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Motina paaukavo gyvasti idant 
ižgialbeti savo vaikus.

Trenton, N. J. — Mirtis at- 
Jigino narsiai 
gialbejima keturiu vaiku isz 
deganezio namo. Kada Juozas 
Tur su savo motėria dirbo ant 
savo fanuos arti Penningtono, 

savo vaiku 
namie isz ’ kurio iszejtincjo 
liepsna. Motina pametus darba 
pribėgo prie namo, inbego in 
vidų kur radosi keturi vaikai 
isz kuriu du dvinai gulėjo ant 
virszaus. Netemindama ant sa
vo nelaimes szoko in liepsna ir 
isznesze Elvinus, po tam ižgial- 
bejo likusius du, kuriu drapa
nos doge. Tame vyras suszau- 

. ke kaimynus ir ugnagesius, ku
rie po sunkiam darbui užgesi
no ugni. Apdegusius nuvežta 
tuo in Trentono ligonbutin kur 
motina po keliu valandų mirė o 
vaikai teipgi mirs. Nelaiminga 
motina buvo baisei apdegus, 
plaukai nuo galvos apdege, kū
nas visas buvo teipgi apdegins 
o szlebes buvo su d eg i a lyg 
szmoteliu. — Motina 
ant nelaimes, paaukauje savo 
gyvaste be jokio apmanstimo, 
kad tik vaikus ižgialbeti, o 
kokis atlyginimas vaiku tai 
motinai, kuri davė gyvasti vai
kams ir nekarta» paszvencze 
savo gyvasti už jnos. Ant se
natvės turi ubpgąut, ar užbaig
ti gyvasti priįjlaudojc del uba
gu?

Ne nori apleisti kalėjimo po 
30 metu. Į

Greensville, S. C. 
liūs Murphy, vienas isz seniau
siu kalininku South Carolina, 
atmetė pasinlinima gubernato
riaus kuris davė jam laisvia, 
nes sako, jog po praleidimui 30 
metu savo gyvenimo už muru, 
nežinotu ka su savim darvti 
ant szviežio oro. Ydant jam pa
rodyti smagumus 
žiūrėtojai senuką 
krutamuju paveikslu, kuriuo 
pirma Karta savo gyvenime 

ir automobiliu 
Ta viską ka

motinai už iž- 
keturiu

ižgirdo klyksmą 
isz ’ kurio

nežiūri

kams

Danie-

la išveš, da- 
nuvožė ant

b

Gyveno kaip ubagas bet paliko 
$45,000. 

?attlo, Wash. —

, _ _ ■__________ : .. .. J .........................................................................................................................r.. _____ ________ į- -7--rt7---------------- * ■ -- -- ■;
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Amerikas paaukavo $20,000,- ISZ VISU SZAL1U
- Senu-

> 
000 del ižbade jusiu Rosi j oi.
Washington,’D. C. 

tas užtvirtino bila kuris duoda 
rusiszkiems ižbadeliams 20 mi
lijonu doleru idant, juos ižgial- 
bot nuo badines mirties.

Teipgi paskyrė puse milijo
no doleriu ant siiszelpimo su
žeistu ir ligotu kareiviu ligon- 
butejo Arizonoje.

Del bedarbiu paaukavo szim- 
fti tunkstaneziu doleriu*
Lietuvys aresztavotas už sado- 

miszka prasižengimą.
Wilkes-Barre, Pa. 

lėtas dienu atgal czionai su sy
kiu ant miesto stulpu pasirodė 
anglu kalboje policijos paskel
bimai: “Kas suims Kamaraus
ku, tas gaus $500 dovanu!” Vi
si pradėjo teirautis, ka tas Ka
marauskas padare, kadangi jis 
buvo visu labai gerai pažinsta- 
mas, vietinio choro vedėjo pa
dėjėjas, ir pats gerasdaininin
kas. Iszsiaiszllino sztai kokia 
bjauri isztorija:

Kamarauskas gyveno pas tū
la lietuvi ant gaspados. Viena 
syki jisai užsivedė iii savo rui
mą gaspūdines vaikiuku 8 ar 9 
metu, senumo, ir su pagialba 
saldainiu prikalbino prie uca, 
prigimto ir spaudoje noisz- 
reiszkiamo dalyko, žinomo po 
vardu “sadpmybes.” Ganu to, 
kad ta istorija užsibaigė liud-, 
nai, nes vaikiukas tapo sunkiai 
sužeistas; jo motina iszgirdusi 
rėksmą, iszgelbejo savo vaiku 
nuo žveriszko užpuoliko ir pa 
szaukc daktaru, 
kuogreieziausiai vežt in ligon- 
buti, nes sako reikia skubini 
atratavot, kad nenumirtu. Tai
gi vaikiukas visas sukruvintas 
tapo nugabentas ligonbutin, ir 
darjiežinia, kaip su juo iszeis.

Taip atsitikus, ir nespėjus 
suimti Kamarausko, jisai stai
ga prapuolė ir niekas nežinojo, 

karvukc I kur jis dingo. Bet koletui dienu 
Argi tiejei kvailei praslinkus jisai tape sugautas 

ant tiek negali dasiprast, jog Fort Jay, N. Y., kur jisai megi-

Seattle, Wash. — Rinkda
mas popieras ir skudurius per 
daugeli metų ir būdamas lai
kytu už dydeli vargsza Alber
tas Lichtblan, 64 metu senumo 

» ana diena 
silpnumo

tinkamo maisto. Senukas mirė 
ligonbuteje, bet paliko testa- 

Kada palicije padare 
jojo vargingam uamell-

k ryto 
nuo ;

1 

ant uliezios 
ir neaplaikimo

susidedanti/ isz 
iks-

menta. 
krata
je, terp kitko rado minėta tes
tamenta, kuriamo palieka vi
sa savo turtą
viso jojo turto verties 45 
taneziu doleriu del savo anūkė
lės. v

Nužudė savo anūkėli.
• Adrian, Mich. — Mrs. Katre 

Kirby, 62 metu senumo, likos 
nuteista aut deszimts metu ka- 

už hužudinima naujei 
ynijisio anūkėlio, kuri pagiin

dus. Mergina neižda.ve pravar
de tėvo Jkudykio, motina tuom 
labai supyko,- o kada kudykis

lojimo

de josios duktė nebūdama ve-

atėjo ant svieto, pati priėmė ir 
tuojaus užsmaugė. Josios duk
tė kada pasveiko, davė žino 
apie tai* palicijai kuri motina 
uždare kalėjimo.
Kada tiejei kvailei gaus protą.

Brownsville, pd. — Du 
“agentėlei” pribuvo pas Juo- 

, parode maszi- 
nuka in kuria indejo dolerine 

pasųkp. rankQiia ir

tino bumaszka. Juozas ir jojo 
paeziule negalėjo susilaikyt 
isz džiaugsmo ir tuojaus nuta
rė pirkt taja stebuklinga ma
szinuke kuri -permaino akl- 
mirksnije dolerines bumaszkas 
ant dvideszimtiniu. Užmokėjo 
agentams $2,670 — visus pini
gus suezedytus per savo gyve
nimą kurie dingo, o norints 
Pavlauckai suko maszinukia 

visa,nakti bet “
> y

pasveiko, davė fine

mPik ko

vietinio choro vedėjo pa-

metu, senumo,

A W. D. BOCZKOW4KI, Preu. & MfrTV* If* nvV«»VH^n|i R IPR» 1 
V. W.BOCZMVWfiKl, K 41 tor
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Isz Lietuviszku Kaimelio PREZIDENTAS 
MYLI JOTI.

HARDING
..."'".r" .T"........ —i

Isz Lietuvos iį.

agentėlei 
za Pavlaucka

bumaszką, ] 
isz kito galo iszėjs dvideszitn-

per 
iždžinvo.

sadpmybes.

Tasai Ii epe

r ' 1 ‘ ------ 1
Gardus spiritas, r— iiebagelei 

puikei apsigavo.
Berlynas. — Keli maloriai 

atėjo pas naszlia ^Katrina Li- 
hermoniene, iszmaliavoti kelis 
kambarius. Vienas isz jųjų su- 
nste kad pas z,hašžle randasi 
spirito. Nuėjus pas jąja pasakė 
jog reikalauje spirito ant nu- 
czistininio nekuriu taukuotu 
plotinu 11111) Sienų, ąes su spiri- 

galima jniezystyt ir 
darbas bus goresąis. Ubormo- 
nieno nuėjo in skjepa. ir atne- 
sze spinita- kuri maloriai su-

ku- 
dingo isz namu, 
ant kalno arti-

ISZ KLAIPĖDOS.
I
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i

V

%

rw
ate

tn gėriau

nuėjo in skĮcpa, ir atne-

naudojo iii savo vidurius ir net 
apsilaižo. Po keliu dienu volą 
tasai ipalorius* paprasze dau
giau, spirito, bet naszle jam at- 

“Dhugiali neturiu, nes 
atidaviau kiek turėjau, 

mano vyras mjre užrubeži- 
prisiunte

paprasze dau-

sakb: 
viską
nes
je kuri man nesenei ] 
pamirkyta spirito, k|iri supy- 
. . . i. y, - » .. <linu in bonkas po palaidojimui 
kunO, nes maniau, 
spiritas da bus man

jog tasai 
reikalin

gas, nes sziadieh labai brangus
Visa jum atidaviali ir daugiau 
neturiu,

Maloriai pamote darbu ir
* ■ • v * ■ • L •daugiau nesugryžd. Dja ir szia- 

dien badai serga lino ižgerimo 
tojo spirito., kuriame buvo pa
in i r k y t as n e ba sz n i nk as.

Dantis isz popieros.
BerLynaš. i ' Vbkiecziai da

bar pradėjo iszdirbinet netik
rusdantis isz ••popieros-, kurie 
badai yra daug .gerės ui nekaip 
isz porcelpno O' ir nesitrupina

I

Girardville, Pa. — Jurgis ^a- 
garaitis 52 metu senumo, 
ris ana diena 
likos surastas 
mojo Odd Fellows kapiniu.
Žmogelis sau nutraukė galva 
su dinamitu. Žagaraitis praej- 
ta utarninka nusidavė in dar
bu, o pasiemias pedia užėjo in

vieia, kur prakaziravo 
i sus pinigas 60 doleriu, 

namon

viena
v
matindamas sugryžti
.pas savo motOria ir dvileka 
vaiku. Gęriau nekaip klausyti 
“szunc ppteriu;” nusidavė ant 
kalno, užsidėjo szmota dinami
to ant galvos if užbaigė gyvas- 
te.

I

Crystal Falls, Mich.

sar-

z 4

t

% > ' <

*

urystai raus, mien. Ka 
tai buvo apgarsinta lipte ta ja 
moteria ka buvo peiliu nudur
ta per kita moteria, tai ne su
peiliu dure tiktai su poliu (vic- s
dru) pormuszc galva.

— Darbai gerai ejna, ka
syklos- dirba be paliovos, bo
sai klausinėja kur tiejei visi 
darbininkai dingo ka czionais 
kitados dirbo, tai praszo idant 
pažinstamieje raszytu pas 
juos

raszytu
idant sugryžtu adgal 

prie darbo.
— Baltruviene labai czio

nais reikalinga, o/kaip girdėt,
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Prezidentui Ilardingui nubo-
do važiavimas 
nes sako, 
jokios liauti os 
geidže būti sveiku. Prezidentas 
Hardingas jodinėja konia kas

automobileis, 
jog tame nesiranda 

jaigu žmogus

iai po nauju metu pribus padn- dipna p(> ]iejiolikn mylhb
, I _________ •____ryti paredka su moterėlėms.

—Fallietis.

Moundsville. W. Va. - 
tuviu ėz i on a is yra 
kyti

Liie- 
galima sa- 

piisetihas . būrelis, ] 
skaitlinje ne galima \

Lietuviu gal vįsąį .nedirbą ba
mokestis nelabai kas.

— Mhineriai priguli prie U 
) |)ef I M. ^V. OF A. tik isz tu kasyklų 

pasakyti pėr jipe Ohio’s ir Ben Franklin
, . .-.a , .i i kiek ar szimtas ar du ar dau- Coal Co. szita paskutine yrateip greitai. Dantys yra drūtus 1 . ’ , «l uu,.u uuu Lmln i_ t>_„i__
ir nepermaino savo koloro, o Is? to ,,u.rel11?
priek tam yra (laug .. pigesneis 1 ka! y™ visokm, kntahku, ^. ,

bolszeviku, ciciliku, pagonu ir|Pl,Aul1 in .L )\. oi A. 
(langelis kitu, tarpe viirsz mi- 

I netu partijų yra daugelis jau
nu vyru, bet __  _____

ir nepermaino savo koloro, o

He kaip isz tojo pirmutisio ma-
terijolo.

giau. Isz to būrelio galime sa- tik yku’ia kasykla in Panhandle 
d ištrina West Virginia kuri

turėdamas

su
Nelaba

Sužeista kulamoje .maszinoje.
Darbininke Brazaltiene gel

bėdama savo drauge nuo nelai
mes, pati inkliuvo in kulamaja 
maszina pas ūkininką Kajeli, 
ir teip likos sužeista, jog po ke
liu valandų mirė ligonbutije.

Kun. Czedinkaitis mirė.
Plakszcziu kunigas Monicas 

Czedinkaitis mirė,
57 metus. K u na velionio sude
gino- o pelenus palaidojo, ant 
Tilžės kaniniu. * .

