 4 • « « W t « *ju norėti, kad žmonoms gorinus

ganyklas, jnan net ko ir kal-
~ t l Andrius.

butu, kad jie turtingesni butu, 
turėtu viską ko jiems reikia.

— Kodcl-gi taip, paklauso

Gerai kalpi, /Jonuk. Ner- 
koin kupigus žmonoms žiūrėti, 
nei pas juos glaustis varguose, 
nes isz to neko ne bus daugiau; 
damas sako, kadgirtuoklystė—

visi* juos pri- 
miszku no ga-

siems prigulės, 
žiūrės, kad kas 
dintu, o kad kam prieis miszko 
ar’ta i'del triobos, ar del malku, 
tai ir -pasi k irs tiek, kiek jam 
reiks, nei daugiau, nei mažiau.

Su žiame-gi bus maž-daug 
taip, kaip musu kaime daro su 
pieva. Reikia žinoti, kad musu 
kaimas turi gana didelę pieva, 

A B e a

— Todėl, atsake v Kazys, 
kad ponams reikia idant žmo
nes neturtėliais butu. Jaign 
žriionos butu turtingi, 
žlamos gana

kaip tiktai dar sunkesni var
gai-

Taip be kalbant Kaziui su 
Jonuku apie tai, kur tai atras
ti del visu žmonių pagelba, 
atsiliepe Baltras, taip sznoke- 
damas: , z

—> Klausiate, kur jcszkoti

— • mi, ne uh, atsake Ka
zys, nieko mums karatus nie
kad ho duos,’.nieko jus nuo jo 
niekad ne apturėsite, jis toks 
pats ponas, kaip ir kiti ponai, 
tiktai už visus ponus turtin- 
giausis, turi žiames, pim^ku ir 
pievri be galo ir taip pat dar
bininkai ir bernai jb laukus 
iszdirba. kaip ir ponu; ir taip 
pat, kaip ponai, jis gyvena.

— Bet girdėjau asz, tara 
ežia Baltras, kad tai karalius 
baudžiavas isznaikino.'

Melas tai, atsake Ka
zys, — ne jis baudžiavas isz
naikino, ne jis laisve davė, nes 
ar-gi tai jam laisve .prigulėjo, 
kad jis galejes butu ja duoti? 
Tiktai nusigando, jis, nusigan
do popai, kaip visur pradėjo

ui inii ■ n ■■ iwr  .................—" """ 1 ”

AVINVEDIS IR JĖZUITAS.

Kita karta seniai — seniai, 
buvo daugybe visokiu kliosz
toriu, o po tuos buvo daug ku
nigu ir zokoriinku tiems reikė
jo daug visokiu tarnu po baž- 

szeimynos

uosda-tojo kampe pas duris 
mas k vapa in vairiu skapesta, 
varvino seile, skaitė kąsnius 
vrilganczibju. Niekas jam ėpį-
varvino seile,

siūle ne kąsnelio. N risi lenke įta 
tta ir treti syki, ooredamas > 
strigti in akis valgantierijs. Pp
trh ir treti syki, ooredamas .iri*

4

Ir va, atėjusneiszsidalijes.
szienapjautiai, visi kaimiszkiai 
susirynka, pjauna, džiovina; 
ir pasidaliję po tiek, kiek kam 
iszpuoln, vežasi namon. Taip 
tai ir žinmo visi krūvoj nrs vi
si sės, 
voj. Javus vesz in klojimus, is2 
kuriu kožnns, prisiėjus, ims 
tok, kiek jam reiks.

— O jaigu kas nepanoręs 
dirbti ? paklausė Jonukas.

— Nonorincziu dirbti ne
priims in kaima, nes ne tingi
niai, o darbininkai kaimui rei
kalingi. Ir pasakysiu Tnmis- 
tai, 
ban t ant savo 
visiszkai kitaip eis, nei dabar; 
nes dabar, dirbant i 
žiames ta nors tu akis iszVer- 
tos dirbk, alga toji pati pasi 
liks, o jaigu ant savo sklype
lio žiames dirbi; tai vis tiek 
naudos mažai. Tada-gi ir dar
bas spareziai eis ir isz darbo 
ne tokia nauda bus, kaip da
bar. Ne vjenas kaimas ir ma
šinas -sau -nusipirks, kad* ne
sunku butu dirbti; prisipirkę, 
sakau, visokiu rmaszipu, apie 
kurias dabar žmogiis nei mis- 
lyti nemislyk, taip jos bran
gios. Bet kęsti ne reiks, nęs 
javu bus, kiek tiktai reikia. 
Mažai dar to. Kožnas kaimai 
galės pasistatyti mokslinyczia, 
kur vaikai mokysis. Ir keliai 
bug ne tokie kaip dabar; ne 
reiks musu arkliams, klimpti, 
nes visur bus pliantas. Kaimo 
triobos ne bus suirę, bet gra
žios,

pjauna

iszpuola, vežasi

pjaus ir kuls visi kru-

prisiėjus,

kad visiems krūvoj dir- 
žiames, darbas

ant pono
f I

mūrytos; žmones ir val
gys ir apsivilks, kaip žmogui 
priguli, gyvens sau ramiai, nei 
pono jokio, nei tokio vargo ne 
žinodami. Ir del viso ko isz. 
teks, nes ir žjames bu8 daug ir 
javu bus daug.

— Oi, kaip-gi tai gerai bus, 
pasakė Jonukas. Tiktai ar bus 
kada taip? f

r- .* Bus mano Jonuk, taip, 
bus, -r- atsake Kazys. Ir asz 
isz pradžios tam ne tikėjau. 
Bet dabar, ir knigose apie tai 
raaes ir nuo geru žmonių prisi- 
klausinejes, tikiu, kad taip 
bus. F

r*
Viena

apie szi-ta, — Bruzda užklau
sė Kazio:

Šako' Tamista, jog rei
kia, kad žiame butu visu, kad 
ganyklos ir misžkai — visiems 
prigulėtu. Getai tai daigtris ii; 
tokio isz tikro vargo ne būta 
ari t svieto, jaigu taip butu. Pa- 

» m A - h _ ' a * r > A. 1

isz pradžios tam

4 L
e

karta,
VII.

besznekant

i

tokio isz tikro vargo ne butu
. • . a . r JU . .

sakykite mari tiktai, kas tiktai 
mums duos žiemes ir miszkus,
ir ganyklas. Misl^jau asz apie 
tai, mislyjau, bet nieko neisz-
mislyjau.

