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ISZ AMERIKOS

mete, tai 
gyvena 10,-

Amerike yra 10 milijonu 
nigeriu.

Washington, D. C. — Pagal 
paskutini snrasza gyventoju 
kokis atsibuvo 1920 
Suv. Valstijosia
381,309 nigeriu. Isz tojo skait- 
liaus tai apie asztuoni milijo
nai nigeriu gyvena ten, kur 
yra gymiu, o du milijonai per
sikėlė in kitas valstijos. Dau
giausia apsigyveno Pennsyl- 
vanijoi, Ohio, Illinois ir Mis* 
souri.

Pusnigcriu, arba tokiu ka 
yra gymia isz baltos motino.'? 
ir juodo tėvo arba juodos mo
tinos ir balto tėvo yra 28,476. 
Paėmė paezia ant iszbandimo.

Boston, Mass. — Motiejus 
Wagneris apsivedė su pana 
Elisa Guldner pas skvajeri, gy
veno sau linksmai per asztuo- 

ir rodos nieko 
prie juju links-

Ohio,

arba

Mass.

sanvaitesnes
jau nereikejo
mybes. Bet sztai ketverge va
karu atejna Motiejus pas savo 
uoszvia vesdamas už rankos 
josios dukrelia. kalbėdamas: 
“Motyn, man tavo dukrele ne
patinka ir sugražinu tau jaja 
adgal.n 
apreiszkimu

vesdamas 
dukrelia

Motina nutirpo tokiu 
sakydama, jog 

negali to daryti bet žentelis 
pasakė uoszvei, kad tycze pa
ėmė szliuba pas skvajeri tiktai 
ant ižbandimo EI i sos, o jaign 
jam nepatiktu tai jaja sugrą
žytu. Motina nusidavė pas ad
vokatu kuris užvedė teismą 
prieszais ženteli ir privers ji 
prie gyvenimo su Elisa arba 
legaliszku budu persiskirs.
Perszove savo milema ir pats 

save.
Mount Pleasant, Pa. — Fre

das Stofel, 25 metu, perszove 
įnirtimai savo milema Ona 
Edžekiute, 18 metu po tam pa
leido pats sau kulka in krūti
nio ir abudu randasi mil tiniam 
padėjimo ligonbuteje.

Fredas pasitiko savo milema 
iszejnant isz bažnyczios, besi
kalbant, iszt rauke revolveri, 
perszove milema 
pats save in sžirdi.

Badai Fredas yra pacziuotas 
žmogus, kurio motere gyvena 
Cleveland^.
Rado $57,000, bet nesuranda 

locnininko.
Chicago. — Charles S. Neu

man, jeszko visur 
kuris pamote maszna

■ tukstanezeis doleriu. Nesenei 
Neumanas lipdamas in savo 
automobiliu patemino grabejo 
gana dydele maszna kuriii ati
daręs rado joje 57 tukstan- 
czius doleriu. Apie savo radini 
pranesze palicijai ir apgarsino 
visosia laikraszcziuosia, vilti,jo 
atradimo locnininko pinigu bet 
lyg sziam laikui 
pamestu

25 metu, 
savo

revolveri 
in kakla o

locnininko 
su 57

locni pinkas

— Pali ci je 
apie trisde-

rodos bus sugra-

Aresztuotos moteris bus isz- 
siunstos isz Ameriko.

Pittsburg, Pa. 
uždare kalėjimo
szimts moterių kurios sulaiky
davo darbininkus nuo darbo 
kur vieszpatauje st ra i kas. Dau
gelis isz tuju moterių yra atej- 
vos, ir kaip
žytos adgal in Europa už per
žengimą amei’ikoniszku liesu.
Nudavinejo vyra per du me

tus.
Boston, Mass. — Palicije su

ome czionais nužiūrėta jauna 
vyruką kuri 
ant ^ikies.
v ra i 
ri 
vvra

nuo senei turėjo 
Pasirodė, buk tai 

mergina Ethel Kimbal, ku- 
per du metus nudavineju 

, o net ir apsivedė su kite 
mergina isz Somerville. Persi- 
redžihs mergina priėmė 
pravardia 

su

sau
John Hathaway ir 

paežiui ia”
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Nužudyta vaika rado ceberijef 
paslėpta skiepe.

Now York.,— Skiepe tėvo, 
kriaueziam szape, likos atras
tas nužudytas 

se'n ūmo
Vaiko galvele likos su- 

teszklnta su kokiu tai szmotu 
geležies, o- kūnas inkomsztas 
in dydeli cebori kuris stovėjo 
skiepe. Tėvas surado kuna sa
vo vaiko. Badai vaikiukas 
siautė su kokiu tai 17 metu vai
ku priesz žudinsta, 
bar palicije jeszko, nes mano 
buk tai jisai vaika nužudė.