Nužudė savo kudyki.
Tarnaite P. isz Tilžės pagim

dė Geležkeldvari kudyki kuri 
su pagialba savo mylemo 
skepetaite užsmaugė,
motina likos nugabenta in li- 
gonbuti isz kur pasveikus bus 
uždaryta kalėjimo lyg teismui. , 
Josios milemas pabėgo?
Su kuom kovojo, nuo to mirė.

Szilakarckama — Darbinin
kas Vilius Majaura isz Kintu 
žinomas kaipo dydelis girtuok
lis, paejas namon gerdi užsi
traukęs, atsisėdo ant krėslo ir 
užmigo. Kada jojo motere sten
gėsi ji pabudyt, 
jog jisai yra miros, 
liaus rado pleczkutes sumai- 
szytos guzutes su mediniu ai-. 
kaholium. *

Vyras ir motere nužudinti.
Artimoje Arnstado, likos su

rasta ūkininkas Attepburgis 
negyvas su prapjauta gerklė, o 
jojo motere radosi aviu tvarte 
pakarta. Visi stalczei, szepos ir 
spinos buvo atmusztos, isz ko ■ 
duqdasi matyt, 
likos papildyta tyksle apiple- 
szimo. Manyta kad ukinikas 
buvo turtingu žmogum, bet pi
nigu palicije nesuranda.

lis paejas namon gerdi

persitikrino
Prie Vi

jog žudinsta

JI

I

f ’

t
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— Gruodžio 6 diena Ben 
Franklin Coal Co. uždare ka- 

iszsineszti vi-nu vyru, bet nelaime neturi sykla, paliepė 
mokslo ypatingai paprasto, tas | siems jnainieriams tulszis, kas 
yra perszkada kad ___1_. ’

( Revalus. Ana diena atsL Besutinka tarpe saves, rast ant ta diena isznesze pati ir dauge-

Baltiko valsczei nori kunezia- 
vot su bolszevikais. yra perszkada kad Lietuviai ne iszsinesze tai kompanija ki- Amerikos Raudonojo Kryžiaus 

nurses Lietuvoje.

Kaunas. — Ka tik užsibaigė ' 
Amerikos Raudonojo Kryžiaus ■ 

kurso lekcijos
N u rses užganėdintos

buvo czionais posėdis visu mi-1 kiekvieno kampo gatves buri lis maineriii 'neatrado, bet uz 
baltikiniu ‘ 1 ’ _ ___

kaip Finlandija, Estonija^ Lie-|j<Us i<Uvje patys negali iszajsz-
tuva ir Latvi,je. unt /kurio nu-tai yra, 1 . „
tarta dalibauti komercialisz^oi kad asz toki laikraszti skaitau I apikanta įj^įdelis sumiszimas

nisteriu baltikiniu Valstijų Lietuviu sznekant apie daly- pora dienu vol atidaro kaipo
? • — T* ? I . . J _ . _ - l/z zx rN i i i • • 1 • _jaigu maszinuke butu ant tiek no instoti S. V. 'armijom Jisai 

kad permaino pini- ant vietos tapo aresztuotas ir 
‘ ‘ josios ne- indetas kalėjimam Be abejo- 

parduotu ne už visus skarbus nes* jisai atsiims sau užpelny- 
ant svieto. Isztikruju tokin | ta bausme. -— -“Vienybe.”

■ I ., /» • •
Miniszka užmuszta per au

tomobiliu.
New York.

ir apkvailinta daugybe auto-

stebėtina 
gus, tai 
parduotu ne

Karta 
pamate, kaipo 
kuriame važiavo, 
mate, da daugiau jin užtikrino, 
buk nežinotu ka darvti būda- 
mas ant laisvos. Melde dažiu- 
retoju idant jin nuvežtu adgal 
in kalėjimą kur su noru už
baigs likusias dienas savo gy
venimo. Senukas ne turi jokiu 
gyminiu, nes pati jam mirė ka
da sėdėjo kalėjimo, du suniiį 
likos užmuszti karoję o viena
tine duktė senei mirė.

i Toki sūneli tiktai pakart. . kins nutomobilis, < sunkiai ap. 
Milwaukee, Wis. — Sudže A. lamdė ir sulaužė deszine koja 

Backus, ana diena nubaudė dviejose vietose. — 
Eugeniusza Ąthay, 25 metu se- jfe^uri ra-kto. paszaukie ugna- 
jiumo m kalėjimą ant dvieju gesins \
metu už paraszima neteisingu „ ., T* ■%< tx l
t i - • i u., l i * Providence, R. I.— Mrs. Kat-luiiikiliui kvitu nnt kitu zmo. * * ’ ,

ana diena

“agentai Be abejo- tuva ir Latvije. ant /kurio nu- h<jnt kas tai
Qpen

yra,
I 4 4 

bet i&zejna ‘4 Skepai
ir prasidėjo 

dirbtie isz ko kilo ne
Shop ir

konvencijoj tyksle pradėjimoh^tas toki ir t.’t. Bet ne neap- H<hd net turėjo partraukti kaip
gailėtis tikžmonių negalima 

piktumas yma, jog tokie kvai
lei.
Automobilius sužeido lietuvisz- 

ka kunigą.

Z f

Susimaiszins

Kansas City, Kaus.— Vietos mobiloi? kada o,jo per kelia.
lietuviu Szv. Kazimiero para
pijos kleboną kun. Cisza iszti-I •! 1 •

ko nelaime. Praeitos savaites Pvle8Z
treeziadieni vakare 3 einant

kųpczystes su Bosiję.:
♦ *

Kapas ant kurio žole ne 8<ugaLenyVį seka pėdom jaunųjų, to-

mistiną kad laikrasztis raszo ta vadinama State Police, bet ir
I kas jam geriau1 pelnh athėsza> tie negali duot rodos.

Viename sumiszime sužeidė
Ldel galima sakiti kad tarpe Lie viena motere Lietuve, tjii ta ir

Viename sumiszime sužeidė

miniszka sesuo Akviana likoš 
užmuszta - per

; kuri sustojo' ant kelio. Kapas.
Josios drauge, sesuo Pozzi, at-

per szimta metu.
London, Anglijo. — Aplin-1 tuviu csųonais ne kas. Lkita Lietuve nuvožė in kaleji-

■ kine ja. Montgomorio, randasi O, apie-.Lietuviu merginas ma. bet ta. paežiu diena paleido 
' v * 1 v*1’ 1 raszyti jujupnt liuosybes su i

mirsiu pirmo
Kaune.
vietiniu moteriszkiu interesu.*

Kursas susidėjo isz hygienos 
pirmos pagelbos, pagaminimo 
paprastu naminiu vaistu ir

* I

t

automobiliu

randasi 
apleistas kapas ant vietiniu ka
piniu vadinamas “Pleszikovadi namas

M Už keliu menesiu su- 
ejs suimtas metu nuo to laiko,

bankiniu kvitu 
niu vardu.
nemilaszirdingai iszbare nela
ba sunu, jog privertinejo savol 
sena motina ant sziuravimo 
grindų po sztorus idant uždar
biautu kad atligintd nuskriaus- 
tiems žmonim už jojo nusidė
jimą. Motina dirbo diena ir 
nakti, o sūnelis tinginiavo pų 
miestą be jokio darbo.
j Vėla kunigas dingo slaptai.

Pittsburg, Pa. — Kun. M. J. 
Bąrry, buvusia katalikiszkoje 
parapijoi Indiana, Pa. dingo 
isz namu, nežino kur. Motina 
kunigo nesulaukdama jojo su- 
gryžtanezio davė žinia palici- 
jai, kuri pradėjo jeszkotį die
gusio. Kunigas dingo isz namu 
7 diena Gruodžio ir lyg sziam 
laikui n^aplaikyta jokios ži- 
nios anie ii. >

ant kitu žmo- 
Ne gana to, sudže

paprastu naminiu vaistu 
prižiūrėjimo ir penėjimo kūdi
kiu. . ~

Kūdikiu padėjimą tipiszkas 
pavyzdis ir motinu tinkamo 
prižiūrėjimo nežinojimas duo
tas , sekaneziame atsitikime 
Kaune:

Viena diena motina atsine- 
Įsza savo keturi u menesiu kūdi
ki in Amerikos Raudonojo Kry 
žiaus klinika. Kūdikis buvo 
apvyniotas nuo galvos iki ko
jukių in szmota raudono kar-

O i apie i .Lietuviu 
negąliiĮąą nieko ‘ 
1 
lies nelabai toli puola ir nėra I kas pasielgimas palicijantii . ir 
dyvo kad iszLietuviu Ameri- State Police su tomis moterims 
konai juokėsi, nėra dyvo kad vol kilo sumiszimas palei Court

užsistatymu M

mažai yra, bet obuolis nuo obe- kaucijos iki teismu bet žverisz-

dyvo kad iszLietuviu Ameri- State Police su tomis moterims

" ‘ / kada ant tosios vietos likos pa- 
už numirusius i laidotas Johns\Newton Davis, į • •

I V J vVI •

jam gatve nžszoko ant jo le-1 sikluupc ant keliu ir pradėjo
________________ ______________________________ > _ __________ _ _________________ _

pakol neatėjo hmbiilansas, bot I miestįszkas
kias

“L.

kalbėti maldas laidotas JohnsiNewton Davis Lietuviai isz sitauteja kaip pra
i virszininkas, ku- 

sesuo Akviana jau buvo mirus)! ris likos pakartas už tai. kad

House ir likosi sužeisti du Lie
tuviai ir tie tapo payrnti in ka-

Nėra ko abejotje kad dange- Įėjima, per la visa laika likosi 
lis Lietuviu sarmatinas sakytis padaryti 9 aresztai tai _ I . 1 • IV*

|f

v ra nuo
i anruli- 

czios ir ji užmusze. Kada jam
Sesuo Akviana mokino parapi- tūla žmogų apiplesze 
nei mokykloi Szv. Ambrazo ' *
parapijoi ant West 54 uliezios. | dėjo virve ant kaklo, jisai, ant 
3889 gyvaseziu dingo minksztu 

anglių kąsiklosfy.
Harrisburg, Pan

nei mokykloi Szv. Ambrazo
kad jie yra Lietuviais* kur ko- 6-tos dienos Gruodžio. Teip-gi 
kia prova apie munszainia ar- L—...— 
ba už susimuszima taifLietūvhi bai i|£ nesziojima

j v .. . . i daugiausia, ar tas .Vra geras vclvcr:V.2,“!i!:cz ; - --— T—■
yra nekaltas, o ženklo jojo;»e-[.vardas del vislį jJeWiu, ir be Rate kaucija lyg teismui, tie du 

jokios abejones galima gaut at- skobai yra lietuviai. Todėl pa-
b ' I -------------------------------------------- -------------------- ---- .--------"i---------T” ----- ------------

— Įsz Lietuviu • didžiausias neatvažiuotuH)a padėjimas 
skąiczius dirba Anglies-kasyk- arszesnis ne kaip galima raszy- 
Ictee uždarbei biįvk) galima’ sa- ti 
kyti kad buvo geri, bet laikai ' ’
užėjo czionais. kaip ir kituiMfr geras daugelis lietaus, žmonių

likosi suaresztavoti ir du ske- 
, su Savim re 

volveri’us,*likos paleisti užsis-

kia prova apie munszainia ar
ba už
daugiausia, ar tas Vrą gerus

tuno, ant to dar kitas szmotas, . 
ir ant to dar kitas, ir tas viskas 
apriszta su szniuru, teip dru- 
cziai jog kojukes ir rankutes 
visai nejudinamos. Pundukas 
panaszus in vatos pundeli. 
Kuomet nurse nuėmė skudu
rius, rado jog galveles, petuku 
ir rankucziu oda pratrinta.

I Kūdikis užkrėstas odo liga, 
Pirminuse, nurse apiprause kū
diki ir ir nesezia aptepe. no 
tam aprengu su Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus drapa
noms. Motinai duota geru pa
tarimu.