— Gerai užklausėte, atsako 
Kazys. SocijalistaFdaip pat ne
^vienkart apiė'M’t&i mislyjo, ir

„ j^gu
butu, tai niekas pagalbos; o tai, tai visiszkaiO------------------7 —J ------ - ~ 7------- ------------------

nenorėtu pas poną ant uždui’- prastas daiktas. Ar-gi mes ne
bio eiti, niekas nenorėtu ber
nu pas poną pasilikti. Ka-gi 
tada ponas veiktu su savo žia
me ir su savo pinigais? Ar ga
lėtu jis pats iszarti savo lau
kus, ar mokėtu pats juos apsė
ti, pats nupjauti? Na, nemokė
tu ir 'ne galėtu, kalbėjo to
linus Kazys. Jam reikalingi 
darbininkai, pigiai darba Ji r-, 
bantiejiė. Užtat, kuomi žmones 
neturtingesni, kuomi (langiaus
žmonių be žiames, tuomi tlau- 
giaus bernu atširpnda, — tuo
mi darbas pigesnis, ir ponui 
mažiaus reikia mokėti del dar
bininku. Matote, kaip ‘ yra. 
Užtat, ponai negali isz tikrųjų 
norėti, kad žmonoms genaus 
butu? Ir nekad jie no atiduos 
žmonėms 
nykiu, i
turėtu atiduoti? Ar no turi jie 
viso, ko jiems tiktai rėkia? Ai 
valgo ir gera ne taip, kaip už
simano? Ar-gi vargsta jie taip, 
kaip žmones? Ar ne veijtia-gi 
jie, ka tiktai nori, ar ne nua- 
kriaudžia-gi žmonių, kaip, tik 
užsgeidžia? Ar moka-gi jie to
kius sunkius mokeaczius, kaip 
žmones? Ar taip-gi ju vaikus 
daužo ir kamuoja.kareiviuose,

nei žiemes, nei ga
nei m?szku. Ir kam jie

kaip žfnoniu? .u
Ne, mano mieli brolidi, vis

kas ne taip yra. Ponams gerai 
taip, kaip dabar yra. Jie ne 
nori ir ne gali isz tikrųjų norė
ti, kad žmonių padėjimas ge- 
rin eitu, nes tada juju ponyste 
pasibaigtu, jiems tada prisiei
tu už darbo imtis ir sunkiai 
dirbti, ne taip, kaip dabar. Da
bar ir sūdai ir valdžios visosir valdžios visos 
ponu rankose, ir žmogus ponu 
suduose teisybes neatraiida, ir
nuskriaustas nuskriaustu pasl-

Kas to nežino, atsiliepė 
Jonukas, — kad suduose 

vi'd po pono pušiai teisybe atsi
lieka, nes varnas* varnui akies 
no isžkapos.

Taigi sakau, kad nuo ponu 
nėra ko laukti, — tolinus kal
bėjo Kazys. Isz žmonių vargo 
gyventi, žmones spausti ir 
skriausti, tai jie moka, bet kaa

lieka.

ežia

atiduotu žmonėms, kas tiems,» ' . f
priguli,, to niekados ne bus.
Kaip baudžiavoms dar esant, 
jie "nebuvo musu draugais, 
taip ir dabar jie teber musu 
prieszais, tiktai, ne kaneziu, 
bet badu mus varo prie darbo 
ant ju naudos.

— Ot, gerai mums Tamista 
pasakini, atsiliepo vienas se
nas žmogus, kurs jau seniai 
prisiklausinejo, Kaziui pe kal
bant. Isz ponu tai matyt, kad 
nieko ne bus, bet kunigai ta* 
kas kitas. Kunigai tai. isz tik
ro gali mums padėti: jie visad 
po mus pušiai eina. '

— Kunigai? — atsake Ka
zys. Ar-gi kunigai ne tie pa-

L
jie eina? Ar ne jie-gi jums be

nas žmogus, kurs jau seniai

baudžiauninkai maisztus dary
ti, užtatai prispirti buvo duoti

< r

laisvo žmonėms, prispirti buvo

valandos pats drūtasis, tur but 
pats vyresnysis teikėsi atsi-

' lėti-

ri y ežia ir nemaža 
lauko darbams.

Pasiųsdavo koki zokoninka 
duodavo jiim veži

mą, pakinkyta poni arkliu, pas 
kui vežimo sekdavo avinas su. 
parisztu skambaliuku. Avinas 
būdavo laikomas visuomet su 
arkliais, szerįams kartu, tai ne
sitraukdavo nuo vežimo. Bro
leli teip isztaisyta siųsdavo per 
sviata kalėdoti. Kas ka aukojo, 
rinko kliosztoriui: grudų, mesa 
drabuži ar gyvulėli koki. Tan
kiausiai gaudavo avinėlius, ku 
riuos prileisdavo prie skamba- 
linio avino ir ojdvo kaip pri- 

i, niekur nesiskirdavo-
Tokie keliaujantieji rinkikai 

kvestoriai, paprastai tarpe 
žmonių vadinosi avinvedžiais. 
Apsirėdė būdavo rubais 
klibsžtoriaus, kokio buvo siun- 
cziami, jei domininkonu — bal
tais, jei bernadinu —

— rubais.

ii broleli M
g?yžti ir sziurkszcziai pakjat 
se- “ * ’ ‘ .

— Isz kur esi Kokio 
kliosztoriaust Kokio zokohof 
Ka reiszkia jusu zokonaritift.t

se-

Avinvedis atsakinėjo su nusi
žeminimu, o skersomis vis Žiu
rėjo in ggruojaticzius bliudus 
ant stalo.

Gvardijonas paliovė klausi-
neješ, nutilo o avinvedžio val
gyti nevadino.

Avivedis nusilenkęs pirmas 
praszneko.

baudžiavas isznaikinti. Bet ne tas^i
už tai;bijokite, užmokėjome 

ne mažai tukstaneziu paėmė Į J 
ponai už tai, 
prasmego, dar 
mdkame už tai. Ne dovanojo

— Szviesiausias Jo mylis- 
ta l praszau neužsirūstinti ant 
manės, menko tarno, asz nore

po mielaszirdingiausio kara
liaus valdžia? Ot, kad papra- 
szytumeme jo tiktai gražiai ir 
nuožemiai, kad paraszytume- 
mo jam, kaip tai vargai mus 
spaudžia, jis tuojau ant musu 
sušimyletu, ponu' miszkus ir uos; nu, o imti nuo žmonių, tas, 
ganyklas žmonėms

kad baudžiavos 
ir dabar tebe-

jums niekad karalius laisves, 
ir niekad-jums nieko ne dova-ir niekad jums nieko , karmelitu

paprastai

to

jriodais, 
Sutikės

Ar ne taip-gi ?
.. ....... -......-L—----- ------------ -
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i atiduotu, tai kas kita: moka geari imti/' <lai Pazmti, kokio khošto-

Ii

BALTRUVIENE.