New Brunswick, N. J. — Ba
dai tasai pats rakalis nužudo 
5 motu Teresa-Kuczarski, ku
ria inkimszo in valiza ir inme- 
te m.kapiaraitia. Mergaite bu-

metu 
Bein.

vaiko.

*

M W. n. BOCZKOWKKI, Pre«. & B<r▼Te DVV/ibvtt ■ f rrrw« 4
F. W. BOCZKOWHMI, F41tor S 34 METAS

vaikas penki n 
sūnelis Makso

Badu i vaikiukas

kurio da-

ISZ VISUSZALIU
5000 indiecziu aresztavota.

: * ■ į

Landon, Angį j jo. — Per vie
na sanvaitia T ' 
paskutiniu miftsžacziu likos

Ihdijosia laiko

aresztavota teijnis suvirszum 
penki tukstanezei indiecziu, 
kurie prigulėjo prie naciona
listu partijos. -> į

Iszpanai vela užklupo ant

____ - -- -- .r į  - - - - -    — ■ - - ~n  -- -- ■ |- T -

Isz Lietuvos
.. - - ■ -

Raszvitinis, Szauiiu aps. —
Puslovysc apylinkes jauni

mas Rugp. 21 d. surengė misz- 
kelyjp gegužinė, Publikos buvo 
apie 100 žmonių. Tik gaila, lead 
naszvitiniecziu jaunimas ne-paszvitiniocziu jaunimas 
prates padoriai elgtis vieszuo- . . . a ■ l <a a « • a

DEL KLAIPĖDOS KRASZ
TO LIKIMO.

Klaipėdos krasztas. — Tai 
dalis, bu- 

kuri guli deszinioje 
Paine kraszte 

yveptoju

Mažosios Lietuvos 
tent sritis, 
Nemuno puseje. 
S

Mauru.
, Madridas, Iszpanije. —Isz 
Moli Įlos danesza, buk 30 tuks- 

Tszpann- isz naujo už^

>1i
’ . J

' ji

'4J

sziolT______________
gyvena apie 200,000 gyventoju 
tokiu budu,Jis ne kuo didesnis 
už vidutini Lietuvos apskriti. 
Krasztas tasai nuo senu seno
vės lietuviu 
kadangi jis dar priesz 500 me
tu buvo priskirtas Vokietijai, 
tai tenai apsigyvena nemažas 
vokiecziu sk^iezius ir dalis lie
tuviu per ilga laika suvokietė
jo. Versales sutartini Vokieti
ja atsisako Antantes naudai 
nuo savo teisiu Klaipėdos 
krasztui. Jau tuomet buvo ma
noma priskirti 
pri Lietuvos, kai

Kokios dideles 
reikszmes turi Klaipėdos krasz 
tas Lietuvai, kiekvienam aisz- 
ku. Klaipeda su savo uostu ati
daro mums kelia in jura ir in

atstovas

suinteresuotos Klaipėdos kra* 
sztu; tacziau^ ir jos rūpinasi 
jo likimu. Teip, visai nesenai 
vienas anglu parlamento atsto
vas pąklause savo vyriausybes, 
kodėl Klaipėdos krasztas lig 

nepriskirtas Lietuvai.
Anglu vyriausybes 
davė in ta klausima aiszkaus 
atsakymo.

Ka-gi mano patys Klaipėdos 
kraszto gyventojai del savo at- 
ejties? Susipratusieji lietuviai 
nori dėtis su Lietuva, vokie
cziai lig sziol tam prieszinosi. 
Jie nurodinėjo, kad Lietuva tai 
tamsi nekultūringa szalis, dėtis 
su kuria Klaipėdos krasztu; 
butu labai pavijinga; vokie
cziai .skelbdavo, kad lietuviai, 
prijungė Klaipėdos kraszta, 
pradėsią persekioti liuteriu ti
kyba ir platinti Klaipėdos 
kraszta savo tvarka, t prisodin
tu tenai savo valdininku ir su
griautu visas to kraszto ypaty
bes jneretai klaipediecziai buvo 
bauginami žemes reforma bol- 
szevizmu ir t. t. Toji agitacija 
turėjo nemaža pasisekimo, nes 
dalis vietiniu gyventoju mažai 
tesusipažinusi su Lietuva ir vo
kiecziu pripratinta žiūrėt in 
Ii tuvius isz aukszto tikėjo tais 
paskalais ir vaizdavosi sau su
sivienijimą su Lietuva, kaip 
savarankiszkumo ir savo lais-' 
ves praradima.