Nurse aplanke tos motinos 
namus set szeszis sykius. Pir?

laika du kurt ant dienos po vi- ma ir antra syki 
sa svietą su pagialba bedrat i- tokiame pat padėjimo kuomet

If

visu szventujn prislėgė, bukMrs. Kat-i 
in miestą su

| reikalu ir pirkti kalėdiniu do-

tikrino buk užmirszo pasiyin-1 meto lyg sziu metu, kasikio-1 Jojo pranaszavimas iszsipil-

re Parley iszejo

vadeliu. Kada sugryžo persi-
k'altybės* ant jojo kapo ne augs

Nuo W6 jokia žoie per szimta metu.Ta- nV.
■% * ■ I 8^ I ""i 1 ii • A % WT Ė A’A F 1 W VA Lt 1 i \ 1 II •

ti rakta. Ka cze daryt? AtsfJ šia minkaztu aiigliuižuvo 3889|de nes per Szimtą metu dužiu- 
myne, jog josios vyras turi Į darbi n įnk u kasiklosia/sekąn-Įretojai kapiniu gana** stengėsi 

Fayettį i lt509; < Westmoreland I bet visi juju stengimai nuėjo
viena rakta, nes.būdamas ug- czai:.iiPaviotoiAllegheny 1753;|užaugyt žolia ant jojo kapo, 
nagesiu sugryždavo namon vo-l
lei. Ka Katruka daro, nutarė 495; Washington 419:; Indiana ant niek. Dabar visi su dydeliu

3

tareme kad in czionais niekįfs
<raa

ii

i

kyti kad buvo gori, bet laikai u Oras czionais. nelabai

_ . ' i ooo « ,O7 -ti o i v, i , ’ / ' i X negalima sakyti kad teip geru daugelis- serga sU Scarlet le-paszaukti savo vyra namon 222; Mercer .197; BeaVOr 118; akyvumu lauke at per szimtu L ??n . J 1 ...........................
Į, 1 .t • A v___ X. !XT I 11 K. QA.I I KtUP ’'UVO.

jo prie pirinutiues ugnines de- Į Greene 45. Iszmoketa suszelpl- Įje.

ke atejnanczio vyro. Po teisy- |102. Teipgi iszmėketa suszelpl-
k r |

už kojas, ir 1.1.

kad jiai atidarytu duris. Nuc-| Armstrongu 115; Butlcr 86;|metu užaugs unt tojo kapo žo- 

žukes patrauko rankena ir lau-1 mo už taisos nelaimes $16,918,-1

bei pribuvo josios vyras, bet, 
drauge su juoih visos ugnines 
maszinos. inspektoris ir kopė- 
ežiu kompanijo. Kad tai butu 
kita motorelo teip padarius, 
tai butu už tai atsėdėjus 30 
dienu „ kalėjime, bet Katruka , '* a . A * A A A MI buvo ugų^gęsio pati ir jiai do- 

ivanota
• ♦

ll

ver, ir teip kitomis limpamoms
— Isz viso szitame mieste | ligomis. — Mouhdsvilietis, 

yra tik viena Anglies Kasykla 
po vardu Mound City Coal Co.
isz miesto Korperacijos yra dvi

v

sĮsz visų , gyventojų ant I pq/vardais Mineral State Coal

Itos paskutine^ galima sakyti 
. < . ? kad prie miesto arba geriau sa-

Turkijoi, Syrijoi ir Ar- * Generolas fttąhton Cląrk | kant kad nuo miesto netolii. Per 
_____ „ a. motores neszioja isz Indijanos, L.4T._  _ , 
szvies ųiėlyhas drapanas kaipo męte, buvo vienui isz 31 broliu Central Coal Co. y_________________ _ • - I- ‘i -_Į‘ yt O’’i»___ • .____ .

mo 405 už netekimą ranku, 245
’ r iiijon^j /moni

Fiffelo boksztas, Parižiu- 
je, Francijoi iszsiuntines tikra

svieto;‘250 m
neszioja .io^lti (IraįiSiiu.

1 >' . I ' į ’ .2 "u

onįu ne Čo. ir Ben Franklin Coal Co. rado kūdiki

kad prie miesto arba geriau sa- 
b J 

IcųV^i įnirę 1846 upe Ohio’s yra kita po’vardu 
..... ’ o teip kitos

ženklas gailesties po minusiam ir- seserų isz* vienos,.mot i uos ir iszdirbystes buvo nekarta mi- 
’• f I vieno tėvo, 1 nofn kninn stiklina ir i i tnt.

menijoi, motores

nio telegrafo.

vvrui.

neszioja isz Indijanos,

I vieno tėvo.

o teip kitos

nota kaino stikline ir t. t. tat

Norvegijoj mergina turi 
turėti diploma parodanti kad 
yra gera kukotka pakol gali 
isztekoti už vyrui — Kad tai 
TY1C311V Kill’ll -

motina atnesze pirma syki in 
alų gale motina 

prižiūrėti 
Tas tik 
panasziu C!

klinika. Bet gr 
isimokiilo tinkamai 
ir kūdikis pasveiko, 
vienas isz daugelio

IT* T•u*
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SAULE

KAS GIRDĖT
Kalėdosi
Kokia tai brangi 

krikszczioniszkai dusziai!
Ūetlejaus staineleje gyme 

Dievo Sūnūs. Nakties szaltis, 
ant žemes sutiko pasaulio In
kų rėja.

Dydžturcziu namai, net ir 
prastesniu gyventoju namai 
Jam. buvo uždaiytos. Szali, už 
miesto, kalno urve, terp gyvu
liu tik rado sau vieta ant szios 
žemes. Ten klūpojo Jojo Moti- 

szventas Juozapas prie
Dangiszko Kudykelio pagul- 
dvto ėdžiose ant szieno.

Anioliu giesme

skamba ir da-

szvento

na,

“Garbe Dic- 
ramybe gerovui Augsztybese

noro žmonėms“ 
bar, ir skambės per amžius.

Nėra ant svieto tokios galy
bes kuri turėtu drūti pridengti 
tos žvaigždes szviesn; nesiran
da ant svieto 
kuris 
mes

tokio trenksmo, 
tos aniohi gies- 
užeziaupti, nes 

tai Dieviszkos galybes darbai.
Ramybe tarpe 

mes pasiliko, 
Jos, kuri 
t i, kaip mes galime būti lai
mingi ir ramus.

Sziadien kožnas

galotu 
akordus

musu ant žo- 
tik ejkime prie 

duoda mums supras- 
mes

tikintis in 
Christu, sinnczia savo szauks- 
mus ir 
Augszcziausiojo;

. tije pasilikia 
laikus, 
jus.

Senei tai buvo....
Senas tas laikas, jau dvide- 

szimtas amžius slenka, kada 
tas atsitiko ant szios žemes.

Mainėsi laikai, mainėsi žmo
nis- ir tautos, mainosi ir ju 
paproeziai; mainosi visas gam
tos krutėjimas. Nesimainc 

“O Žo- 
Stojosi Kunti ir gyveno 

! “
Ir dabar gyvena ir gyvens, 

Žodis“ palieps

atsidūsėjimus prie 
kožnas min- 

Betleju ir tuos 
kada gyme

ir tautos

krutėjimas, 
prakilnus “Žodis 
dis 
tarpe musu!

Ižganyto-

kol tas pats 
saulei neszviesti.

Viskas pasibaigs, 
žodis gyvens, 
ginusias. Jis viską sutverė sa
vo galingu žodžiu, 
teip stojosi!“

Gal niekad nepasirodo tarp 
viso svieto žmonijos tokia aisz- 
ki toli pasiekenti artimo mei
le,.kaip ant Kalėdų. Visi rodos 
jaja pilni — visi nori jaja da- 
lytis. Turczei rodos užmirszc 
savo dydybia 
vargszo ir isztiesia jam savo 
artimiszka meiles ranka pilna 
gausiu szirdi dziuginaneziu do
vanu. O vargszai, gausiai ap
dovanoti ir paguoti, tartum 
visai užmirszta savo varginga 
padėjimą ta diena, ir at jausda
mi tikra artymo meile juos pa- 
liegiauczia, atsilygina visiems 
su kaupu szirdingai dekavoda- 
mi ir melsdami Dievuli gausios 
jiems palaimos ir szimteriopo 
atlyginimo. Tikra artimo mei
le pasidalyti gautais turtais ir 
dovanoms.

Klausymas kas do priežas
tis artymo meiles apsireiszki- 
mo Kalėdų diena? Toji prie
žastis nėra jokia kita kaip pats 
.Vieszpats Jėzus, kuris užgim
damas ta diena visus lygiai 
numylėjo ir paliepė vienam 
kita mylėti: “ 
tyma kaipo pats save.
' Kūdikėli,

Mažiuteli!
Tave sveikinam sziandiena 
Czion Kutelej, 
Grobu tele j,
Teik laimes mums kiekvie

nam.1

4 <

o Dievo 
Jis yra galin-

“Tarė ir

prieina prie

M vieši tavo ar- •»
M

Tomis dienomis iszejo nau-
jas sanvaitinis laikrasztis “Ži
nios“ leidžemas per LietuvisZ’ 
ka Bendrove. Redaktorium yra 
p. Stanislovas Strazdas. Nau
jas laikrasztis yra socialisti
nis ir gins darbininku veika
lus. Kasztuoje ant metu $2. 
Adresas redakcijos yra: “Ži
nios,“ 
Chicago, Ill.

3238 So. Halstead Str.

Astroldgiszkas 
iszejnantis Londone, terp kitu 
savo perspėjimu atejties ra- 
szo: “Metas 1926 bus taip bąl-

laikrasztis

jog net visassus, jog net visas svietas su
drebės. Amams, badas, tvanai, 
pasikėlimai ir revoliucijos kyls
po visas dalis svieto.

Szeszimetai po tam bus vie
na Sž baisiausiu kariu terp 
Mahometonu ir bolszevikais, 
kurie susivieiųvs ir užklups ant 
baltos veisles žmonių. Tik 1932 
mete svietas apsimalszys ir 
gyvens sutaikoje ir broliszkoje 
meileje. Bet tada teip mažai 
žmonių pyjjiliks ant svieto, jog 
bus priverstais gyventi sutai
koje.“

Pagal tebyri padėjimu 
svieto, tai galima tikėtis dyde* 
liu permainų, 
szimu ir kariu.

ba tosios bu-

osusukti paperosa, 
del kitokio 

per mažos arba 
visai ne

svietas

ant

kruvinu sumb

Ant anglekasin konvencijos 
’a., 17 

anglekasiai rei-
kuri atsibus Shamokiių I 
diena Sausio, 
kalaus 20 procentą pakėlimo 
mokesties ir nemažiau Kaip po 
penkis dolerius
Priek tam spirals 
“(?lose

ant dienoe. 
czek of,’’ 

jr pageri n ima
4 i

shop” 
neapkeneziamu darbia ink i szko 
padėjimo prie nekuriu darbu. 
Prezidentas Kennedy tvirtina, 
buk anglekasiai nemano dirbti 
už mažiau ir nesutiks aut nu- 
muszimo mokesezio, nes pragy
venimas visai iicatpigo, raudos 
brangios kaipo if maistas.

Nuo Naujo Meto, tosios mo
tinas, kurios turėjo papratimu 
užmigdyti 
jiems visokius

vaikus duodami 
“laszus

opum, paregoric ir kitas tru- 
ciznas, jau negales vaikus nud
ažyti su tiiis laszais, nes tiesos 
tai nždraudže po bansmia. Tik 
vaikams 
metu 
tai ant daktaro recepto.

, y kaip

turineziams dvileka 
gali duoti tuju laszu ir

kiek 
darbo turi mažos biteles 

švara medaus.

Gal ne visi apmansto, 
tai 
pakol sunesza 
Vienas svaras medaus turi su
vijo sulties surinktos isz 60 
tukstaneziu žiedu. Ant vieno 
svaro mydaus, biteles turi su- 
nesztj sulties isz 62 tukstaneziu 
dobiliniu žiedu padarydamos 
keliones isz avilio ant žiedu 2,- 
700,000 kartu, 
avilio lyg žiedu

y

Nekarta nuo 
randasi dvi 

milios kelio, per kaant sunc- 
szimo svaro mydaus, bites pa
daro net penkis milijonus my
liu.

U— . „n „d

Visi tiejei Amerikonai, kurie 
kitados pirko _____

........ . . ""“i----------------------------------------------------
rusiszkus rub-

liūs ir vokszkas markes, dabar 
persitikrino, jog ant to padaro 
szvaka bizni, 
maszkos yra per dydelios idant 
isz juju
prie sunaudojimo 
reikalo... yra 
per kietos, o ant kito 
yra tinkamos. Juk persergojo- 
me gana idant jiaises nepirktu 
bet kur tau “iszmauoliai 
klausys geros rodos!

> y pa

Panedelije redakcijos ofisas 
bus uždarytas visa .diena, i^efy
taja diena yra szvenoziamos> 
Kalėdos. I

Krasos taupymo žinutes.

Gruodžio 1 diena pilni Suv. 
Valstijų krasos taupymo ind.e- 
jimai buvo $148,000,000. Lap
kriczio menesi buvo sumažėji
mas isz $1,400,000.

Randasi mažas
indėj imu
pacztuose per visa szali. Dau- 
ęiause didesniuose • miestuose 

ir iszdarbvstes •v

bet tvirtas 
augimas mažuose

<r

centruose isze- 
mimai virszija indejimus.

Per Lapkriczio menesi, Omą 
boję, Nebraskoje, buvo vienin
telis ofisas, kuris turėjo pelną 
isz dauginus $20,000- tai buvo 
$2!),483.

Augusta, Georgia, kad nors
‘•'Kili

dar nepasieke $100,000 kliasa 
bet jai priguli paczto virszinin- 
kui, kuris iszdeste krasos tau
pymo naudingumu ofiso rėmė
jams.

KUR BUNA?

GROMATA J8Z LIETUVOS.

Jurgis NoVtiUs isz Amster
damo, N. Y, amai k e sekanezia

o BaĮiupp if^ž Palinu kaimo,
gromatu nuo savo draugo Viiv 
eo BaĮhipp. i^ž Dalinu kaimo, 
Sei nu apskritįėii.

“Alos da vis esame lenku 
glpboi, Jcurįe {įpiiudže visokeis 
budais,^ jog net- sunku atsi
kvėpti . Mėnesinė mokesti mo-

Paieszkau savo dranga Kazi
miera Varanaviezia ir Tekutie- 
ne, paeina i,sz Viendrankiu So
do- Papilės Para.
veno Waterbury, Conn. Girdė
jau kad 1909 ar 1910 metais 
iszvažiavo in mainas. Turiu

% pirmiau '’ v-

ar 1910 
mainas.

svarbu reikalu, malonėkite at-
siszaukt, arba kas apie juos ži-

(t.105)no meldžiu praneszt.' 
Kaz. Zi lev i ežia, 
185 Congress Ave. i 

Waterbury, Conn.

Paieszkau dede dona

t gyveno kur apie 
Meldžiu atsl-

savo
Buczinska, paeina isz Griška
būdžio para.
Monongahela.
szaukt.