<

Sziadien su munšaino viską 
gali' padaryti, ( 

Geriausia ŽiUOgu isz kelio 
f ” Išvesti,

Už munszairie tėvai dukre
les ali (lavine ja,

gali padaryti,
ii

isz vesti

Kad ir del niekszb prižadi- 
neją

Ne vienas girtuoklyš, 
Užsipylias akys,

Ne vienas girtpoklys, 
Užsipylias akys, 

Dydžiauses piktybes daro, 
r ‘ žmogų isz svieto išviii’o 

irtuoklys ant visko drąsus, 
Ir ant musztyniu narSus.

Vienoje apigatdojė, 
Ne labai delioje, ’ 

Gyvena girtuoklęUtevai, 
Tiedu geria parprastiriai. 

Girtuoklius ant burdo laiko,

li’
n <4

žmogų isz

Vienoje apigaMoje, 
Ne labai' delioje, ’

G y vena gi rtuoklqi zte va i

Na ir grąžei visi susitaiko.
Ir jauna 'dukrėlja tU^i, 

■> r 'L h*_ i
Tai kožna ženteliu vadina
Mergaite jau kaijo priguli,

.2*
Bile tik muns^aines užfundi

' ' na-
Ne jižlaiko ne nedėlios,

Cžirpina per diena ant urmo-;
hikos,

Visi kaip yolpei cypia,
Kaip gyvujei1 trypia.

Kaimynai ne gali miegoti, 
Turi per ūakti sėęlefi,

Ir kaip arit ‘švitriu' plūsti. 
Dukrolia kožnam prižada, 
Ba vis ant toliau# afydėd'a1, 
Ba jaigu dukriukia tuo iž

< duos,

czinu žinoti, koki zokona, rie- 
sziojate tamstos, Auksžcziau-

(Tolinus bus) .. .... u . « , ■ „„ -.
Viena mergina sako kad yra 

stono szauno, 
Badai pacjna isz Kauno, 
Ant poniutes iszžibri,

Tiktai per ilga liežuvi turi.
Geras kojas teipgi turi, 

Nes in kėlės miliutas visa 
riiiesta apžiūri,

Da dabar apie viską nutylė
siu,

Tiktai truputi apie ji^pasa- 
kisiu:

Juk novos ir meldžesi, 
Bet po maldai visur trankosi. 
Teisybe, ir Vyrus labai myli,
/Neš gauti jaunikio negali,

O prie kožrio katuke kabinasi, 
If in šztoruš^vadinasi,T J

Kad drėso jai nupirktu,
Ir įįiįrižėi aprodytu.

* t'.tari in vales
Nė viena įėt>kėlės;

pįraąioiėdu,

r

Apgaviko drošiu
Į fXiTjrw' AX'I'jK. «. X

Ka gavo nuo keliu kvailiu.
Ttlri ir ziegoroliu, 

Ir leriėiugeliu.
■’ ;;h "

J

Ir lėribiugeliu.

*w.

Sakosi, riž ’prasto, netekes, 
t k Getai apsižiuręs, 
a Gal pasitaikys biznierius, _- »•, _ 1 - J' •l’rf . i._ _ _1

Getai apsižiuręs,

Tai del jos tikras kavalierius. 
J O tuom Įnik vyrelius prigau- 

• dineja, ‘
Kožnam akis apmuilinėja,< 

Dirbti srivis ne nori,’
O kam? Juk ir t.eip gerai turi. 

Apsiredžius, 
Privalgius, 

Ir atsigėrus.
Juk kvailei viską nuperka, 

Tai ar dar reikia ka?
Daug da tureczia apie ja .sa

kyti, 
yienok turiu nutylėti,

Nes vietos neturiu, per maža, 
Tegul veluk bus-jau gana!

...............  'h’"".' I— ...... ... I > M > 

‘‘Dirbti suvis

Vienok turiu nutylėti

GYVENIMAI SZVENTU JU
Surašyti del kiekvienos dienos 

per visus metus
Drucziai apdaryta kietais juo-

Tai'tada niekas munszaines fe apdarais, vienoje knygoje
t

neduos.
('■

' ' ’> ■

Su tokia boba, 
Tai jau. garia,

*

* r

į

Jaigu ant nieko nežiūri, f 
Ne sarmatos jokios ne turi 
Ant ' geležinkeliu, nuolatos 

valkioješi, 
Angleles rankiojėėi, 

Taigi, o piningu turi,
Bet sanriatds jokios neturi.

Tiktai $5.001269 puslapiai.
W. D. BOCZKAUSKAS-CQ. 

MAHANOY CITY, PA.
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riaus avinvedis.
Syki toks avinvedis isz men

ko kliosztoridus, besįvažineda- 
mas po svietą, nors vežimą 
sunkiai jau prisipildė ir aveliu 
gera jau byri vedėsi, bet patsai 
brolelis pavargo. Stengdama
sis ko daugiau kliosztoriui pel
nyti maža temiegojo, dar ma- 1 4 1 « 1• *

oridus manta.
Viena diena užvažiavo dide- 

i kliosztoriu, iszkilmingai ir 
uuikiai iszmyryta su bažnyczia 
aukhzeziąusiais
Kiti gi trobesiai kliosztoriui 
priklausanti teį pat buvo bran-

\ ...
darbininku riebiai išpenė
tais arkliais, po padvarije lojo 
gauja riėbiti szunu, sukosi bu- 
riaii tarnu, ries buvo laikas ne

žiau valgo, taupydamas kliosz-

giai isztaisyti.

boksztais...

Po laukus darbavosi būriai
> . .. A. * A L u.k

arija riįebiu szunu, sukosi bu-

toli pietri.
| -| ■ r t h ■

Hf \ ’ V J 'k

A vi n vedžioarkliai, ^betrauk
dami sUnku vežimą sukzile in- 
puszkavo in padvarije. Avip-
vedi# būdamas labai iszalkes 
mane sau seile rydamas, ‘ ‘ ežia 
pajrietaušiu — getą laika pa- 
:aikiau.ni

‘ęesiszbriant jam savo ark- 
iu£ ir aveles kliosztoriuje sus
tambino pietums. Inejes in 
prieangi mato, kur tarnai ne- 
sza valgius ir avinvedis tenai 
inlindo.