Dabar panasziai agitacijai ir 
paskalams padėtas galas. Stei
giamasis Seimas, £ varstės Klai

se kultūriniuose palinksmini 
muose. Negera, 
buvo su Švaistomaisiais gėri
mais. Buvo girtu ir i n vyko net 
pesztyitiu. Tokie apsireiszki- 
mai.visiems upa sugadino. Sar
mata ja tinime!

kad bufetas gyvenamas- bet

f

fe

taneziu ’ .
klupo ant Mauni. Iszpdhiszki 
aviatoriai bombarduoje Mauru 
pozicijos isz oro su dydolia 
pasekmių užmuszdami szimtus 
pasikelcliu. .

Penkios žudinsies už viena 
moteria.

Edmonton, A berta, Kana
da. — In ezionaift pribuvo ži
no, buk aplinkinėje Wagners 
Bay, kokis tai 
Bender, insimile jo 
paezia vienp isz tonaitiniu Es- 
kimosu. 
tiko ant pardavimo savo pa
ežius, pi i/uuivduiuiią ę

. Jeznas, Alytaus aps. —• Jeznas, Alytaus aps. — Tur 
but maža kur yra teip apsilei
dęs jauiiimas, kaip pas mus. 
Kaip vaikinai, teip ir merginos 
jokiu hjkraszcziu ir knygų ne
skaito, »tik kas szvntadienis 
miestelyje ir kaimuose kelia 
blogiausio elgimosi vakarėlius. 
Ka. suejmvin tuos vakarėlius, 
tai pirmiausia 
kauniszke arba 
girele, tada

polka.” 
dasi kortomis loszti, o mergi
nos su likusiais vis szoka ligi 
pusiaunakeziui.

kaip pas
teisiu J

F>ll

tas
tik Lietuva

krasztasvo subjaurinta.
Neapleido savo prieteliaus ne 

, po smert.
Britain, Conn. — Su 

skausmu szirdies, diena ir nak
tį, lanke savo dranga prie ligon 

kurio daugiau 
nepareges, dydelis szuo su nu
liūdima temina už duriu, 
neiszejs isz tonais 
ninkas Steponas Matas, kuris 
persiszove Nov. 28. Kada ji vo
žė in ligonbuti szuo szoko in 
ambulansa, bet jojo neinleido 
in vidų. Ant rytojaus Matas 
mirė, liet nuo tosios dienos lyg 
sziai dienai lauke sugryžtan- 
czio pono. Ar-gi reike dydes- 
nes isztikimystes kaip 
szuo!

Susilaukė trinukus. ' ‘ ‘
Scranton, Pa. — Ana diena 

ponas garnys atnesze puikia 
kalėdiniu doyana del Martino 

—• Pacziule jin 
trinu kai sr tris

gyveno su savo “ 
nuo keliu menesiu. Ethela sa
ke, jpg turėjo daugPfuniu” 
su mergoms ir isztirinejo dau
geli juju slaptybių, 
dažinojo nuo sudžiaus, jog už 
savo “funes 
puse meto kalėjimo, tai pradė
jo verkti.
Moczeka paskandino du vaikus 

szulinije.-
Waukeska, Wis. — Czionais 

likos aresztavota Frida Zim
merman, moczeka, už nužudini- 
ma dvieju merga i ežiu 7 metu 
Rūta ir 9 metu Elmira, kuriu 
kuneHus atrasta artimam szuli- 

Tevas nužudytu mergai- 
czin nieko nežinojo apie nelai
mia, tik tada, kada sugryzo isz 
darbo.

Laike slieetvos moczeka isz- 
sikalbinejo, 
paskui’ žasi, kuri inpuęle in 

, o vaikai užsižiopli- 
inpuolc toipgi in szulini.

, buk iszcjdamas 
in darba, susibarė 

su paezia, kuri 
“jojo vaikai

. , . v z lyra szis: Lithuanian Legation
Nes'enei miesto valdže ap- į 

saugojo moczeka, idant pasiel- h į 
gi netu su

jpg turėjo daug 4‘funiu

bet kada

>) turės atsėdėti

nije.

szulini
nia
Tėvas pasakė
ta ja diena

buk vaikai bego 
, kuri 

vaikai

Ji

Now pribuvo ži-

susitvarkys.

buczio duriu,

M c G old riek, 
apdovanojo 
dukreles.

duriu, ar 
jojo locni-

geras

ISZ LIETUVOS INFORMA
CIJOS BIURO.

* Washingtonas, D. C.
paszauke, buk Gaujai atidarytas Lietuvos Pa-

pirklys Otto 
in patogia

i 4

pasivaiszina 
savo rugeliu 

smarkiai sukasi 
Paskui vaikinai se-

platuji pasauli; Klaipėdos kra
szto prijungimas duoda mums 
galinybes prekybos ir susisie
kimo tikslais naudotis Nemunu 
ligi pat juros. Pagalios, tasai 
krasztas turi ankstesne žemes 
ūkio kultūra ir tampresniems 
rysziams užsimezgus gales bū
ti puiki mokykla musu ūkinin
kams. Tacziau, Antanta nesis
kubina atiduoti mums Klaipe
da. Dabar tenai sėdi prancūzu 
valdžios komisaris, kuris ir 
valdo kraszta.