M a r i j on a M oc k ei ima s, 
.1344 Hamilton Ave., 

Grand Rapids, Mich.
4

r>

♦ SVEIKI KŪDIKIAI YRA
TAUTOS TURTAS .*■

Jeigu jus negalite žindyti savo 
kūdikio — niekad nerizikuok kuo 
kitu, bet duok |am 

___ t

/^oniį4f4
EAGLE BRAND

(CONDENSED MILK)

tai yra maistas, kuris Įiasekmiilgai
iszsaugine szimtus
kūdikiu kegyje praėjusiu szosziu 
deszimtu metu.
BordeirBuilding '

tukstaneziu

New York 
TfflB BORDEN COMPANY W 
------------------- ,_________ i2 -------------  —«—

Iszkii*pk szi kuponą dabar> ir prisiusk sžmn^en 
ir trausi Dvkai miisu knvfra. KŪDIKIU a. . >

H C

v.

* .

ir gausi Dykai musu knyga, KŪDIKIU,
\

’ t

GEROVE,- kuri paaiHzkins, kaip užloi
f kyti kudiįd sveiku. Taipgi gausi mul

ti tinimo iiįistrukcijąs jusu kalboje. 
Vardas 
Adresas

I
i

f

y

r ,- <•* vtK v*
y ( .5 i V A 4 J” J, -J ■ į

-r- o | įn •H <

budais,;,, jog

kam po dti*sylc, o da ir net už 
191^8meta. Tada buvo pas mus 
lietuvei tai ir jiems užmokėjo-' 
me, jaigu da.teip bus? tai ture-

1918 meta. Tada buvo pas mus

sime palikt žeme ir bėgt kur 
akys nesz, nes ne Ims galima 
gyvent‘ Apie punckti da vis 

i, bet pabaigei 
Spalio menesio, lenkai partrip- 
ke daugybe palicijos, mnszesi 
apie sapvaitia ir ant galo len
kai nuVeike Sziaulius, dirbo 
ka norėjo, ome kas patiko: val
gi, paszara, jevus, gyvulius, žo-

'Sziaulei laikosi 
t
ke daugybe palicijos, muszėsi

v
džiu kas papuolė. Visus pagau
tus jaunus vyrukus iszvarc in

------- - --------------------------- --- ■ -----  rr .. - --- -Tiriiini-------------- -'

1

S Dovana Szventems
■w. I— o e W»I — era w w w <M'M><raw»— <» —»■ —■ ■

*

NGeresnes Dovanos Szventems nėra kaip “Lietuvos 
436 puslapiai, 288 paveikslai su Biogra

fijomis. Pasiskubinkit užsisakyti sau ir savo draugams. 
vjf . ami zvr/ . t i « *' /

Albumas ’ ’
nėra

K

Kaina $5.00 , i Adresuoki!:
Knygynas Szvietejas. £ °-gox 5/7 New York

S

I’
Iį

Szeszios valstijos isz anksto 
priešz motinystes bylos (ku
ri tapo instatytu) aprūpi

nimus.

REIKALINGA AGENTU
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Suvalkus, dauguma paleido po 
keliu sanvaieziu, bet nebagai 
buvo teip sumusztijr suvar
ginti jog paejti negalėjo, tai 
.turėjome atvežti namo. |)abiii 
viskas apsimalszino, nes. len
kai pastate savo sargybas irkai pastate savo
Sziaulei tyli ir keneze. ,

A gurk i ii kaime, 
ežio nakti, parėjo du girti pa- 
licijantai isz Puncko ir negalė
jo daejti in Peleliu d va ra, tai

15 lapkri-

apsinakvojo Agurkiuosia pus 
Jabczinska, tame laike gaspa- 
dorins buvo iszvaževes in Sn- 

isz Peleliu dvaro 
vogti, žinodami, jog tik b0' 
bos namie pasiliko. Gaspadinc 
pajutus, jog kas tok is yru tvar
te pabudino vaikus ir dydes- 
niuš idant pažiūrėtu kas ten 
do sveczei. Tame ižgirdo tiejei 
girti tvarte, ir mane kad juos 
lietuvei atėjo suymt ir pradėjo 
szauti in savo draugus užmusz; 
darni viena. -Suprato, jog cze 
bus blogai sumėtė kalte ant na- 
miszkiu, buk tai jieje užmusze 
palicista. Pvadcjo szaudyt h 
daryt laruma, sakydami buk 
tai Sziaulej juos užklupo. Jau
nus vyrus suėmė ir isz va re in 
Suvalkus, o gaspadoriaus ar
klius paėmė ir sunaikino viską 
lyg paskutiniam.

Diena 19 lapkįficzio atvažia
vo in Bereznikus isz Joniszkin 
dvaro tris žandarai nevos rink
ti kokius ten mokesezius, pa- 
ymdami nuo Adomienės Kny- 
zienes pora szinitu markiu, nuo 
Burdulio 300, Bancvicziaus 
2700 ir isz Pa 1 hm u- ponelio 25,- 
000 markiu ir nuvažiavo in Bu
rokus, neižduodami jokiu kvi
tu.-Kaimo palicije apie tai da- 
žinojns, sugavo apgavikus ir 
norėjo aresztavoti bet tik su- 
rasze protojeula- vel|i paleido.' 

Tai matot kokia pps mus tei- 
singysta. ; Duodu jums žinoti, 
jog aplaikiau. keliolika liuma- 
riu. “Saules“, jr kitu laikrasž- 
ežiu už ka .siiincziu szirdinga 
aeziu. Atsiunskit dangau laik- 
raszcziu ir kalendorių, pas mus

valkus, tai
žinodami

ir kitu laikrasž-

tokiu nesiranda kaip Amerikc 
Sudiev, Vincaą Balionas.

SZALTIS.
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Kas-gi szalczio hesibijo0/...
Kas-gi jojo benorėtu... 

Visus triobon tuo suvijo,
Ar kas pyktų, ar stepetu;..

Jis, \iž ausu visiems griebia,
VjsU ūsai, pwmrąioja;

Ar jam liesa, jani Wbia,
Vis vien savaip apgĮobeja.

Nosį veidus* dažna? spalio;
Ar ih rankas szaltai ^iyba;

Kai geležies, musziai—į ;
Žmogus yej'bis ta,rsi įįybo.

Veja asztru pagaminki;^;1
Pusnis, pūgas jis surengė;

Langus ledais aplipina, i
O su sniegais žeme dėnge.

Upes/ ežerus kankina- 
t Ma^-ne.taką ju, suvaldo, —
I.ialii ledu iiv.«]h<rinri?

Kuris inpykes suszald^.
Visiems drebW J .
’ Hi 1 _ T '•

Kal geležies, nbusziai

Litftu ledu ūžslogma,

.» -i 

įkanda

■T -.. •

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

? Ir akt ainžitpiižrakiiia!
' 'I ' . \

įvaro, r

ždaro,

i

w liną; 
i&iįstan uždare;,

• c

»

Diena priosz Dekavones Die
nai, Prezidentas Hardingas pa- 
sirasze po “J 
kuri parūpina 
bendredarbyste pirmyn pastū
mėti' motinystes 
gerove. Po trijų metu 
byla perėjo Kongreso 
namus su didžiuma balsu.

Suv. Valstijų Darbo Depar
tamento Vaiku Biuras turi pri
žiūrėti akto isžpiklynui, ir vai
ku Biuro virszininka.s tai akto 
uugszeziausias aficierius. Moti- 

hygienos 
kuris susideda isz Vai- 

virszininku Suv.
Sveikatos 

chirurgo, ir 
Valstijų apszvietitno ko- 

inisijonieriaus, turi peržiūrėji
mo ir patvirtinimo tiesas.

$1,480,000 paskirta del pir
mu metu, ir 1,240,000 del kiek
vieno sekaneziu penkių melu 
Apart mažo procento del pildy
mo tikslu, pinigai bus padalin
ti tarp valstijų foiftlais bus 
vartoti pagerinti motinystes ir 
kūdikystes gerove ir hygiena.

Szeszios valstijos priėmė by*

DIPELE MARSZKTNU DIRBTUVE 
rcikalaujc agentu parduoti ju niarsz- 

klnus tlesog neRzlotojaniH.
prekes. Sempelei dykai. .Madison Mills
503 Broadway, New York. ad.

- ------------------------- -- - ----------------------- ---------------- I ..... .. .........

MARSZKINU

•Pigios

'Ik

Motinystes Byla,“ 
r federaliszka

ir kūdikystes 
kovos,
abudu

r

Nuža-Tone
____ _ _ _  'f 1

I I- J I’ K I, I 1

Sugrąžina man sveikatą Ir pajle-
DuUcll., IH. 

, . . 4
vaistus, Nuga»Tone, kurn»s duoda 
, i kunui Jos du<xla t....

«yvybęt Buvau labai nusilpnėtai; ir iWaviau 
danę pinigu už visokius vaistus bet nieką pr

flUs, saka Ponas Matusevlcts 
DuUvll, Jll.

"ištariu nav4 ncaprubclioutą padėkavdjimg 
už jusu vaistus, Nuga»Tonc, kurios duoda 
tvirtumą vifuitn t kunui los du<xla nnują 

ilpnctaii ir iWaviau 
danę pinigu už yisokius vaistus bet nieki jo* 
gdbipje. Kaip tik praliejau ūnti Nuga-'Fone. 

. . Jio riutneti
i^fdą ir davi cnergije ir tvirtumą. Ji,ritu 
Atlikti trys sykius dauginus darbą negut 

j jaučiu vargimo ir par tni grum 
ūga-TGnn yra gerinusiu vaisiaa 

Izenkįu lru'4

nystes ir kūdikystes 
/)or(las, 
k u Biuro
Valstijų
Biuro generalio 
Su v.

V ieszos

la, jaigu taps^instatymu, laike 
savo 1921 metu legislatures se
sijų, ir autorizavo savo valsti
jos bonda dirbti iszyien su fe- 
įleraliszka valdžia. Tos 
jos yni Delaware, ?

i valsti- 
Minnesota, 

New Hampshire, New Meąico, 
Pennsylvania ir South Dakota.

Kitos valstijos neturi laukti 
atejnanczin legislatures regu- 
liariszku sesijų, nes isstatymas 
aprūpina, jog jaigu legislatnra 

gali,gubernatorius 
kiek valstijų instatymai pave
lija, priimti akto aprūpinimus 
ir autorizuoti valst.iszka 
turą dirbti iszvion su 
Biuru pakol legislatnra

30 valstijų turi vai
ku geroVes arba vaiku hygie- 
nos skyrius savo valstijų svei
katos bprduosė ir 'insstatymas 
aprūpinai jog 
valdymas bus ju* rankose. Jai
gu valstija nori pasinaudoti 
tudm .instatynin, turi Vaiku 
Biurui pristatyti smulkmenisz- 
)<a pliana del jos administraci
jos, ir plianai turi būti phgirti

neveikė,

veikti.
Suvirsz

u valstija

agen- 
Vaiku 

gali

tose valstijose

turi

Motinystes ir Vaiku llygienos 
federaliszko bordo.

Valstiją priimdama ihktaty- 
ma nuo federales valdžios gaus 
del piripu metu $10,000 ir po 
tam $5,000 del kiekvieno sekau 
ežio meto. Apart to, dar $5,000
bus mokėti jaigu valstija pas-
|<jrs lygina suma paežiam tiks
lui, tas padaro $15,000 del pir
mu ipetu ir $10,000 ant metu
paskirta del padalinimo tarp 
valstijų sulig 
Gziaus, , 
lygina suind;.'

■4!' . : i ' ' r *

• gyventoju f?kai- 
jaigu valstija paskirs 

JA L. S. -

u
Ai* norite darbo?

■ Iii7 ■ / .

Agentu reikalinga ' nereikia'
Inokklo kiek vįenaš be jokio 

. 1 vaka- 
užsidirbtie gei’il nždarbe,

įpyĮcslo gal i sitvQ lliike 
tais v‘ 1,1 “‘p

» r**- ,f ” ~

galinuppadarįte pę deszimti ir!

igihųs veleiskite vakaru
* *• h a. t i • i š j •

dvid^sziinti doleriu in savaitė 
ir dan
už dykai ’bet pradek i t iszversti 
saVo dyka laika ąnt pinigu. 
Jeigu esate genesni kaip 20 me
tu tai raškykite del jums nau
dingu informacijų sziandien
gavo prigimtoj kalboj;
i A Katei va Salps Co.

Collegeville, Pa
" . 4 '4,

atgavau savą sveikatų ir pajiegas. 
i 
dabar .
I ‘ _
pasakyti, jog 
i 
galvą p _ ____ ..
kožnani patariu Nuga-Tone.”Petras matlsevicis.

Nugn-Tonc priduoda didesni veiklumą ir

IM* IIVIVMUlU, 
Duoda naują

rnan ir davi cntirgij 

pirmiauą ir ne ja e 
pasakyti, jog Nū^ 
ir geriausia atgaivitoia sveikatos. ______ ___ r
“aivą prr:5 tuos, kūne sutaisą t :o$ vaistus ir 
__-___ i patariu Nuga-Tr>nc.”Petras matlrevicis.