Žiuri kunigu gal pora de- 
sziincziu, apsede stula; visi pe
tys in pety raudonikiai, dikti, 
kai ridikai — burnos, kai sie
tu ves, pilvai kai bosai.s— val
go mėsas pasimaustydami ant 
sidabriniu triszakiu; o tos por
cijos! — gal nuo penketą svaru 
— nedyvai, kad tokie dikti.

Avinvedis pagarbinęs Dievo

siojo Dievo tarnai? Norecžiau 
apsakyti savo namiszkiams 
apie jusu iszkilminga ktioszto- 
riu1 ir jo dieVogarbingnS gy
ventojus. r

Vyresnysis iszsirežes, galva 
atvertos kaip kirviu kapoda- . 
mas tarė:

— Mes esamo Jezavitai, ar
ba Jėzuitai, tai refazkia: Vieš
paties Jėzaus draugai. Kokius 
gyvendamas ant szio svieto Jė
zus turėjo draugus, nuo tu ar-

riu1 ir j 
ven tojus.

, j ~

žus turėjo draugus, nuo tu ar
timiausiu jo draugu ypatingai 
prasideda instatymus musu zo- 
kono, — ir rimtu linktelėjimu * 
galvos patvirtino savo žodžius
lyg rodos norėdamas pasakyt}f 
— Tai mat kas mes dėlto tokio 
driskiaus szale saves prie stalo 
nesodiname. ’ , .

Avinvedis valandėlė patyle-
V * t A
jes, * Vėl nusilenkdamas žemai 
tarė: . »

šviesiausias 
Jo mylista, dar noreeziau aiš
kiau žinoti: nuo kokiu ViėŠ- 
paties Jėzaus draugu kilęs Ju
su iszkilmingas zokonas? Vieš 
pat Jėzus, kaip Visi žihome, tu
rėjo ant žemes du kartu po du 
draugus, todėl asz nebežinau 
nuo kuriu. Jo draugu emete sa
vo instatymus aukszcziausiam 
savo zokonUi?

— Kaip tai? Į)u karta o du 
Asz nesuprantu tavo kvailos 
kalbos...

— Asz paaiškinsiu szvie- 
siausias Jo mylifeta — nusi
lenkdamas avinvedis ajszkinė.

— Viešpats Jėzus prie gi
mimo turėjo du draugus jauti 
ir asila. O prie mirimo drangai 
buVo vėl du latrai niuo kurija ■ 
tada szviesiausieji zokohinkai 
gavpte sau instatymus. ’ u 

Vyresnysis kranksėjo, spran 
gsejo, nebesumanydamąs ka 
atsakyti. Pagalios susiprotėjo 
ir rodydama prie stalo vietd 
skubinai tarė: 4

— Praszom valgyti, prą-

Dovanok

pat Jėzus, kaip visi žinome, tu-

gsejo,

vardu, nusilenkė žemai, atsis-’szom valgyti! — Žemaite.
I1!' ? . ..
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Slaptybe Antgrabio”
'" > * i • ’ • • i ” ,fTn i 'III1

OISTERIAI-

VeJ prasidėjo oisteriu sezo
nas1, ir persergėjimo žodis ne 
pro szali. Oisteriu augintojai 
žino, jog daugumas žmonių la
bai mėgsta riebus oisterius, ir 
jie1 bando pristatyti žmonėms 
Ita jie reikalauja, ir kuoihėt su
renka 
na juos. Szitas tukinimas netik 
apjįrivyste bet ir pavojingas.

Ištikruju, procesą ne tukipa

APVYNIOTAS DUONOS KE
PALAS.

oisterius jie patys tuki-

oisterius, Augintojai indeda in

In daugeli Suv. Valstijų 
miestu arba in didesnius mies- 
tus, veiklus kepėjai apvynioja 
duona in sanitariszkus pakie-. 
tus?Ir visi, kurioms rupi šei
mynos sveikata, turi in ta pa
kreipti atyda. ’

Nepaisant kaip sanitariszkai 

kepimu

*- — j £ j • _ j_ ___u _ $ .*) ». x *

duona iszkepta, jaigu įuoj po’ 
i ne apviniotu kepalas

noma, jog rankos vjsuomet ne- 
szioja visokius gemalps/Daur

duėhos kepala pirfn negu

šutu vandeni. Auginti jitriu ne sanitariszkas. Nes gerai ži-
w • ’fe k . * n . k J J * I   — — t w Jh ’ — jiTemykit lietuviai!

Jeigu norite nusiusti pinigus
vandenyje oisteriai, kuomet in
deli in kitouiszka varideni, ypa 

A j i • • i __ i * _ »
b
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vandeni ir tuoj iszsipnczia ir

IsztikrO doros moteres to rie 
daro, 

Ka mus bobos iždaro,

■ * r

iri Lietuva, greitai ir pagal
geliš1 ranku ežiupineja Ip&ia 
duonos kepalu pirtn negu 
paltis randasi sau vieta apt ta-

.tingai iri suru vandeni, .sugėrė’ 
vandeni ir tuoj iszsipnczia ir 
pavirsta balti,. Ant; nelaimes 
sūrūs vanduo, in kuri oisteriai 
indelį kartais srutu bjaurintai 
ii1 tėip pasitaiko, jog tukinimo 
procėsoje, oisteriai payma

tys ponai, ar ne su ponais-gi 
jie eina? Ar ne jie-gi jums be 
perstojęs kala, kad tylėtais f ei- 

. luKL • i J . j j • i . y

rėikįia ponų klausyti, ka(Pžmb- 

kunigai nę gyvena isž žmonių 
darbo,* ar jie nepleszia mus ir 
už krkszta, ir už szliuba, ir už 
misisias?

— Teisybe Jai, teisybe tarė 
į __ ,
kunigus. Klapiszkiupse mpsu 

. gera}
l"

žemiausi kursą, iszpirkti lai
vakorte už kompanijų preke, 
gauti teisinga paturima viso
kiuose reikaluose, tai kreip. 
kites prie gerai žinomo lie- 
ttiVo, barikieriaus Ir taikos 
teisėjo, reikalaudami atsaki-

šfto adreso:
JOSEPH G. BOGDEN, 

Aiderman & Banker
4 S. Main St. DuBois, Pa.