Kadangi vis dėlto ilgai teip 
testis negali ir Klaipėdos kra
szto likimas turi but sziaip ar 
tėip iSzspV-estas, tai paskutiniu 
metu užsienio spauda ir visuo-

i 4

Vyras moteres nesu*
- -1___

prižadėdamas su savo 
tėvu sujeszkoti Bcnderui kita 
moterių, to puties? putogumo.

Sūnūs su tėvu husiduve jesz- 
koti moteres, betįunt nelaimes 
ir toji turėjo vyrh kuris ne no
rėjo su savo prĮsiega skirtis. 
Neturėdami ka dauginu daryti, 
nutarė priverstinai pasiymti 
taja’motcria. Nužudė josios vy? 
ra, bet nužudyto pusbrolis nu
žudo žudintoju. Tadil tėvas 
szove in pusbroli bet tasai pa
dėjo ir teVa. Pusbrolis insiutes 
nužudo paezia. Pasiliko tik ke
turi u metu mergaite nužudys 
tos- moteres, f kuria užsmaugė 
gymines nužudyto" sunaus ir 
tėvo.
' Teip tai, ant pareikalavimo 

_ | Binderio, likos papildytos net 
o likusia 

kuria Benderis teip 
dagirdus apie žn-

Palanga, Kretingos aps. — 
Palangos valscziaus tar.yba nu
tarė, kad Palangoje nebutu 
pardavini'ėji svaiginantieji go
rimai: Kažin, ar tik pasiseks 
tuos nutarimus invykinti?

Nesenai ežia insteigtas gari
nis malūnas,, kuris. Jab,ai yra,
reikalingas apylinkes gyvento
jams. Gera buttf, kad prie ma
lūno gaminta elektros jėga. Pa
langos apszvietimui.

Vilkaviszkis — Miesto Tary-

1

«

1

kuris
pėdos klausima, priėmė revo-

-t * * V* •* * f J 1 - J ■"«iiilcijtt,’ kurk aiszkiai* 
kad Klaipėdos krasztas, būda
mas kelis szimtmeczius sudėti
nė Vokietijos dales, turi savo 
ypatybių visose gyvenimo sza- 
lyse, kad tos,ypatybes turi but , 
apdraustos, kad Klaipedoš 
krasztui, susivienijus su Lietu
va, turi but suteiktos teises 
varankiszkai rūpintis vietos 
ukiu, 
niais vietos reikalams, darbo 
ir socialine apsauga teismu* 
szvietimo kultūros ir tikybos 
reikalais, vienu žodžiu, kad 
Klaipėdos kraszturi turi būti 
aptikrinta autonomija. Ta re
voliucija parodo, kad Lietuvos 
valdžia visai nemano elgtis 
Klaipėdos kraszte kaip karo 
paeega užimtoje provincijoje 
priėszingai, ji yra griežtai nu- 
sistaeziusi pripažinti ir gerbti 
visas to kyaszto savybes ir 
duoti Klaipediecziamg galimy- 
bes tvarkyti ateityje gyvenimą ,

■ I

n^epe pradėjo dažniau raszyti 
apie ta krašzta ir rūpintis jo 
atejtiipi: Daugiausia raszo apie 
Klaipėdos kraszta vokiecziai; 
tas ir suprantama, — jie negali 
užmirszti, kad jis nuo Vokieti- 

, gerai 
artimiau

sioj atejtyje jie negali ne sva
joti apie prijungimo Klaipėdos 
kraszto Vokietijai* laikė labiau

kad Klaipedoš

rūpintis vietos 
administracija, mokes-bausti 

antra jos atskirtas. Vokiecziai 
žinodami, kad bentpenkios žudinstos, 

motere, 
pageidavo,

mirs pirma u^|siuntinybes Olandijoje-adresas 
1

in Netherland, Hotel Bellevue I dinsta savo vyro, szoko i n upevaldže ap-

vaikais geriau, nes
ague.*

ne kaip pa-pasiskandydama
Varszavos radio gruodžio! silikti motoro tojo nevidono

jnjn uždarys kalėjime už uodo- .13 (1. prane6i!0( ,:buk Lietuvos Bendcrio.
ra pasielgimą su joms.

ba nutarė bausti pasigemsius 
piningine pabauda: pirma kar
ia 50 auks., antra — 100 auks., 
treczia *— 200 ir t. t.* namu sa
vininku, kar pasigėrė, 
pirma learta 200 auks.,
— 300 auks. ir treczia — visai 
uždaryti instaiga. Pabaudos 
ejna M. Tarybos kason visuo
menes many w wtmty woamc 
fam d gawoy intpf gT kab gg 
szvietimo reikalams.