NuRrt-Tonc priduoda didesni veiklumą ir 
tvirtumą visiems gyvvbtts pailegorns, yra 
stebuklingas vaistas <lčf silpnu, nervuotu, 
sunaikintu vyru ir moterių. Duoda naują 
gyvybę laknoms ir žarnoms, atgaivln 
inkstus, išmeta nuodingas atmatas, pr n to
liu giizus ir išpūtimus, nepriimtą kvapą l 
išvala liežuvio apvilkimus., Duoda puik

Ai

sunaikintu vyru ir moterių.

lln ghzus Ir iAputhnus, ncpriinuią kvapą ir 
isvala liežuvio apvilkimus^ Duoda puiku 
apetitą, gierą gnioniulavimą, nuolatinius 
narvus Ir tvirtą, pastiprinanti miegą.

|<ožna bonkuti Nuga-Tunc talpiu pilną 
vieną mčiicsi gydymą, o prclfč yra $1.00. 
Gaukite bopkuti šiandien pas sava nptic- 
koriaus, imkite per 20 dieni; Ir jeigu mo 
busite visai uZgoncdlnt i, pptlckorius sti^rąžis 
jums jusu pinigus. Jeigu negalite gaut i pas 
nptiekorlaus, siuskite mums $1.00 n gausite 
Edną m^ner* ^varantuotą gydymą, apmo- 

lėtą pačią.©NATIONAL I.ABORATORY, 
ioiS S. Wabash Aw. Chicago. Ill.

narvus ir tvirtą,, pastiprinantl miegą.

vieną mčnesi gydymą, o prclfč yra 
Gaukite bopkuti šiandien pas sava 
koriaus, imkite per 20 dieni; Ir jeigu Inu

nptlckorlnus, siuskite mums $1.00 o gnusito

t

ii

h

Pamėginkite naujo im^

litiffles
Su ulreglitrūotu vahbnžankUaSuv. Va 1st. 

l’utcntu Biure.
, i, *

Naujame įnėlynamo pakelyje.

Visos tvirtos, gemalus užmuftan- 
iioa ypatybča Juanio vaisto idC-tos, 
nu priemaiša priimniai Švelnaus 
IcvČpalo.

Rufilos yra janai paveikiantis 
pleiskanų pašalintojas — begaliniai 
i>uiku3 plauku sutalsytojas, kuris

, ft J'

pleiskanų pašalintojas — begaliniai 

patiks kad 
ir gHČniau- 
šiai ypatal.

Aptiekose 
pamiduoda 
po 65c. arba 
ataiuskito 

tad 
atsiusimo 
per pofitę. 
tiesiog iš 
1atara- 
torijos.

Rutinai 
reikalau
kite 
kitokio 
pakelio.
Žiūrėkite, 
kad butų 
INKARO 
Yafsi 
baze n kils.
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sir‘BALTIC STATES BANK
Kapitalas ir Surplusas $270,000.00

Baltic States Bankas moka 4 nuoszimczius už depozitus. 
Nuoszimcziai priskaitomi prie sumos kas menuo.

Dabar patogus laikas pasidėti pinigus Baltic States/ 
Banke. Galite perkelti juos isz kitur. Atsiųskite! 
mums savo depozito knygute o mes iszkolektuosime 
ir savo knygute prisiusime.

Siuncziame pinigus perlaidomis ir kablegramais greitai, 
pigiai ir įsu pilniausia garantija.

Parduodame laivakortes in Lietuva ir isz Lietuvos. ” j; f
Visi yra pžganėdinti, kas su savo reikalais kreipiasi in

BALTIC STATES BANK
294 Eighth Ave. New York.

Kampas 25-tos Gatves.

LIETUVIAI KREIPKITĖS PRIE SAVUJU1
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č*®- Laivakortes Atpigo
Keliauk isz Lietuvos ir in Lietuva visada per George 

J. Bartasziaus agentūra, nes czionai parduodamos laiva
kortes netik isz New Yorko ir Bostono, 

į kitu portu.-
Pinigus iszmainOme ir siunezianie in visas dalis 

Padaromo pa sportus ir

bet ir isz visu

* pasaulio? pagal dienos kurso.
kitokius dOkUrtiontus' su Notaro ir Lietuvos Atstovu!

patvirtinimais teisingai, pigiai ir greitai. Užnikome net 
>• du vieszliucziu del laikino keliajviu apšigyyenimo ir 
■> turime savo automobilius«del greito ir parankaus pasa- 
I žieriu ir j’ū bagažo iszvažmejimo. Reikalaukite musu;

pinigu kurso ir invairiu patarimu laszkais arba ypatisz- 
kai atsilankius o suteiksimo dvkai. no sekaneziu adresu:

žieriu ir ju bagažo iszvažinejimo.

kai atsilankius o suteiksime dykai, po sekaneziu adresu 
. u j

' y H
I

t

GEORGE J. BARTASZIŲS, 
498 Washington' St. 

. ' _ _ . .... A.

I t .'^<'4 ’ !•* tlt

New York, N. Yį
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SENAS VARPININKAS.
F - — "■ 1 1

Sutemo.
Mažas kaimas, 

prie tolimo upelio, miszke pa
skendo toj ypatingoj tamsoj, 
kokia pasižymi žvaigždėtos pa
vasario naktys, kada lengvas 
rūkas, kildamas nuo žemes, pa- 
daro tirsztesniais miszko szc- 
szelius ir apgaubia aiksztes si-

Tyia,

pr įsiliejęs

dainuotai mesla migla... 
ramu, liūdna.

Kaimas tyliai snaudžia.
Pasziurusios gri uteles 

skiriasi tamsiais 
mirga

t

vos 
ruožais; kai 

kur mirga žiburiai; retkar- 
eziais sugirgžda vartai; suloja 
jautrus szuo ir nutyla; kartais 
nuo tamsaus miszko atsiski
ria praeiviai, prajoja raitelis, 
nutarszka ratai. Tatai apielin- 

gyventojai ren
kasi bažnvezion 
vasario szvente.

Bažnyezia stovi ant kalnelio, 
paeziame kaimo viduryje. Jos 
languose dega žiburiai. Varpi
ne — sena, ankszta, tamsi — 
savo virszune 
molynėj.

Girgžda laiptai... Senas var
pininkas Michejicz lipa varpt- 

ir netrukus jo lempele, 
tartum pakibusi ore žvaigžde, 
mirgės tamsoj.

Sunku seniui lipti staeziais 
laiptais. Nebetarnauja pasenu
sios kojos; nusidėvėjo ir jis 
pats; prastai mato ir akys... 
Laikas jaii, laikas senui atsil
sėti, bet Dievas nesiunezia dar 
mirties. Litidoja suims, laidojo 
anūkus, lydėjo pasilsėti senus, 

o pats vis dar 
gyvas. Sunku! Daug sykiu su
tiko jis pavasario szvente, už- 
inirszo ir skaitliu to, k i (‘k sy
kiu jis lauke sau skirtos va
landos sztai szitoj paezioj var- 

Ir sztai Dievas leido

kės vienkiemiu
pasilikti pa-

skėsta tamsioj

f

a

<

I SAULE
iSHMBik

i"j
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nan,
ore žvaigžde,

lydėjo jaunus,

piiiej.

Senis priėjo prie varpines 
lango ir pasirėmė ant turėk
las. Žemai aplinkui bažnyezia, 
tamsoj ilsėjos kapiniu kupstai; 
pasenusi kryžiai, rodos, dabo
jo jubs bjzskestoriiis rankomis. 
Kai kur beržai nuleido ant jn 
savo szakas, dar nepadengtas 
lapais... Isz ten,
pasiekė Michejicza malonus 
sprogstaneziu medžiu kvapas 
ir jautėsi liūdna, amžino miego 
ramybe...

Kas atsitiks su juo už metu?
aug- 
kad

pasenusi kryžiai

isz apaezios

Ar užlips dar jis ežia, 
sztyn, po vario varpu 
skambanezin smagiu 
nūs budriai snaudžianezia nak
tį, o gal ilsėsis... sztai ten, tam
siame kapiniu kampe, po kry
žiumi? Dievas žino... Jis v ra 
prisirengęs, o kolei kas Dievas 
leido dar syki pasitikti szvon- 
te. “Azciu Tau 
sznabžda senio lupos paprasta 
sakini, ir Michejicz žiuri auk- 
sztyn in deganti milijonais ži
burėliu žvaigždėta dangų ir 
žegnojasi.

— Michiejicz, ar girdi, Mi- 
ehiejiez! —- szankia ji isz apa
ezios drebąs, taipgi senio bal
sas.

J 

sužadi-

Azciu Dieve”! —

— Kas tau ? asz ežia ? — at
siliepė varpininkas. Ar nema
tai ?

— Nematau! O ar ne lai-' 
kas skambinti ? Kaip tu ma
nai ?

Abu žiuri in žvaigždes. Tuk- 
staneziai Dievo žiburėliu rnirk- 

isz auk-*
Grižąlo ratai pakilo

- ----- -- ‘ M

si žiūrėdami in juodu 
sztumos. C
jau auksztai... Michiejicz inas 
to.

• 4
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varkiszczih; jo akys žiba; vc- 
vejas, ka sų-

> o koks
jas — bet ne tas 1 
kelia, ga|ves»t dulkes, 
tai ypatingas, auksztai virsz 
žemes plasnoja s 
sparnus, y

savo tvkius 
sparnus, — kedena jo plau
kus... Žeinhijdfoli-toli vnikszti- 
neja kokie ten maži žmoneliai, 
ir kaimo n.aineliai, taip jau ma- 
žycziai ir įpiszktis pasitraukė 
tolyn, o apvali aikszto, kurjoj
prisiglaudė kaimas, iszrędo to
kia milžiniszka, tartum bėry be.

— Ak, sztai ji, visa ežia! — 
n u s i szy pso jo senis, 
nedidelei! aikszten.

Taip, sztai — ir gyvenimas... 
Jaunystėj ir galo jo nematai ir 
kraszto... t) sztai, ve, jis visas 
ežia, kaip ant delno, 
džios iki paežio, sztai ano ka
po, kuri pasirinko jis sau kapi
niu kampe... Ir ka gi, — aezin 
Dievui! — laikas pasilsėti. 
Sunki kelione' pereita dorai, <♦ 
drėgna žemele — jo motina... 
Tuojau, —- jau tuojau!

laikas.

pažvelgęs

nuo prn-

tamsus paveikslu 
ežiai žiuri nuo sienos in žrnyniu

vęida.i rus-

vargus ir in žmoni ii neteisy
bes... 

' f

• Visa tai praėjo, visa tai ten, 
praeityj dingb. t) dabar visas 
jo pasaulis — tai szita pasto
ge, kame vejas gaudžia tamso
je, judindamas varpu Virves.., 
“Tegul juos I)iqvas teisia, te-
jm, <« ■ 1 z i,- v un vcioiH, —— c

datieAislr nuleidžia žila 
b1 aszaros tyliai rieda seno vai-

"* a • '.J L . > 1 1

gul^Dievas teisia | ” — %szmvbž-
______ _  _____ ___ ...J; galva,

)Iininko^Hi<lhm '
— Micliįejicz, ar girdi, Mi- 

argi už- 
jin isz apa-

Ka gi tn,ebiejiczl...
— szankia f I

Ach!

migai ? 
ežios.

pagriebė virves, 
skruzdynas, kru

Vienok 
dar syki 
jiez pakilo, 
persižegnojo, 

saujon, 
oras

Pažvelgei* 
in žvaigždes, Miche- 

nusieme kepure, 
ir suome varpu 

virves saujon. Už valandėlės 
nakties oras sudrėbėjo nuo 
skambanezio kirezio... Antras 
t rot is, ketvirtas... vienas pas
kui kita pripildo budriai snau
dusią, 
pusi py 1 e tos i a n t y s,

y

naktį,

Bažny ežioj 
Kadaise

galėjos atsakyti
Varpines pa*

ir Michiejicza pa- 
sžaukiv

< imas: 
mirusiu.

Ir
Ir rodosi 

kad skaisezian

susiliedamas 
varpu

DU,
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TARADAIKA.
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Tai vyruczei Kalcdu szvente
'turėsime, 

gera, Jinksmytis 
privalome

Pas kožna pi n inge Ii u in vales, 
kožnas gales, 

y 

atlankys 
y

Szvente gera y

I jinksmytis 
grąžei užsilaikys 

Kiti savo gimines
O katrie piningu turės 

Tai ir paszumyti gerai galės. 
Žinomi^ juom szvente dydesne 

Tai del Lietuviu Smagesne, 
O jaigu per Kalėdas nesi- 

liriksmytu, 
Tai ne užmirszt to negalėtu,
O ar d<d visu bus linksmos

K ' . r , , '

Vieni

Kalėdas 
linksmytu

y

Kalėdos,- 
gyvena bO bėdos

J 
girdėti!

Dirstel'bkiine mysle in Lietu- 
. va, 

linksmybe.
■ ' ‘b
lisksrnvbes

Ar-gi visi
• Sotus to ne nori žinoti 

Ne apie neisztekliu

rePenh is no tik

✓

vergu Va
Vietoje

— n ui imlia, 
Seni ir jauni uosi nuleidia 
Galite tai patys numanyt,

Tena is

y 
f

Lietuviszkas naszlaicziu prie-
.. q     , - - -F- ~ 4-.- - --------------------- --— Į   L   -y —

KAM DUOTIS NUPLIKTIE?
glaudos nanias pasekmingas

pavyzdiš.

Senoje dalyje’ Kauno randa
si lietnviszkas naszlaiczin prie
glaudos nanias su szešzias-do- 
szimts inęrgaicziu, ir kbtnrias- 
doszinits vaiku. Nanias seniaiih 
buvo senas klibsztorj,u.s ir bai
siai suardytas kares hiike, ir 
net iki sziani laikui piln/ii 
aptaisyta,s. Namo vaikai, po 
vadovyste, amerijkieczi o, kn ri o 
te vą i»g i n 1 e J > ie 111 \n > j o, k i o k ga 
ledanii padeda- pertaisymo dau
ba; paežiu laiku patys iszsimo- 
kina nauju ir naudinga amatu.

užlaikytus,
1-

va>-

o

110-

Namas szvariai 
vaikai atlieka Visa darba. V 
snr randasi puiki tvarka, 
kai sveiki ir linksmi.