, (

žei^ii&usi Kurs&| iszpiTlęt/i l&i- 
vakorte už kompanijų preke

O kaip išrodo tai baisu žiu- 
’ ■ : reti,

Kaip nuo raganos reikia bėgti; 
liežuvi 'giata turi, 

Kožna aplojo, nieko nežiūri,

Vo stalo. Kad nors ir pardąVf- 
netojasj szvariai užlaikė save ir

reti,
kia vargo junga tempti, kad 

nęs ir porigi tai vis tiek. Ar-gi
asz tuojau pasakysiu juipe, 
kaip galima bus’padaryti.

Czia vienas isz kalinėje se-
džianeziuju Aridrius, stalo- 
riaus mokintinis, atsiszauke;

— Pasakyk man Pamišta, 
ar ne galėtu' būti taip, kad po
nai patys isz savo noor atiduo- 
l_ :--
nykias ir miszkus? .Tai atme-1 prabaszeziiis pats turi . I I

,f y

kaip galima bud1 padaryti.

džianeziuju ’ Audrins, stalo- 
t h .i _. m. . r * * i

i

— Pasakyk man Tamista,

tu atgal žmonėms žiame ga-
ežia Jonukas. Žinau, asz gerai

Ir liežuvi ginta turi,

Nuskrlaius kaip ‘ perkūnas 

Nosiaarmatiua ne įmonių.
pelių, 1

tavo, barikieriaus ir taikos

mo husiuskite 2c marke ant
Kaip’ da kada augliaus,

Tai kadri li'ormtš gala gaus.

’ v

Da troinas srivažirieš, 
O tada Vikkp, tataižrides.
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ii1 tėip pasitaiko, jog tukinimo
1 ■ I ,♦ l-„ • > • 4 jį ~

višo-
’ oisteriai 

bjaurinta vandeni ku
. .1 t 9

Patartina tiems, kurie labai
kibms bakterijoms.

mėgsta iszpustus, baltus Olstė- 
rids, permainyti norus ir vi
suomet prasžyti kudėsniU, pil-

i I , , i » į ' - 4- ’

ra sutfu skoni. — F. L. I. S.

viris, permainyti norus

savo knuive bet duohk perejna

kėsniu oisteriu, kurie turi ge-;
-JJ _A__ ji.'JAe rh v 4r cn ■ , '

• -.‘{t * I. ! įnii’M «

kelias eiles ranku pakol in 
krautuve atvežta, kepėjas, jo 
datbipinkai, vežiotojai ir knau- 
tuVninko darbininkai cziupine- 
jo tA duona. l ' ' *

perkant duona visuomet pra- 
szyiįite apvyniota kėpąla tėip 
kaip praszote pieną In Užltimsz 
tas bonkas. — F. L. I. S. 
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I ANT PARDAVIMO.
Namas* ant kompanijos 

Jnes po No. 1239 E. Centre St., 
Mahanoy City. Taipgi namas

.  '■ i ■■r.-iBMairaiiįJMI

Žinios Vietines

t

zc-

Mahanoy City. Taipgi 
ant puses loto po No. 131 
Spruce St., Tamaqua, Pa. Par
aduos pigiai. . 
adresu. i

^Stasys Vilkauskas,
■ 615 XV. Spruce,St

Į^?«
ANT PARDAVIMO, 

namas kuriame

szėszios sanvaites— Tik 
lyg Kalėdų.

— Praejta Subata truputi
Atsiszaukit po' nupuolė sniego.

(t.92) ~ Pottsvilles

> r

Mahanoy Cty, Pa.

Ii
> U-: Biznavas
randasi John Metzgars buezer- 
ne hr groserne po.No. 911 ir 913 
E. Pine St. Mahanoy Cit v, Pa. 

‘Atsiszaukite pas. (D.8) fHI

Al

John Govne, 
277 W Centre St.

Mhanoy City, Pa.
- - -

ANT PARDAVIMO
Geras kukninis peczius par

aduos pigiai. Atsiszaukit po 
No. 100 W. Mahanoy St. (L90)

sanvaitia prasid^ penki teis

liu pavieto.
— Angliszkas 

pranesza kad Panedeli vakaru 
14 diena Lapkriczio, Lietuviu 
bažnytinis choras laikys balių 
Norkevicziaus salėjo.

— Szi menesi darbininkai 
turės asztuoncs szvcntesi kettf- 
res nedėlios, Visu Szventuju, 
Election Day, Armistice Day ir 
Thanksgiving diena kuri pri
puola 25 diena.

— Paroda buvo puiki pra-’ 
ejta Petnyczia, bet kas isz to

\
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UNION 
.NATIONAL 

BANK 6
MAHANOT.

CITY J

. CbotM Btoek
B«r*l*s APrcflU

** Mokam* antra procentą ant 
Bw4*U pintom. Procentą prl- 
(Udam prie jusu pininga 1-ma 
diena Sausio Ir I.Icdoh men»- 
•Q0M, nepaisant*ar atneštai 
parodyt knygute ar ne.

Me* norim kad Ir jas tar*- 
tunet reikalą su musu Bank* 
išpaišant ar matas ar dldslls 

Bankas adaras nuo 9 vai. 
ryt* lig 1 vai popiet, Ssbato- 
mi* » ryt* U> 11 vai.

H RATA Prezidentą* 
». J. NOONAN. Vlco-Prev *

& FERGUSON, Keeler!**.

, TRASKAUSKAS 
£. URHTn&zius GRABonira,

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

_ - -

1 a
f.*”V 5 J* it ĮĮ '^*****

PTBMUTINIS LTETUVISZKAfl 
UrABORIUS MAHANOY CITY, FA 
Laidoj* kanu* numirusiu. Pasamdo 
automobilius, rlglnus Ir vežimus del

QHnejlmo Ir tt Krausto daĮgtus |r tt
W. Caatre 8L Mahaaoy City. Pa

l^Motavtu, fcrlkazttoįa, veselllju, pasl

laktaraa Juozas J. Austrą
LIETUVIS

Buvualfl Daktarai K arti mene Je.
BTDO YIB0KU8 LIGAS

SAULE
J ■

Sziadien visi milijonieriais 
Rosijoi^.