Vilkaviszky. dabar
6,286 gyventojai, 21 vieszbutis

šiai teikimą jam nepriklauso
mybes. Todėl vokiecziu partija 
Klaipėdos kraszte ir reikalavo 
įeip karsztai tos nepriklauso
mybes. Tacziau, dabar vokie
cziu nusistatymas apkito. Vo
kiecziai suprato, kad Klaipė
dos krasztas negales iszlikti 
nepriklausomas, kad* geriausiu 
atveju jis galėtu gauti autonor

(M

yra
nI

orlaiviai Vilniaus Jeritori joje j 5000 angliku apsivedė su 
svainėms.

London, Anglijo. — Nuo ka
da inejo naujos ■ tiesos kurios 
pavėlina broliams vesti. nasz- 
les mirusio brolio arba, savo 
svaines, penki tukstanczoi an* 
gliku, pasinaudojo isz tuju tie
su vokiami savo svaines..! Ži
noma visi paėmė szliubus su
duosiu arba pas skvajerius, 

Į nes bažnytines tiesos nepripa- 
žinsta tokiu valdiszku tiesu.

mete proklamacijas kurstyda
mi gyventojus .boikotuati Vii-

• f M 1 « i • ‘

Lietuvos Generalis Stabas
melagingas

Ant senatvės neteko proto.
Cumberland, Md. — Užva-1 niaus Seimo ripkimus. 

kar iszeme pavelinima ant ap- ------- - -----
sivedimo Szimas Wright, 72 atsakant in szias
metus senumo, su Sarra Smith, žinias, pranesze, kad Lietuvos 
68 metu senumo. — Matyt Szi- orlaiviais vidurines
linas neteko proto ant senatvės, teritorijos neskraido.

savo iff

(traktieriai)ir 3 alines:1
... Kauno. — Miesto Taryba 
paskiro 500,000 auks .grįžtan
tiems isz Rosijos tremtiniu bu
tams intaisyti.

Dragūnai. Sintautų valse?. 
SžaĮkįu aps; — Spalio 23 d. pas 
itkininka J. S. buvo inejtuves 
naujam naman. Jaunimo prisi
rinko gana daug, ir visi links
minos tvarkingai. Tik atvykus 
ĮTurczinu kuopos pavasarinin-

Mh
i

• •

ii

m i ja prancūzams ji globojant | savo žmonių noru ir vadovau- 
i , ___ ___ ... - . - . .
mybes reikalavimas bus nau-1 del reikia manyti, kad dar vie* 
dingas tik prancūzams, 1___ , ..

LietuVosI 
Tai yra

gal ant senatvės apturėjo gryna lenku provokacija. 1
* ------- - —

to
kudykiszka protą.

Eksplozije gazo užmusze 2, 
daugeli sužeido ir suardė

. sztora.
Columbus, Ohio. — Du žmo

nis likos užmuszti ant vietos, o 
daugeli sužeido kada isz neži
nomos priežasties kylo eksplo-

Eltos praneszimu Gruod
žio 15 d. iszvažiavo Suomijon 
Lietuvos Staigiamojo Seimo 
septynių nariu delegacija; susi-1oVMVjiiįvi mvi * ii y*v>i / i ■ ■* i

pažinti su tos szalies parlia- Meksikonai sutvėrė soviatine kams su parubežinio pulko ka-

ir, kad tokiu budu nepriklauso- jautis vietos aplinkybėmis. To* ,

> kurie na kliūtis susijungimui Klai
po senovei valdys kraszta, o Į pėdos kraszto su Lietuva yra

* * aI

»i

I

pinigu neatsirado. zij0 po ^„ru Wrights aut
Jaigu locnininkas greitai neat* Main uliezios.
siszauks, tai Neumanas ketina

Lyg sziolei arti 
penkesdeszimts žmonių nuvež-

padalyt pinigus terp Raudono įft jn ligonbuezius. Tame laike

' republika. reiviams su užtaisytais szautu-
Meksiko City, Mex. — Dar- vais prisėjo vietiniam jauni 

Seimo antrasis vicepirminin-1 bininkai pnrliny.^in minateImui nrasiszahnti. «,
kas Kun. J. Staugaitis.' Puebloje, pacme po savo vai-

žio 17 d. Steigiamame Seime | namus, geležinkelius ir visa | mažai apsiszviete ir ne susiprą- 

kas skaitė deklaracija Vilniaus I darni savo soviatiszka republi-1 Trūksta žmonių, nkui’ie

mentarinemi.s sferomis, 
gacija vadovauja

Dele- 
Steigiamojo

audinycziu mieste | mui prasiszalinti.
Szates. Kretingos .aps

Kryžiaus Draugavęs ir ižbade-1 
jusiu vaiku Europoje.