Priėmimo kniuba ryjip vaiku 
padaryti gražus paveikslai pa
kabinti ant sienų. Mokvklos 
kambariai szviesi ir tinkamai 

papnoszti 
pasodint 

Virtuve

vedinti.

daigu* t (d p, tai naujai iszras- 
kuri sulaikys ju

KAM KENTĖTI?
Rjumial izmo, neuralgijos ir raumenų 
gėlimai greitai nustoja, jeigu patrini su 

st PAIN-EXPF.LLER ife
Kiekvienam r,

vieton iszpuolusiu at- .. . •
J Vnizbažocklls užreg. S. V. Pat Ofise.

, Žiūrėk, kad gautum tikraji-garsujį per
50 metų.
M1‘

naujus.
luosime užtikrinimą. Szita 
luole yra kaip del vyru ir mo-l Reikalauk

VftkbaionkHs užreg. S. V. Pat Ofise.

t

s

<r y nJ

ta gyduole, 
slinkime, 
augius 
(
<
(erų. Rodą dvkai. Raszykite bi
ll* kalboje sziandien. Adi'esuo- 
kite:

<laugiau kaip 50 metų.
k, ku<1 turėtų Ikaro (Anchor) 
Yaizbažcnklį.'

♦

POTTSVILLE, PA.
I)R. BRUNDZA ^O.

Broadway and S. S-th St., 
Brooklyn, N. Y.• 7
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S|M‘CiullstaS
DAKTARAS L W. IIODGENS*. 

Fliilndcllphia
I'žnImmicJiihIu Ir ( hronhzko Ll|?n
Eikite ten kur esate tikri kad gau

site tvirta rodą ir atsakanti modlka- 
llszka gydimą, per daktaru kuris turi 
dUug melu pasekmingo praktikavimo. 
Gydimą ka aplaikoto nuo manės yra 

' g va ran t uotas.
Jaigu esate silpni, ncrvlszki ar II- 

guoti, nedarykite los klaidos ka kiti 
atejklte pas mane ir pas

ijukti yra

$2 DOVANŲ $2
DABAR šitas 

ir
geriu utfiuft (lak- 

kny-
1 I

LY- |
TIES ^OKS- 

pir- r 
mulinė knyga, S 

ui- I 
pasakyti J

diJHti n iaft

iaritika s 
gp.s parduodam 
už $7.00.

LA S, tai

kuri drpio
/::-J 1 .
n atvirai Olru-
1
rodyti
Iras 
vyrui ir

Ši; m i
.1 jungai 

kvietkomis, vaiku pasodinius 
ir prižiurėtos. Virtuve maža, 
bot jpjo viskas turi savo vieta. 
MiogUnji kambariai turi medi- 
nes loyaš, kurias vaikai pada
re, bet Amerikos Raudonasis 
Kryžius padovanojo 
visus reikšmėmis.

Prausiamasis kambarin indo- 
minusias. Czion kiekvienas tu
ri saVo vieta su staliiku, pran- 
samU bliudu, muilui bliuduku 
ir viodru del nereikalingo va.ii* 
denio.

Yra ir siuvimo kambarin del 
kuriame mokina 

ir lopyti drapanas.

lovoms

stracijomi..) j-

tik reikįa 
mote

te i žinoti a p Fe 
savo 1 y t j: ■— 
lyties organu 
i ~ 
funkcija 
I . . 
moterų 
lųs 
mėnesines, kū
dikių auklėji
mą. ' 
meilė 
mos

lyti:
; organu 

f i B i v yfctyiųa, 
funkcijas, svei
katą ir ligas; 

reika- 
gimdymą,

i esą. padare,
i lapt ingai pasikalbosiine. 
' pavojln ga.

Viduriu netvarkos, R|»traukta* lie
žuvis, užkimimas ir Kiinkninus po val
giui, guzai, svaigulis, slIpUntnas szir- 
dies. Ir visos viduriu netvarkos grel-

papuczkos,

jų ligas; 
ir šei- 

y i šokius 
G ra-

veHij-lu," kaina .$ 7 . O 0. " (2) 
SVEIKATA, tai knyga, kuri 
viską pasako apie žmogaus kil

savo organizmą 
pažint ir geroj sveikatoj užlai- 

šitą knygą.
Beveik ant 

puslapio paveikslas.

■A

sek betų ;.I žilti apdaryta; labai daug pa-
, kaina 

SVEIKATA,
$ 7.0 0.

, tai palengvinti.
O<1oh ligos, iszbcrimal, 

dedervines ir kitos odos ligos greitai 
pasiduoda per mano gydimą.

Silpni vyrai arjiajegos jfisu Jaunis- 
tes jus apleidžia? Ar esate nuvargę ir 
silpni? Ar stokas jums drūtumo, mit
rumo ir pajėgos ka gamta jums pa
ženklino, jaigu teip lai matykite ma
ne.

lUitnalizrnas visokiuose padėjimuo
se, t< ippgi isztlne Ir sz.lyvi sulenkimai 
pasiduoda per mano gydimą.

Ar esate nervuoti ir t rote nuodeju, 
silpni ir nuvargę, pailso isz ryto, be 
ambicijos, be gyvumo, trotinat ant vo- 

Jgos, silpnos atminties, sarmatlyvi, 
[greitai pailstai, pikti, iszbliszkusls ,ir 
Iszberitnai ant veido, pailsės, nuvar- 

I skausmas peczuoso, skausmas kau
luose. skausmas gerklėje, stokas en- 

Y'igijos. Todėl nelaukite.
Pasekmingai gydžiu katara, astma, 

dusuli, užimąs galvoje, trumpo glrdc- 
. jimo, iszljnima gerkles (goitre.) krau

jo, odos ir speciales ligas pilvo, inks
tu, kepenų, pūsles, lumbago ir neurl- 
t is.

Ateikite gausite rodą dykai. Po tam 
iszaiszkinsiu kokis skirtumas, geres
nis ir daug pagelbantls yra mano spa- 
sabas gydimo. Padekavoncs nuo dak
taru, lojerlu ir dvasUzkuju. Tie gydi
mai patvirtinti Ir rekoniendavoti per 
garsingiausios Europos ir Amerikos 
Specialistus:

Ofiso valandos S ryte iki 8 vakare: 
Nedoliomis 10 iki 2 popiet.

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

Pottsville, Pa.

numanyt
Ir tą viską pamatyt, 

Nes isz ten pribuvote, 
Tai gana gerai žinoti*. 
Mes negalime pataisyti, 
Tiktai su keleis dolerius

’ palengvyti, 
reike palikti 

Dievui vargus pavesti,
Ba žodžeis tiepritfelbcsmie, 
Jaigu užgniatižtus centus

fa i gana

na. Jei norite
mergaieziu 
kaip sinti
Szis kambariu turi paneziaku 
audimo maszina. Name vaiku- 
cziai gauna kuopuikiausi la
vinimą, kas jiems bus naudin
ga per visa gyvenimą.

Amerikos Raudonasis Kre
žius pradėjo

'•

kyt, tai Įsigykit

kiekvieno L
Kaina $2.
Makote, kad šitoš knygos kai- 

duodam tik už $7.; 2.00 gau
nat dovanų.

O jei norite kitokios knygos 
, tai pasirinkit bile 

vieną iš šitų-- KAIP RAŠYT 
LAIŠKUS LIETUVIŲ ir AN
GLŲ KALBOSE; apdaryta, .$2. 
A T ll 1A TA f TA I - T7 T n* T *T O 017 T TA ,

LIETUVIŲ

Gražiai apdaryta.
YL..__ j
Kaina $2.

nuoiu $9.00, bet mes dabar par
duodam tik už $7.; 2.00 c""'
n at dovanų.

dovanoms,
L...f 1j Situ.- KAIP 

LAIŠKUS LIETUVIŲ

**

O dabar viską

atsiliepe senis 
ir veikiai pakilo. — Vieszpatie! 
Nejaugi isztikro užmigau? Dar 
tokios gudos nebuvo!

Ir Alichiejicz greitai, pripra
tusią ranka 
Apaezioj, lyg
ta žmonių minia: vėliavos ple
vėsuoja ore, žibėdamos auksi
niais siūlais. Sztai apėjo aplink 
bažnyezia, 
s i e k i a d ž i a n gs m i ngas

Kristus prisikėlė Isz nu- 
j y \

atsiliepia szitas Szauks- 
maS senio szirdyj... 
Michicjicziui,
sužibo vaszkiniu žvakių szvic- 
sos ir smarkiau sujudo minia 
ir suvirpo vėliavos, ir.iszbudeą 
vejas pagavo garsu vilnis ir 
placziai pasimodamas pakele 
ja« auksztyben,
su garsiu, iszkilmingu 
skambėjimu.

Niekuomet dar taip-neskam- 
bino senis Michejicz.

Rodėsi, lyg jo prisipildžiusi 
szirdis susiliejo su szaltu va

li garsai tartum giedojo,
virpo, juokėsi ir verke ir susi
pina stebėtinoj harmonijoj Ja
lo auksztvn 
dangų. 1 
skaidriau, 
virpo ir plauke, ir vėl szliejosi 
prie žemes meiliai glanionedą- 
mi ja.

Didysis varpas balsiai 
de ir I 
skelbusi dangui 
4 (

in pati žvaigždėta 
žvaigždes žibėjo 

o garsai
Ir

szviesiau,

y v

f
l?l'

!* 1
(

I

ii

žius pradėjo “motinos pagel- 
betoju” kliasas pamokinti pir
mos pagelbos ir hygienos pra
džia.

užgniatižtus 
turėsimo.

gymiui u nesu- 
szelpsinu*,

O dabar vėliname del visu 
Kalėdų linksmu, 

grąžei užsilaiky
tumėte,

I r n es i i 11 u sz t u n u* te,
K o sze I i e n a v a I g y k i te, 

Kalėdų daineles (lainiiotumete, 
Ir truputi kokio \ skistimo 

ižgertumete,
Ba jaigu žmogus sunkei pro- 

(*evoja
Tai tegul savo duszelei m*sz- 

kadavoja, 
filevvruczei ne daug, ba kas

* ’ už daug,
Tai žinote — szolailk. 

Bukite linksmi.
Drūti ir sveiki visi

KITUS SVIE- 
____  ... ___ _ LIETUVIŲ 
PRATKVIAl MAŽOJOJ AZI-

APIE ŽEMŲ ir 
apd., . $2.TU S;

Ir vargingu W JOT; a,,d., $2. MEILE ir DA1- 
yi LĖ; apd., $2. g NAKTŲ; ^apd., 
■ Pirkit Knygas 
įij i Lietuvą! Joi mylit .daug skaitai tyt, tai paikalaukit mu.ų DI- 
H DŽIAUSTO KNYGŲ RATAIS LOGO. Jei mylit mokvtis ARIT-* 
« MET S GLŲ KALBŲ, tai reikalaukit H musų MOKYKLOS KATALO- 0 GO.U - -

TIK PR1SIŲS.K1T

priesz-szvenczio 
skamban

tys ir giedantys aidai.
'Varpai nutilo, 

prasidėjo pamaldos.
seniau Michejicz visuomet nu
lipdavo laiptais žemyn, atsis
todavo kertėj, prie duju, kati 
pasimeldus ir pasiklausius gie
dojimo. Bet 'dabar jis pasiliki* 
ant virszaus. Sunku jam; o ir 
jaute koki tai nuovargi. Jis at
sisėdo ant suolelio ir, insiklan- 
sos nųtylancziam i nsisi u buvu
sio vario skambejiUiui, giliai 
užsimąstė. i\pie ka ? — jis pats 
vargiai butu
in ta klausima...
stoge vos-vps buvo apszviesta 
jo lempos.’
tys varpai skendo tamsoj; isz 
apaezios, isz bažnyczios dusliu 
aidu skrido giesme, nakties ve
jas judino virves,, pririsztas 
prie geležiniu varj)il szerdžiu...

Senis- nuleido ant krutinės 
savo žila galva, kurioj pinesi 
beformiai vaizdai, 
masto jis ir mato 
bažnyczioj.
skamba deszimtys 
balsu; senas 
baszninkas tėvas 
baneziu balsu 
posmą; szimtai vyriszku balsu, 
tartum pribrendusios varpos 
palinksta nuo vėjo ir vėl pa
kyla... Žmones žegnojosi... Vis 
pažinstami veidai ir vis na- 
baszninkai... Sztai rimtas tevoi 
veidas, sztai vyresnysis brolis 
daro platu kryžių ir atsidusta 
stovėdamas greta tėvo. Sztai ir 
jis pats, žydis sveikata ir spė
ka, pilnas vilties — vilties gy
venimo laimes... Kame ji, toji 
laime?... Senio mintys sužiba, 
kaip gęstanti liepsna, nuszvies- 
dama skaidriu, greitu spindu
liu visus pereito
kampus... Nepakeliamas dar
bas, vargai, rupeseziai... Kame 
ji, toji laime?
iszraižys raukszles 
veido, sulenks galinga nugara 
iszmokins dūsauti, kaip ir vy- 
riausyji broli...

Bet sztai kairėj, tarpe kaimo 
t galva, ptovi 

jo jauna žmona. Gerą buvo mo
teris, amžina 
vargo iszkentejo...