I' ’

, _____ - • Amerikonai ir
Anglikai atkeliaVe Sziadien in 
Rosije, staigai pasiilieka milijo
nieriais, nes turedhmi szimta 
doleriu gauna už jue^.KelįęJjka 
milijonu doleriu bolszevikisž- 
koms bumaszkotns*

SXZ.B1 .. ■ . ■ ,--------- - ----- /■

Isz Lietuviszka Kaimeliu 
....... ■ — 

r »...... ‘ •

DuBois, Pa. — Darbai czio
nais ejna gerin, bet darbas gau
ti yra gana sunku, czionais bu
vo generaliszkas balsavimas 
8-ta Lapkriczio, ant miestiniu 

į vi- 
siemA'cziohai žinomas Lietu- 
vys, Juozas G. Bogden’as kur
sai baigė savo dinsta kaipo Al- 
dermonas pirmos, .vardos,t buvo 
vela Kandidatu ant to paties, 
Ofiso, vienok musu. Lietuvys 
Bogdenas palijo jszrinktas di
dumu balsu vėla ant 6 metu ta- 

i

me pasirodo kad Lietuviai $o- 
ritai laikosi, už savo Tautieti 

teip-gi buvo remiamas per dau 
guma Republikonu, . Lenku, 

. it dauguma 
pasirodė kad

ąudo szia ir pavietiniu Ofisu, gerai

už žudinstas isz visu da-
« 1 ♦ 1 ' , h 1 1. ' i

laikrasztis

iiUi du <*A

vein Kandidatu imt to paties

SzvedUjt Italijonu 
Amerikonu, nes i

. Lenku

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

jis gavį^ balsus daugiau už 
savo prieszininka.

— 5-ta diena Lapkriczio
kad, mažai jos buvo matyti. I>uvo Czionais Surengta abelnas
Musu miestus teip puikei ap- 
szviestas , jog nakties laike ne-

, Moskva.

J

koms bumaszkoms* ■ J z <
Nėr ko stebėtis, sziadioU Ro

si joi konia visi milijonieriai 
czebatu czistytojai, funnonai, 
kromininkai ir laikraszcziu ne- 
sziotojai. Bet tiejei milijonai 
nieko neženklina tiktai yra 
juoku. 5

, Sziadien milijonieriams yra
dydole sunkenybę, nes *jaigu 
ejna ko pirkti, taknesžasi mai- 
szus su pinigais. , . t.

Taigi iszsipildo prahoszimai 
bolszeviku, jog Rosijoi visi bus 
ligus — visi pasiliks milijonie
riais. Bet kas isz tuju popieri
niu milijonu, jaigu už doszimt's

krėtimas ir aresztavimas mun-

galeina matyti fte savo nosies. Felicija,

f Praejta Subata mirė Pe
lnus Gintautą 52 metu senumo, 
senas Mabanojaus gyventojas. 
Nebaszninkui buvo daryta 
OĮieracija Ashlando ligonbute- 
je ir, tas buvo priežastis mirimo 
Paliko paezia ir tris dūk teres. 
Paėjo isz Kauno gubernijos ir 
Maliandjttjfe ižgyvėho 30 metus 
Laidotuves atsibus Utarninko 
rvta. ,

-- Praejta ketverga palici- 
je užgriebė geros arielkos ver
ties už 13,000 doleriu nuo Mi- 
kolo Gavulos slavoko. Miglok- 
linas su detektiyu Miraglia pa
dare ablava. Vėliaus turėjo vi- 

arielka .sugrąžyti Gavulai, 
pasirodė, ^jog (Javula turėjo

jardavinejimd tos afiėll<osįlRu 
darbelis policijos isz

sa 
nes
a j>tiyk^jj^^

vo tai
kersztoy. ne» Guvula dirbę* laike 
rinkimu prieszais draugus Mi- 
glaklino, kuris yra virszininku 
policijos musu miesto. Gavula 
dabar kerszina jam atmokėti 
už taji darbeli ir ižduoti. vi^ps
larbelius virszininko pabijos.

» <e> j; ,- >

». ’ • I’na *• ■ - • • >-f-- —

j ’ I! >

MOTINĖLĖS AIJĮIĄNĄvį
MAS/ .

Ar norite darbo?
\ . 1\ ' j t t

Agentu reikalinga nereikia 
mokslo kiele vienas be jokio 
mokslo gali! savo laike vaka
rais užsidirbtie' gera uždarbe,, 
galima padarite. po dcszimti ir 
dvidesziinti įioleriu jn savaite 
ir daugiaus~|te)oiskito vakaru 
už dykai bei,pradeki^ iszversti
ir dauginus'tyjeiskite vakaru 
už dykai bet,pradekiszversti 
sijvo dyka laika ant pinigu. 
Jeigu esate senesni kąip 20 me-i 
tu tai raszykite del jums nau
dingu infonnrtcijii sziandien 
savo prigimtoj kalboj.

Kateiva Sales Co.
Collegeville, Pa.

Kalendoriai

KAM DUOTIS NUPLIKTIE?
Jeigu taip, tai naujai isz-

rasta gyduole, kurijnilaikys ju 
slinkime, vieton isžpuolusiu 
ataugins naujus. Kiekvienam 
duosime užtikrinimą. Šzita gy
duole yra kaip del vyru ir mo
terų. Rodą dykai. Raszykite 
bile kalboje sziandien. Adrc-. 
suokite: t

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

Brooklyn, N. Y.

vieton isžpuolusiu
DR. J, a. f AN ANEWICZ

Gvdytojas ir Chirurgas.

Gydo, invhirias ligas vyru ir 
moterų. Duoda patarimus 
sveikatos dalykuose per 
laiszkus. Adresas:

2020 137th Street,

1

ii

<IS •1

A

GYVENIMAS

Sz. Marijos Panos
PREKE TIKTAI 25c.z

W. D. Boczkowaki-Co.
Mahanoy City. Pa.

M—.1 • ia.ua a!, ■■ — ,w ■ ■, Mism—*■

KVITU
r p

Z.i
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M

Indiana Harbor, Ind.
, . lw

Knygele Draugystėms
Iszmokejlmo frlnigu ligoni*- 
ma - • • ■ • 50c.

KVITU Knygele Draugystėms, del 
Kasierlaus nog . audetu pinigu ant ; 
susirinkimu 50c.

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

szaineriu per sZerifa ir vietiniu 
ja, pacme dau^uma'Jj/tcz- 

ku, džiogu irH/ouku inuhszai- 
nes, vyno ir tikru seno sžnapso 
net keli liodai1 bpvo paimti, Lie 
tuvio Aldermono, Ofisas buvo 
r ' r i

net keli liodai1 buvo paimti, Lie 
•l • ' ' W ’ .. s.
užkrautas o kiek netilpo Bog- 
deno Ofise tai paskui veže ir 
krovė in vietini lukupa, 
apie 14 ypatų buvo pastatyta!

f-___ ________________________ L‘_

ig atejnancziam teismui 
suresztuotu daugiause 
Italijonu, l žydas, viėfiak^Ame-

viso

kaucija kiekvienas po $1000 
,x isz 
buvo

ri*konas ir du lenkai, bet tuorn 
sykiu Lietuviu nei vieno ne 

“Vietinispaėmė, —
4 i

vieno 
n

doleriu gali pastotyti milijo-
tnierium! Uv '

*

ties. Su pageiba kazirom. Pagal

t

TIKRIAUSES KABALAS 
i , '■’’i

Arba Atidengimas Paslapczlu Atei
ties. Su pageiba kazirom. Pagal 
Chaldeiszku, Persfszku, Gralklszku, 
Arablszku ir Clgoniszku burtlnlku. 
IszguldineJImas to kftbalo yra labai 
lengvas ir kiekvienam gali būti su
prastinu.