Ubagavimas geriausia užsi- 
. * moka. 

-Ii

New York, -r 44Well, ponas 
audžiau, asz surinkdavau ma
žiausia ant dienos nuo 30 lyg 
50 doleriu nuo praejgiu. Uba
gavau, ba tai lengviauses dar
bas ir geriausia 'užsimokeda* 

Teip Raibėjo vienkojis 
Como Gambia, kuri palicije 
aresztavojo už ubagavima ant 

Sudže pripažino, jog 
‘.‘sziptas” per diena, 

o idant Como nopatruktu nuo 
tojo gerb darbo, padovanojo 
jam dyka burda kalėjimo per 
asztuonis menesius.

Well, ponas

sztore radosi daugelis žmonių. 
Laike slieetvos pasirodo buk 
gazine paipa po uliezia buvo 
sutrukus isz kurios gazas ga
vosi in sztora o eksplozije ky
lo nuo uždegtos zapalkos per 
viena isz darbininku.

vo. f >

ulicziu. 
tai geras

Turczei jeszko vaiku ant au- - 
ginimo.

Chicago. —* Per szias Kalė
das, czionaitinei turczeiszi*
met priėmė daugiau vaiku Imt 
auginimo, ne kaip praojtuosia 
metuosia. Pagal sudu rapar- 
tus, tai turtingos szeimynos pa
siėmė isz priglaudu ir vargin
gu levu daugiau kaip szeszes- 
deszimts vaikus. '

gal net atiduos ji savo bieziu- puSzalinta. 
liains lenkams. Todėl vokiecziu 
laikraszczei atranda dabar, 

Ikad geriausia iszejtis del Klai
pėdos kraszto, tai rijungimas

ĮLietuvai.
[ Nepamirszta Klaipėdos ir 
lenkai. Jie, mat, ne tiki tuo> 
ka<r ilgai turės savo rankose 
Dansko uosta ir todėl jie norė
tu insitvirtinti Klaipėdoje, kad 
nepasiliktu viena gražia diena 
be iszejties in Baltijos jura. | aukso rubliu.

___ Lenkai supirkinėja Klaipėdos 
to dar klebono' mieste namustariasi su kai-ku-

ISZ ROSIJOS *>
S

.V

f X TJ- 1-
■ ■ ~~ I.. -r

Eltos praneszimu Gruod-Į džrįa visus sudus,. Ivaldiszkus | Miestelis nedydelis. Žmoueš
■ 1 • Z-U • I J1' . . < * • • I _ . *

y

H-Lietuvos MinistfU’is Pjrminin-1 valdyba in savo rankas, sutver-1 te. Laikraszcziu .mažai skaito
i para-

klausimu kuri skamba sziaipj| ka. Badai'pats gubernatorius | gintu. Inteligentines^ jegos —
1. ProtestKiojpjua 

vienpusinius,- Vilniaus. Seimo į jos soviatines valdžios. -
priesz Sanchezas yra pordetiniu nau- kunigai ir mokytojaS!®i*aslęuti- 

rinkiiaus., Joi,jie išvyktu nebu-| 26 žmoniB nuskendo su laivu, darba irptie

"7 ledus atrezionaiti-Į ka galeliu nuveikti'.'l 
upes, smerkei trenkė in Į i 

Į pcrvhža 4 4 Saaromea

1. Protestuojama
uis nelabai mėgsta visuomeniai

tu JnetiĮyos pripažMUt >* i
2. PaiXJiBzkiaimt kad Vil

niaus knisztas su Lįeįuva su
jungtus turės lokale ir kulturL 
nes mažumu autonomijos.

Nuo Vilniaus neatsisa-

niaus kpasztas su LyjĮuva

.3.
koma.

Eltos praneszimu Gruod-

— Laivas ku- malone laikoj mokykloje';rie' riais .Klaipėdos kraszto atsto-
- ‘ ■-' - u vais ir veda intrigas priesz

Grinkiszliis. kędainiu 'aps - > to Lietuvai

” kuriame I Rugp. 15 d. Vaitiekūnu sodžiu- 
paadre dydelia skylia ir laivas je buvo gegužine. Atėjo gudu

Helsingforsas 
ris dpuže i 
nes

vais ir veda intrigas priesz

M*po keliu minutu nuskendo su | batalijono kareiviai gerokai 
28 pąsažieriais.