K p,re z i a i ga u d ž i a n •
. , 1 gah-

blaszke galinga aida, 
žemei:

Yda n t visi1

KOKIOS RASZES ŽMONIŲ 
’KURIU KIEK YRA?

TUKST ANTIS 
$2.00.

ir siųskit jas

DI-

> >

'Prie

nuo

ir
y y

“Gieda!
save taipgi 

altoriaus 
kndikiszkb

na-
Namu, d re

pą ima giesmes

szventikas,

n J

gyvenimo

Sunkus likimas 
ant jauno 

j

į motoru, nulenkus

— Dar ne, palauk biskuti... 
Žinau juk.

.Jis žino.
reikalingas. Dievo žvaigždeles 
pasakyk jam, kada ateis lai
kas... Žeme ir dangus, ir palszi 
debesys ii‘ tarnaus gojus, ue- 
aiszkiai sznabždas apaezioj, ir 
sriuvenimas nematomo upe
lio — visa tai yra pažinstama 
jam, viskas artima... Neveltui 
gi iszgyvehta ežia visas jo gy
venimas... z

Jo vaidentuvėj atgimsta to
lima praeitis...
kaip pirma syki kartu su savo 
tėvu inlipo in szita varpine... 
Vieszpatie Dieve, kaip seniai 
tai buvo ir... kaip neseniai!... 
J ik mato save szviesiaplaukiu

Laikrodis jam ne-

pasakyk jam,

Atmena jis,

kaip neseniai!

atilsi Į Ir daug 
Bėdos ir 

pilkus darbas, ir neiszsemiami
V •

Kristus prisikėlė!
Ir rodosi, kad sena varpine 

dreba ir sviruoja, ir vejas pu- 
ezias varpininko veidan, virpė
ta galingais sparnais ir prita
ria varpu garsam: “Kristusvarpu
prisikėlė!”

Ir sena szirdis užmirszo

garsam:

< >• v - 
venima, pilna rupeseziu ir nuo

var
gy ven imas

vargai sudžiuvins ir gražiausia 
aptems akys ir isz- 
amžinos atbukusios 

baimes, kad sztai nauji gyveni
mo smngiai nukris nežinia isz 
kur, perkeis nors ir puikiausia 
jaunosios grože... Kame jos lak 
me... Vienas ju sunūs užsiliko, 
viltis ir džiaugsmas, bet ir ji 
inveike žmohiu neteisybe.

O sztai ir jis, turtingas prio 
szas, muszasi krūtinėn, melsda
masi už pralietas kruvinas 
naszlaicziu aszaras; skubiai 
žegnojasi 
kniupszczias, ir kakta palie
čiui g/indis... Jr verda — uzsi- 

o*

skaudu... Užmirszo senas 
pininkas, kad jo 
užsidarė paniurusioj ir anks>. 
toj varpines pastogėj, kad pa
saulyj jis pasiliko tik vienas, 
tartimi sutrūnijęs medis, pik
tus audros iszverstąs... Jis 
klausos saitu garsiu giedaneziu 
ir Verkiancziu, • skrendanezin 
in dausas ir puolancziu prie 
vargszes žemes, ir rodosi jam, 
kad ji apstojo jo sunu^ ir anū
kai, kad tai ju linksmi balsai, 
balsai dideliu ir mažu, susilieja 
vįenon sutartinen ir giedu jam 
apie laime ir džiaugsmą, kuriu 
jis savo gyvenime neinate... Ir 
tašo, virves senas varpinin
kas ir aszaros rieda jo veidu, o 
szirdis plaka svajoneitiis lai- 
ines.

O apaezioj žmones klausėsi' 
ir kalbėjo kitas kitam, 
niekuomet dar seąaą Michie
jicz taip stebuklingai neskam
bino...

Bet staiga didysis varpas 
kažin kaip abejojaneziai su
gaudė ir nutilo..j Sumišiusieji 
pritarėjai, mažieji varpai, taip 
jau suskambėjo neužbaigta; 
gaida ir taip pat nukirto’ja,

virves

I m

J'ąmsaveitlžiu apie 4G mili
jonai..

Rąūdonveidžiii apie 
jonu.

G(‘ltonspaljViii apie 471) mili
jonu.

Juodveidžju a pit* 203 milijo
nai. *

Baltveidžin apie 700 milijo
nu.

Maž daug teip aplamai sus
kaitoma.

35i mili-

n.

r.

METIKUS. LIETUVIŲ ir AN- i
KALBŲ,

iszverstąs...

kad

moterį; 
raiszka

JIS

aszaras;
ir suklumpa 

kakta palie- 1 J -
dega Micliiejiezo szirdis,

Matote, kad mes visko turim;
SAVO IR 

SAVO DRAUGŲ ADRESUS, ir 
PASAKYKIT, KO NORIT, O

•nės tuoj visus aprūpinsi m.
AL. MARGERIS 

2023 St. Paul Avė.
CHICAGO, iri,. 
> jTfci n »i iim iii, i—Tnrr i ,jita i—Bliu

V

I $2
Zh____

DOVANŲ $2

L) r # ’

tartum insiklause in liūdnai 
gaudžianezia didžiojo varpo

raudą, išžioto nutildama oi*e..r
gąjda? kuri dreba ir plaukia, ir

H?

y

Ka ne turite, tai nusipirki
te, 

nieko neymki- 
tė: ‘

Ba piningu

.»

Ne duonutes, 
Ne inunszainutes! 

Užmokėkite sztorninkui
O ir saluiiinkiii, 

Ba jaigu neatyduosi y

y

i

Per visa gy vaste gihikio ne tų-
iirosi y

Isz to nepralobsi
Ir nupliksi,

Ubagu pasiliksi.
Ant to mano velinimai pasi

lieka*
Daugiau ne vėlinu nieką

Be lot pinin v 
, . Kaip pelu,

O visados:
.Sveikatos geros!

y

y

SeiiuH varpininkas bejiegiai’

I

sušAuko ant suolelįb, ir dvi <
paskutini aszari letulycziai rie-

Ei, siunskite pavaduotoja! Sc-
da jo nublankusiu vęjtlu.

Vaikai labai ilori užlai
kyti savo dantis szvariai

nas varpininkas jas atskambi-
no.; Sulietuvino V. P.-—szka.

1   1 "I ■,l—— ■II"—   ■,    , I—  

kadangi jiems patinka 
COLGATE’S skonis.

K,

\ p l .

' 1 I H

GYVENIMAS
Sz. Marijos Panos

• PREKE TIKTAI 25 c.
W. D., Bocikow.ki.Co.

Mahanoy City. Pa.
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Tamsta sutaupini pinigus ir duodi tikri!

Kiekvienas

musų specialiu procesu į viea grynų, 
tvirtų šmotų, tinkamų Tamastos kojai ir 
nešiojamą ilgiausiai.

pagerinimą savo kojoms, kada perki 
“Ball-Band” robinį autuvą.
“Ball-Band” batas ar čeverykas yra veltas

• 1 • I U t 

? I M M »

—J * 
¥ ’ :
U

s

v '

P BALL BAND
R ‘% ■ O Vi Mb u- AfSnvl i

*y

<>F

Paplantinti padai “BalT-Band” autuvo 
yra padaryti ypatingai maineriams neėioti. 
Jię, apsaugoja viršų ir yra padaryti pat-

nega.li įpjaut arba įplėšt jį.
vdrus ir stipri taip, kad akumo ar anglis

Žiufėk Raudona Koulys ženklo ant

kiekvieno guminio bato ar čeveryko kada 
perki. Jis stovi ant augščiausio laipsnio, 
kurį Tamsta gali nusipirkti. Tamsta gali 
~aut “Ball-Band” batus, Himiners ir 
_/opac, baltus, raudonus ir juodus. Klausk
• <■ • *

£
jų savo pardavėjo.

9 ■■ Mishawaka Woolen Manufacturing Company A

y

)

H IMI NĖR

." K

( 400. Waįer St., Mishawaka, Ind.
“Namas, ktj ris moka milijonus už laipsnį.”

LOPAC 1
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nas, J. Szalamskas, M. Bura- 
czauskas, V. Ubariene, B. Go- 
runaitione, St. Daunoras V? 
Yusaitis, gĮpf. Rutkauskaite.
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Žinios Vietines
► .... ■ Mill Ii

' — Teip, visiems linksma ir 
džiaugsmas, jog sulaukė szven- 
ežiu. Bet daug tokiu yra, ka 
szirdije jauezia nuliūdima.
.— Ateinantis “Saules”

meris iszeis subatoj. Panedeli 
spaustuve ir ofisai bus užda
ryti. !

—- Readingo kasiklos mo
kės Mahanojui ir aplinkinėje 
snbatoje. Žmonis turės pinigė
liu ant Kalėdų.

— Panedelije staigai likos 
suparaližavota Ona Arlauckie- / r-e 1 ♦ \ >

Smulkiu surinkta $14.55. įsa 
viso auku surinkta $174,55 Pi
nigai pasiunsti in Tautos Fon
da. Visiems aukotojams szir- 

T. F. sk. raszt.

Readingo kasikiu pali- 
uresztavojo suvirszum 

szimta prasižengėliu už nukirs 
tima eglaiczimkurios auga ant 
kompanijos žemes.

ei,jo

ANT PARDAVIMO.
dingai aeziu.

SHENANDOAH, PA.

Jaigu yinens Savickas
isz BapahanoKp nebūtu suplie
kiąs savo paeziule, tai sziadien 
nesi rast u ant pakiltos Potts- 
villes kalėjimo. Vincukas.ate-

'i.1

M *

I

J

I

«rii M

Laivakortes Vėl Atpigo
In Hamburg ir Bremen $103.50
In Liepoja $110.00
InPiliava-Karaliaucziu $106.50

£
S

į Visokiu zoboveliu vaikams ant
(War Tax $5.00) I® vii •. .

Pinigu Siuntimas Kalėdoms® Kaletlll TaSite H1USU SZtore.
$

f

Te myki t Lietuviai!
Jeigu norite nusiusti pinigus 
in Lietuva, gteitai ir pagal 
žemiausi kursą, iszpirkti lai- 
vakorte už kompanijų preke, 
gauti teisinga paturima viso
kiuose reikaluose, tai kreip. 
kites prie gerai žinomo lie- 
tuvo, bankieriaus, ir taikos

Žemiausiu dienos kursu. 
Pinigus Lietuvoje gauna laike 

25- 30 dienu.
P. MIKOLAINIft 

53 Hudson AVe. Brooklyn, N.Y . ... .... ..... . 7^ i x-
CHAS. S. PARMLEY

t’ * *H. J. HEISER & CO.
Mahanoy City, Pa.*Gęra fa urna. 125 akru žemes,ra laiji 

olmoliniu
Lociįst Valley. Norintieji pirk
ti atsiszaukiLin Saules ofisą.

40Qt

KVITU
ne (Szumauckiene) gyvenanti jag namon apie ketvirta valan-».
ant Spruce uliczios. Likos nu
vežta in Ashlando ligonbutia.

— Fiorentina, szesziu me
nesiu mylema dukrele Kazi
miero Juodaiczio, mirė Ashlan
do ligonbuteje. Laidotuves at
sibuvo po vadovysta grabo- 
riaus Traskaucko.

da isz ryto, pradėjo “szveist” 
savo prisiegelia. Motore nubė
go pas skvajeri su skundu ir 
pasako, buk josios vyras turi 
samogonka. Palicije Vincuką 
suome kaipo ir kolos baczkas 
munszaines. Jaigu norite yyru- 
czei varyti samogonka, tai su

Badai Bukmauteje tai prisiogelioms pasielgkite man-
munszainieriu. dagei.tikras lizdas

Ten randasi nemažiau kaip 
dvideszimts samogonku kurios 
dirba ant dvieju sziptu.

••— Utarninko ryta Suffolk 
kasikloje likos pažeistas .Juo
zas Valukonis nuo 631 W. 
South St. Szmotas anglies puo
lė nuo virszaus ir pataikė jam 
in galva. Jisai gydosi namie.

— Antanas
ožius, South 9th uliczios likos 
uždarytas Pottsvilles

už sumuszima paežius ir 
penkių metu sūnelio. Antanas 
turi suvirszum szeszes pėdas ir 
tankei savo prisiegelia iszper- 
davo. Toji vargsze negalėdama 

nukensti kumszcziu

— S. Kasak, 5 Millers Row, 
melde palicijos idant nuejtu in 
jojo narna ir nuginkluotu jojo 
sūneli kuris’ in jin szove tris 
kartus, sužeisdamas ji du kar
tu. d“

Salų n i akas Juozas Bar- 
bauckas ir A. Tamosziunas, vos 
iszsigialbejo

Bagdanavi-

t 4 hotel i-
jo”

ilginus 
milžino ir būti jojo nevalninke, 
pamėtė iojo pnstogia. Kada da- 
žinojo buk jojo drauge gyveni
mo nud jojo iszleke, isz piktu
mo pradėjo <muszti kudyki. 
Kaimynai paszauke palicije 
kuri milžiną ' uždare, už sztan- 
gu, nes niekas ne norėjo pasta
tyti už ji 800 doleriu kaucijos.

Parsiduos geras divo-
pras (davenport) kaip naujas. L 
Atsiszankit pas 310.W. Pine St - 
1 —į Gruodžio'18ta. d. 1921, 
Nbrkevicziaus svetainėje invy- 
ko parkalbos su pritaikintu 
i.................. _ _

Programa vakaro

medžiu. •'fiandasi
•nųnp* 

•»b aHpi 27 E. Centre St. S 4
I

nuo smert kada 
apsiverto ant 

prislėgdamas
automobilius
Gloverso kalno, 
abudu. Naujas Page automob?- 

p liūs vertas $4,000 likos smar- 
kei apdaužytas.