MORALISZKA KABALA

Siuskit in Lietuva kalendo
rius. Jau gatavi szios gadinęs 
Lietuviszki. Vienas 25c. Ketu
ri kalendoriai ir tuzinas laisz- 
kams popierių už $1. arba 5 tu- 

i ir kalendorius 
tiktai $1. Prisiuskite marke o 
gausite katalogu.

7 d 1 
Box u8

J. yęrupe vienius
Lawrence, Mass.

Priima ligonius lig 10 valanda ryta.
U Ug t popiet. < Ug 9 vakare 

Telefonas—Bell 86S IL i
113 E. Coal St. Shenandoah i
BBr jtr rr~ n~r<c~<■* * r*

Chas. S. Parmley ■
WAL ESTATE AGENT.

NOTARY PUBLIC. \
Jeigu norite pirkti ar parduoti

— * * •namus, mes galime jumis pa^ 
tamautk Randavojame namus, 
kolektavojame randas ir t.t. • 
*38 W.Centre St. Mahanoy City

Trircziautia Lietuviszka

BANKA
D14*l* k*uclj* sudėt* V*lstljoB 
B*nko DeperUmente. Ealu po • 
prlallur* Valstijos, telp kad pini
gai sudėti mano bankoj* negali 
pražutL Priimu piningus saugiam 
palalklmuL Blunczlu piningus 
in vUa* dalia svieto, pagal dieno* 

Parduodu laivakortes
kompanijų nustatytame kainoms. 
Parūpina paszportus kellanjan- 
tiems In Lietuva. Viskas daroma 
teisingai, greitai ir plglaL Ra
szykite apie kalnas o gausite 
teisinga atsaklma. Adresavoklte:

V. Lapinskas
(į01 W. Mahanoy Avė. 
“Mahanoy City, Pa.

kurta.

i

t ■ '

Kazis Rėklaitis^
I

Lletnvbzkas Graborini
■ II

Laidoja numirėlius pagal naujausia 
mada Ir mokslą. Turi pafelblnlnke 
motera. Prieinamos prekes.

I 1 "I

510 W. SPRUCE ST.
Mahanoy City, Pa.

Bali Telefonas No. 14».
J ------
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Auginau dukrele 
Vienturtele, > 
Kaip vyszniu sodely 
A vietele;

Vai, tili, lili linu 
Nesigraudinu.

Lepinau be gugant, 
Kaip auksztęle, 
Iszleisiu in žmones. 
Už nasztelio.
I * ' ■ J / f J

Vai tili. lili. linu, . 
Nesigraudinu.

Nors senas žentelis, 
Bet turtingas, • 
Vienturte dukrele, 
Bus' laiminga, 

Vdi, tili, lili, linu, 
Nesigraudinu.

>
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J. V. Kovas.

PASKUTINE PROGA. *

Dabar arba niekados yra 
proga insigytie knyga Lietu
viu kalboje po vardu “Tiesus 
kelias prie turto”. Szita kny
ga parodo kaip su keletą dole
riu gali pradėti savo bizni ir 
tapti turtingu. Ji iszaiszkitfa 
suvirsz 20 atskiru sžaku biznio 
Szita kjiyga pilnai parodo kaip 
iszdirbineti' ketezupas, syrupas 
kava, muilą, lazurka, Amonija, 
gyduoles ir daug kitu visokiu 
IszdirbisžcziiF. Teiposgl ji pa
rodo kur gali gauti pirkti žie
dus, laikrodėlius, deimantus, ir 
kitus brangius daiktus* beveik

w I • * 1 z-s. • 1 .

už pusta prekes. Szita knyga 
kasztuoja tiktai viena# doleris 
su prisiuntimu, taigi, raszyk 
tuoj, dabar reikalaudamas tos 
knygos. Pinigus praszau siusti 
Money Order arba doleri laisz- 
ke. Knygų pardavėjai ir agen
tai labai svarbi propozicija del 
jusu, raszykite. (Nov.29) 

Walter Yurkevich, 
3842 S. Union Ave., Box I, .

Chicago, Ill.

KELLEY PECZEt IR H1TEREI
/ —o----- į—

Visokiu Kolonu Juodi, Žali, Molini, 
Pilku ir Rusvu; Enamelavoti.

JCsBrGalima pirktbant iszmokesczio. I -------- oi------ '

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

1 1 *■  T- —-T-'-  ' ■1 ■ ■ ■ ■- ■11

3 VYRU
1 LIGOS

I

jj,

Geriausios |
Kalėdų

Dovanos

ft

ft

4 i
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Daktaras KOLER yra vienatinis tarpe Lietuviu daktaras

f

Pittsburge. Jisai mokinosi Vsrszavoje, studijavo beglje 
B2 metus invalrlaa Ilgas vyru ir moterų, todėl jas nuodug
niai patinsta. Gydo užslnuodlnlma kraujo ir silpnybe* 
vyrp, spuogus, nležejlmus, Ilgas tinimo, invalrias Ilgas 
paelnanczias ntRT neezystumo kraujo.. Atslszauklte ypa- 
tiszkal, per lalszkns asz nogyds.u. Dr. Koler kalba Rualas- 

kal Ir Lcnkiszkal. Ofisos valandos nuę 9 ryte lig 6 vakare 
Nedėliotais 9 iki 2 popiet

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

• ti

i
$ pinigas. Siusk dabar per j (

AMERIKOS^ 
U O ■ ■ -1 ■ * *

ji Giminėms Lietuvoje, tai ft

Saules” Kalendorius ant 
1922 meto.