Jgjalbejo. _
*

džio 18 d. Lietuva iszkilmingai 
szvente trijų metu kariuome
nes suorganizavimo i 
ves. Kaune invyko paroda. I gu lieįma dirbtuvėj . darbas pj-

.Rosijos skolos. —.1918 nu 
Spalio 1 diena Rosijos užsienio 
skolos siekusios Anglija — 
5,939 milijonu aukso rubliu» 
Prancūzijai — 5000 mil. aukso 
rubliu, Amerikai —?• 822 mil. 
rubl. Viso arti 12 milijardu

.* F » <1
*',ir

V

"J

Bolszevikai baudžia už Vogi- *
ma. — Praneszimu isz Elsinku 
Sovietu Rosijoj paskirta mit-

Iii

♦

I

„ - _ . 1L

ties bausme už vogimą. Revo* 
liueinU Tribtmolas pasmerkė 
nužudyti už vogimą ir apiple-- 
szima geležinkeliu siuntiniu 
200 Vladikaukazo sargu. 4

%

1

Bet lenkai puikiai supranta, 
kad Klaipeda nuo ju toli ir kad 
prie jos galima prie j t i tik* per 
Lietuva. Todėl lenkam^ galu 
gale geistinas butu prijungi
mas Klaipėdoj prie Lietuvos 
bet prie tokios Lietuvos, kuri 
butu sų ’ ja susijungus unija. 
Kadangi Lietuva tos unijos ne* 

. nori* tai Lenkija ir daro visa, 
kad tik Klaipėdos krasztas ne
patektu Lietuvai*

Kito$ valstybes mažiau yra

200 Vladikaukazo sargu.Tik du iszsi- iszsigere ir ome kabintis prie 
kiekvieno. Dar kol “buvo ju va- 
dai iszejo, tai jie jau nieko ne- 

. I besivarže. Del tokio ju elgimo
si ramus svėcziai turėjo pirm 
laiko iszsiskirstyti. ,

■"H . v

Eltos praneszimu Liętu*

Metalo pinigu Tliejimas.
sukaktu- Pranęszimu isz Moskvos pini- -• I ■. • a ' » * * «• -a •

Metropolio vieszbutyje invyko nas gerai ir rubliai be paliovęs • i • i ♦ i » i • • I n • • • Ai • \ ♦
1 >.1sipulkiu pinigu lioja-

i

iszkilminga vakariene, kurioje liejami; siputkiu pinigu lieja-Į *t Eltos praneszimu Liętu- 
dalyvavo Kauno diplomatu ’ mv. Jau atlikti visi ruoszamie-Į vos Karo Mokykla iszleido du 
korpusas. ' ; ; I ji darbai. t szimtu nauju leutenantu.

Tremtiniai isz Rosi jos.
Tręmtiniai gražinimo skyriaus 
praneszimu, Lapkriczio 23 die
na atvyko 5sz Jekaterinoslavo 
eszelonas: lietuviu 411, žydu 
686, lenku 23, latviu 31. Lap- 

| kriezio 28 diena in Kaikunus 
atvyko 831 tremtiniu,
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KAS GIRDĖT

t nutarta isz-

Jonas Suszinskas isz Szenn- 
dorio, kuris likos nuteistas ant 
viso gyvenimo in Filadelfijos 
kalėjimą tomis dienomis uote- 

, ko proto. Pagal tirinejima ka-* 
lojimo daktaru, dažiuretojus ir 
kitu virszininku,
vežti Suszinska in vaistini li- 
gonbntia del kalininku 
randasi Fairview.
gas tasai jaunas vyras stengėsi 
aplaikyti atnaujinimu teismo, o 
prakilnesni Filadelfijos 
tautiecziai bandė jam aplaiky
ti pardona nuo gubernatoriaus.

kuris 
Nelaimiu-

ypatingai 
gerai dirba pa-

begije, o gal toji žjne tik yra 
pasklydus idant suerzinti ali- 
jentus, arba 
kvailiu randasi ant 
idant in tai i n tikėtu.

1 ♦

Lietuvos Raudonasis Kryžius 
szelpia badaujanezius Rusijoje.

persitikryt kiek 
randasi ant svieto Vaszingtonąs, D. C. — (Liet. 

Jnf. Biuras) -Lietuvos Raudo- ' . * a « •

Tūlas Lietuvis paprasze vie
no žmogelio idant nunesztu in 
krikszta jojo kudyki ir praszy- 
tu kunigo idant pakriksztytn 
kudyki vardu Nabucho'donozc- 
ris, ba tokio vardo niekas da 
neturi. Kada kūmas atėjo pas 
kunigą,

Koki

Po Pennsylvania, 
kur kasikius

‘ sklydo visokį agentėlei par
duodami mulkiams visokius 
szeiTis, pajus ir kitokius grei
tus budus ant pralobimo kaip 
szerus nuo aliejaus, 
dabro, aukso, gurno, 
t. t.