— Kazuno aptrekoje gausi
te pirkti puikiu dalikli ant 
szveneziu, o priek tam ir viso
kiu gyduolių ant visokiu ligų, 

receptus kanuoteisin-

.- Ij
senumo, isz Lost Creek, palento

Sutaiso 
ginusia.

— Jonas Ūmia ra s, 40 mottf 
senumo, isz Lost Creek, palento 
sau kulka ir dabar randasi li- 
gonbūtejėr Priežastis iamo-tMiž 
daug nmnszainos. Jonas gulė
damas lovoje paleido szuvi. 
Turi jisai jinezia ir dovinisTuri jisai 
Katkus.
P ♦ 1

- Gruodžio’18ta. d. 1921,

sziam laikui programų.
atidaro 

gerb. Kun. P. Czesna su inžan- 
gine prąkalbele.

Bažhytinis Choras po vado- 
vysta Prof. S. Daunoro sudai
navo keletą dainų. Visos dai
nos gražiai sudainuota, ypacz 
publikai labai patikę “Karei
viu Marszas” kuri delnu plo-
jimu buvo priversti atkartoti.' 
Po atgiedojimui “Lietuvos 
Hymno” kalbėjo neseniai at
vykęs isz Lietuvos Steigiamo 
jo Seimo Narys gerb. M. Bag
donas.

Pirmojo dalyje . prakalbu 
kalbėjo apie Krikszczioniu Dc- 
onokratu partijos reikalus, bei 
apie Steigiamojo .Seimo tikslą 
ir invairias partijas.

Antroj dalyje placziai isz- 
aiszkino apie sodiecziu gyve
nimą.

Žmones patenkinti gražiu 
vakaro programų ir su gra
žiais prakalbu inspudžiais isz'- 
siskirste in namus.

Publikos buvo artipilne sve
taine. ‘
_ Krikszczioniu 
partijos reikalams aukavo se
kanti.

Dįdžiai gerb. Kun. P. Czesna 
aukavo szimt-dolerini bona su 
nuoszimcziais. Po $5 aukavo: 
Kazys Pangonis, Ant. Bartusz-

* ka, Pet. Kubertas, Vikt. La
pinskas, J. Masys; Po $2 auka
vo: Tam. Czevįnskas, Ant Bud- 
reviezia: Po $1 aukavo: Juoz. 
Raulionis, Sim. Jurczikonis, 
Ad. Gutauskas, Jon. Navakas, 
Jon. Žemauckas, Ig. Mocejn-

atgiedojimui

1

4- —̂

€

4

Demokratu

nas, Juozas Žalis, Ant. Leske- 
viezia Ant. Zvinakevicziu, 
Mot. Aidukaitis, Mare; Lapin
skas, Juoz. Neverauskas,' V. 
Revuckas, J. Strrelkus, Jurg. 
Bubnys, Ona ' Jakuboniene, 
Pran. Sabai te, Jn. Valentą, M. 
Ąngustauskas, Ig. Rakauskas,

Zvinakeviczia,

fit. Klapatauskas, T. P. Križa- 
> nauskas. P. Pikutis. M. Gavo-

r
♦ i <

t *1 f* *

• f |Gp*

Knygele Draugyfitomi! do) 
lazmokejip^q pinigu llgonla 
m* - - - - - 50c

•^KVITU Knygele Draugystėms, del 
Kantoriaus nog sudėtu pinigu ant 
susirinkimu ------- 50c.

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

teisėjo, reikalaudami atsuki
mo nusiųskite 2c marke ant 
szito adreso:

JOSEPH G. BOGDEN, 
Aiderman & Banker

4 S. Main St. DuBois, Pa,
— MP MM <■> • • M • MP Mfc P — MM
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Saldainiai Kalėdoms
A

1 cv

tfof O-
g-vr t--*.-

Kitas Setas isz 35 gatunku, 
yra tai kitoniszki negu kiti. 
Žinote ka yra Georges tavoras.

tai kitoniszki negu kiti.

Musu prekes pigesnios negu 
Įeituose sztorouse.

1 SVARAS 50c.
2 SVARAI 90c.
3 SVARAI $1.30

h*į
Ty* M "'iu ' ■Ke!‘*

Visokiu Saldainiu v’aikairiš del

t

Musu Kalėdoms Saldaines 
susideda isz 25 visokiu gatun- 
kit, yra tai geriausi ka galima 

pAAXXvl,
Site pinigu pirkdami musu 
sztore.

MUSU SALDAINIAI
1 SVARAS 35c.
2 SVARAI 65c. 

>5 SVARAI $1.40
Kad ir daugiaus mokėsite bet.

Vtiž piningus pirkti. Suczedin-
4* a « Vi', 'i a a <a a

Reul Estate Agent? — Notary Public* 
■. \ t * w.

Jolgu norite pirkit ar parduoti stubas, 
mos gallinc JuiuIh tamo patarnauti, 
Ilandavojamo namus, kotektavojamo 
randas ir teip tolinus.
238 W.Centre St. MahanoyCity

0«. J. A. TAN ANEWICZ• III.

Gvdytojas ir Chirurgas, 
r v-i — ' i

Gydo invairias ligas vyru ir 
moterų. Duoda patarimus 
sveikatos dalykuose per 
laiszk'us.

|h t M2020 137th Street, 
Indiana Harbor, Ind.

Adresas:
I t

)/> I

i

UNION . ,'«r < >

įNATIONAL
L BANK ■
f

................. ........-...J.---------------------------------- ----------------------------- ...........  ■

trT r.'—mrn Tmt — e ima miimVttt

RALTIJOS-AMERIKO 
KJrLINIJA 9Broadvay, NevT&rk.N.T 

'TIESI 
KELIONE

1? 
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lUETUVĄ
PER. Hx\MBUP.GĄ.Pll 
n 1/

’^/aplenkia lenku juosta (karidora) 
- Visa treczia klassa padalinta in 

kambarius ant 2, 4,- 6 ir 8 lovų. ’ 
iszplauks 11 Saužio 

LITUANIA” iszplauks 1 Vasario 
Treczia klassa in Hamburgą $103.50 
In Piliava $106.50. In Liepoju $110.

Krelpkltea prie musu agentu jusu mieste.

AkMBUR.GĄ,PTU/&Ą 
/XR15A. LIEPOJQ

Lietuviai važuojant in' Piliava

“ESTONIA”< <
ii

r;

M

*4

*

VYRU Daktaras KOLER yra vienatinis tarpe Lietuviu daktaras 
LIGOS

geresniu vargiai gausite. ’

r r
u H HtfK

Kalėdų po 40c. svaras.

GEORGES
mahanoy City, i?a24 W. CENTRE STREET

________________________________ —J___________________ ,r .L,. ___ H.’____ _ —L  «...------------ j*-----------------------------------------------------
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MAHANOY 
LC|TYA

|U

Carito! Btoek S12540UI
Baniai AFrofJtB S4SMMM

Mokame antra procentą ant 
Bvdfitn piningu. Procentą pri- 
dedam prie jusu piningu 1-ma 
diena Sausio ir Liepos meno- 
euoėe, nepaisant* ar atnesut 
parodyt knygute ar ne.

Mes norim kad Ir jus turė
tumėt reikalą su musu Banka 
nepaisant ar mažas ar dldęlte

Bankas adatas nuo 9 vai* ’i 
ryte lig 8 vai. popiet, Sabalo- 
mte 9 ryte lig 11 vaL

‘ »—.. »'■*
H BALL, Prezidentas 
r. J. NOONAN, Vlce-Pres.
J. E. FERGUSON, Kasteriąs.

1 ' >|h ML 11 w

v

TIKTAI
•' H * > 

f ■

I
t

f d

' >** ./■L.. p tą K

W.' TRASKAUSKAS 
METtrtlSZKlH UllinORICB,

i^ę 1̂

j; **7
r

KF.I ETA DIENU
• / . *

pasilieda pirkti *

Pennsy 1 vania 3?ower .& Light,”.

f (

»

PREFERRED STOCK’a
• - M ,' ' >’ *.

už dabartine preke

$93.00
ir dividendas už szera

Pradedant 1 Sausio
ir per tolesni laika, preke pakils iki

$94.00
už dividendą ir szera

i/1 * ’ . t’ *

»4 Im/ ' .A*
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Naudokitės jsz .progos jeigu norite kad jusu pinigai
butu saugioj vietoj ir atnesz suvirsz

. <1 . i t LH

7j 'procentą
Galite pirkti szerus nuo bile kokio 

jie yra musu agentai.
muso

t;
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PENNSYLVANIA 
POWER & LIGHT CO.

------------ —-------—---- --------------- -------- -
Pennsylvania Power & Licht Co.
Investment Dept.. Allentown. Pa.

Please send me complete information about your Stocft

z1

Name
h

I

Addfeag
r.

7 l
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PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
IRABORIUS MAHANOY CITY, PA 
Laidoja kunua numirusiu, Pasamdo 
automobilius, riginus Ir vežimus del 
laldotuvlu, krlksztinlu, veselllju, pasl 
ražlnejlmo Ir tt Krausto dalgius ir tt 
(90 W. Centre 8L Mahanoy City, Pa

r

Tvircziausia Lietuviszka
B A IM K A 
fr ■■ '

Didele kaucija sudėta Valstijos;
Banko ^Departamente. Belu po 
priežiūra Valstijos, tolp kad pini
gai sudėti mano bankoje negali ' ... M’
pražūti.^Priimu piningus saugiam 
palalkimul. l 
tn- visas dalfs\vleto, pagal dienos 
kuršiu 
kompanijų nustatytame kainoms. 
Parūpinu paszportus keliaujan
tiems In Lietuva. Viskas daroma 
teisingai, greitai Ir piliai. Ra- 
szyklte apie kalnas o gausite 
teisinga atsaklma. Adresavoklte:

I . ■ !

Siuncztu piningus

Parduodu laivakortes

V. Lapinskas 
601W. Mahanoy Avė. 

Mahanoy City, Pa.
J

X

Kazis Rėklaitis^
"s '■ V X k :

Lietuviszkas Graborius 
h-------------------- ,

laidoja numirėlius Tiagal naujausią

7

UJ
r'

mada Ir mokslą. Turi pagolblnluke 
motore. Prieinamos prekes..

516 W. SPRUCE ST/
Mahanoy City, Pa.

Dell Telefonas No. 149.

Daktaras Juozas J. Austrą
LIETUVIS

■•vibIb Daktaras Kariameaeje.
en>o visokias ligas

»■.. ■■ ■■»■■■■! .

Priima ligonius lig 10 valanda ryte.
11 lig 2 popiet S Hg 9 vakare i

Telefonas—Boll #59 R. j
113E. Coal St. Shenandoah;

Plttsburge. Jisai mokinosi Varszavoje, studijavo beglje 
82 metus Invairias ligas vyru Ir moterų, todėl jas nuodug
niai pažlnsta. Gydo užslnuodlnima kraujo Ir silpnybes 
vyru, spuogus, nležejlmus, ligas tinimo, Invairias llgaa 
paeinanczlas nuo nsezystumo kraujo. Atslszauklte ypa- 
tlszkal, per laiszkus asz negydau. Dr. Koler kalba Rustei

kai ir Lenklszkal. Oliuos valandos nuo 9 ryte lig 5 vakare 
Nedellomls 9 iki 2 popiet •

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

1

Pirkite Kuknini
Pecziu Dabar7 J

J t ' . -u,.: Ų| ’ .

Gerinus dabar pirkti negu vėliaus in
Vi 1 .• ... m‘ • i i - 1‘ • • •**!'' (n♦ ** l *■ * , • * f > • JTurime dar didesni ir geresnirudeni.' 

pasirinkimą negu kitados.
, Mu$u specialiszkas PERT

i

$77-5?
coliu didumo, puikei enamelavotas.
Galima, matyt musu sztoro lange.

\ * M '

-r~ GLOBE peczius, viduns 18 
didumo, puikei

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

■h H M
•rr

ifQ)X

■iujy iĮ*«A.a^|į ’ •** ’ jrvwwsiev

ka galima gaut, didele,

*•

I

f

■i

31

zj.

ugnine vieta: Labai tin
kamas peczius- del dide- 
lios sziminos. Dar syki 
sakome; pirkite pecziu 
dabar.

M

i

- 4

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

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

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

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

lengvas mėnesinės mokestes arba teip tankei kaip 
jumis geriausia iszpuola mokėti. - f

Yra tai Banka kurios virszininkai yra juto tastleoriai Ir
, pažinstami, • •
Yra tai Banka in kuri galite ateiti ant rodos arba informa

cijos, kada norite kur investyti piningu* arba pirkti 
namus. j

Yra tai Banka, kurioje jaueriates lyg save name.
Yra tai juso Baitka.

procentą ant sudėtu piningu.

kada pęrkate namus.

if» * w i

Pasakykite savo draugams Ir pažins tams kad dėtu savo 
piningus in Merchants Banking Trust Co. Banka. Britą
Banka žino kaip jumis geriausia pagelbeti.
MERCHANTS BANKING TRUST CO.

MAHANOY CITY, PA.

D. F. Guln&n, Tress.
A/Danisewic*, M. Gavai* 

T. Q. Hornsby

—DIREKTORIAI— ‘ 
L. Eckert, V ice-Pres.D. M. Graham, Pree.

J. H. Garrahan, Attorney W.F. Rynkewię« 
P. O.i Fenton
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