Saules” Kalendorius ant 
11922 metė jau užtiaigtaA'. RAip‘ 
įtik užbaigsimo apdirbinet ir 
npipjaustyt. Kalendorius, pra- 
dėsime " iszsiuntinot deP visu 
musu Skaitytoju ktirio atsiligi-

F <

lio už prenunlėrdta. Tidjei, ku- 
He da ne yra atsilyginia, mel- 
džeme paskubyt,1 jaigu geidžet 

F * a * .m ' M . . r A f

aplaikyt kalenddriu, nofe spau
dėme tik tiek,, kibk yra’ reika^ 
linga. Todėl nevilkinkitb Sh

•W.D.Boczkahcto^Co. 
■ n—*,„r i' ■    *. „ >,■,-beį«

f)ri siuntinio''j)rontimeHitb&
U ' . Iir TY >h
r*

I K
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katra iszdeda žmogaus ateiti. Su 
Salamono Nose. * •

TIKRIAUSIA BURYKLA 
j 

Sulva. Del vyrtidr moterų.

VISOS TRIS KNYGUTES 
TIKTAI UŽ . .....

■ ■<*

Sudėjo Cigonka isz Egipto Rubiną

Prlslusklto irtum Is 2(>c. Gausite 
Vl8as tris knygutes per paczta. 
Finlgtis galite šiušų stempomls.

W. D. BOCZKOW8KI-CO.

< <■
MAHANOY C1TY. PA.
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I!; LIETUVOS -
I PRAMONES MiENDROVE^ 
!;p P>Wai O# **■

i j Mes siuneziame sulyg !;

IįLIETUVOS 
l£ PRAMANI?.!

iin
" I

s in laika.!'
i

Mes siuneziame sulyg 
Jį- - žemiausio dienos kurso. ■ į j 
L " ii

i!
;»AJ , j Į Adresuok:.:

| Lithuanianj Americans
• BBU B a \ .Trading Cobipany 
jp 112' N. ' GREĖNE ST.’ 

lįv . BALTIMORE, MD.
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Pirkite Kuknini
> ■ r

ppeeziu Dabar
•f i

t

~T7TRT 'V

H

pirkti negu vėliaus inGenaus - dabar
"Lf Jl^ ** ■ y

rudėni. .Turime dar didesni ir geresni 
pasirinkimą negu kitados.

Musu speeialiszkas PERT 
GLOBE peczius, viduris 18 

ptrikei enamelavotas. I

$77;5o
coliu didumo,
Galima matyt musu sztoro lange.
.III...................... —4 M ■■i I. . . .. . ............................. ■ ....... . U ■ I Al 4' ■ JP —

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- 

1 karnas peczius del* dide
lius sziminos. Dar syki 
sakome; pirkite peežiu 
dabar.

KODĖL NETURĖT
DVI INEIGAS
vieton t Avienos

■■ U’U'iii-.';K 1
1— -Pinigus kurios uždirbate prfe darbo;2- Pifek jusull®®
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Jeigu hotrite kad jusU suczedinti pirftgni jumis ji

i

h
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inigai,;uždį$a. £. .
- _ ■

,s jje dauginus Uždirbtu,
tpj rei(<įa juos INVESTYTI. G ali U lengvai ir saugiai juos investyti
pirkdami PREFERRED STOC^’& kompanijos

..........................■. . a S ■ r - >
Pennsylvania Power & Light Co.

f. * ' " 1 ž ' •* Ji

. Kas tris menesius gaunate procento Czękius per paczta—yra tai alga 
nuo jusu investytu pingu. ' . t -

’T f .
fe Yra 4ai tikrai augsztos klas^ investmento proga kiekvienam—užtik

M

t

ir

f :•

j pinH<
i \

4. IOM

' t

sūri
n.

I

X

I GUINAN’S
MAHANOY CITY, MT. CARMEL, SHENANDOAH.
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I Sztai Koki Prieteli Turite-— 

į Merchants Banking Trust Co. Banke
> Yra tai pirmutine Banka Mahanoy City ka pradėjo mokat
C procentą ant sudėtu piningu. t
j Yra tai Banka in kuri ateinate, kada reikalaujate pagalbos
> kada perkate namus.
( Yra tai Banka kuri pagelbsta jumis atmokėti skola per 
j ' lengvas mėnesines mokestes arba teip tanke! kaip
> jumis geriausia iszpuola mokėti.
C Yra tai Banka kurios virszininkai yra . J ūso tautiecrial ir 
c pažinstami. *
j Yra tai Banka in kuri galite ateiti ant rodos arba infonua 
| ei jos, kada norite kur investyti piningus arba pirkti 
| namus. Ą įį
j Yra tai Banka, kurioje jaueziates lyg save name,
> Yra tai juso Banka.
C Pasakykite savo draugams Ir pažinotam* kad dėtu savo 
J piningus in Merchants Banking Trust Co. Banka. Britą

vintas ir saugus- Neyra jokitVlrfiueziu. Nereikia nukirpineti kuponų. 
Tik nuneszkite Czoki įn banl^a ir atsipūkite Už-juos pihigus, ar galite 
palįkte ant knygutes. . -
Czia yra begalo gera proga kuria prastas darbininkas pasinaudot gali, 
lygiai kaip ir turezius. Užsimokaųtis in ve
įnsteįgtoj, saugiai prižiuretoj kompanijoj Iruri pristato labai reiilcalinga

Ar, ųaujojates isz progos? Ar turite dvi' ineigas? Ar INVESTĮNATE? 
Pasjdaryjcite sau už pareiga, Užeikite in bile koki szįos kompanijos 

Pažinosite ^a|p*.^tai * 
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lygiai kaip ir turezius. Užsimokantis investmentas didelioj, drueziai

vįsuonioneį'medega — GAZA ir ELEKTRIKĄ.
1 0 » *

Pasjdaryjcite sau už pareiga,
pfisa* flJ’ba prfeiuskite žemiaus padėtą kuponą.

»lengvu budu galite iszmokti investyti.
1 i r

>J H

J

/

t

t
\1

4

*;

■* i L k -»»r '
r ; ’ M

■ i. •

■7 -T-- ,<------ r—y—...... ..... .
Information Kpypon 

. without Obllgappp) ,
Pennsylvania Power & Light

(Without Oblttfa||pp)
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Pennsylvania
ower & Light Co.
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Investment Dept Allentown, Pa.
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Please send me 8-page illustrated booklet, “More 
Power to Your Money’* containing (1) More Infor-

Pradine durtos Reikalingumas
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■nation about your Preferred Stock, (2) Details of

... yra Pastovus t
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Easy Payment Plan, (3) How
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to Judge an Investment
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Banka žino kaip jumis geriausia pagelbetL
MERCHANTS BANKING TRUST CO.

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

J, H. Garrahtn, Attorney W .F. Rynkewlct
D. M. Graham, Pres.

P. 0. Fenton
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D. F. Galium, Treat. ,
A. Danisewlc* M. Garais 

T. G. Honuby
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