Vyruczei, pats protas paro
do, jaigu tosios kompanijos 
butu tvirtos ir iszpildytu ka 

tai nesiunstn 
bernus pas foreignerius 

pirkti szerus. O no, patis viską 
tuojuus užgriebtu, o jum ne
duotu ne pavuostyt tuju szoru 

Norėdami pirkti ko
kius szerus, duos jum gera ro
dą kožnam banke.

> ........
Lietuviu atstovybe Moskvo- 

dienoje sukaktuviu diena 
soviatu republ i- 

koi inteike badaujentiems ru- 
miltu ir vagona

mulkiams

jaigu tosios 
tvirtos 

jums prižada, 
savo

ir pajų.

jo 
keturi u metu

sams vagona 
cukriaus.

vario, si-
namu ir

■.............. .. ....-j

szimet ižduos 
60 milijonu doleriu ant kalėdi
niu ir nauju metu atvirueziu sn 
kurioms siuns savo gerus veli- 
nimus del pažinstamuju ir gy- 
miniu. Toji suma kad butu iž- 
dalyta ant visu gyventoju, tai 
pripultu ant kožnos galvos po 
60 centu.

Kitados tosios atvirutes bu
vo spandintos daugiausia Vo
kietijoj o deszimts metu ad- 
gal amerikoniszku atviruezin 
parduota tiktai už szimta tuks-. 
taneziu doleriu, o pargabenta 
isz užmarės konia už du milijo
nus doleriu.

Sziadien retai kur kas pa- 
matis vokiszka atvirutis, nes 
amerikoniszko padirbimo yra 
geresnes ir spandintos ant ge
resnes popieros.

Szimet daugiausia 
pirko atvirutes 
deszimts 
buvo tokiu
centu lyg 5 doleriu.

Amerikonai

žmonis 
po penkis ir 

centu, bet daugelis 
ka mokėjo nuo 25

Republikoniszkas kongres
menas Hogan 
nesze užmanima

isz Najorko in- 
ant dirbimo 

2.75 procentini alų ir lengvus 
vynus. Taji užmanima parėmė 
konia visas senatas ir kaip ro
dos, tai neužilgio turėsime ge
resni aluti. Už kožna baczka 
tojo alaus, valdžia pnyms po 7 

- dolerius taksu. Tuosius pini
gus sunaudos ant suszelpimo 
sužeistu kareiviu ir iszmokes 
kariszkus bonusus.

Valdže mano surinkti tokiu 
būdu kas metas konia puse bi
lijono doleriu.

Ant dirbimo tokio alaus, pa
sipylė protestai nuo kvailiu isz 
visu szaliu Ameriko, bet dau- 
gels pritarė tam užmanimul. 
Keli biskupai ir kunigai viso-* 
kiu iszpažinimu pritarė sakyda 
mi: “Buk tokia permaina isz- 
ejtu ant dydesnes naudos žino- 
nim ne kaip sziadien, nes dau
gelis žmonių geriau vėlintu 
ižgiart stiklą gero alaus, ne 
kaip su trumpy t i savo gyvastį 
su nrimszaine.” J

Turėkime vilti, o gal sulauk
sime geresniu laiku!

. Tūlas profesoris isz Yale 
universiteto tvirtina, buk vo- 
kiszki komikai surado būda 
darimo aukso isz kitu metaliu 
kaip: sidabro, misingio, plieno 
ir kitu, todėl dabar gales ap
mokėti savo skolas už pada
rytas bledes laike kares. Tosios 
dirbtuves aukso da nesiranda

#•

tąsai jojo užklausei 
“Koki vardu duodate kudy- 
kiui?” Kūmas sarmatinosi pa
sakyt, bot kad-tėvas norėjo to
kio vardo, pasako 
nori už va rd v t 
ko oželis.” 
lis kartus klausinėjo ant galo 
pasako, kad kūmas turėjo už 
daug munszaines iszgiart ir 
pakriksztino kudyki Jonuku.

Kada užklauso kuino:
nuo

jog k ūdyk j 

Ne butu be du-4 4

Kunigas net po ke-

ko 
szven- 

Juk

4 4

nori nuo bažnyczios
tos?” Tai kūmas atsake: 
tu prabaszteli geriau žinai kaip 
asz.”

t <

Nepaisidama, jog josios tė
vynėje tukstanezei badauje ir 
reikalai!je suszelpimo, 
ke Mrs. Smith Wilkinson, kuri 
turi daugiau pinigu ne kaip 
pati žino, rėdosi pasiutiszkai ir 

Toji

anglį-

be jokio aprubežiavimo.
boba turi szlebia papuoszta su 
75 tukstanezeis deimantu, ku
ria turi užasekuravojus aut- 
penkių milijonu doleriu. Wil- 
kinsoniene turi 59 metus ir 
yra riebi bobelka ir galite da- 
siprast kaip tokia deimantine 
szlebe szrodo ant tosios 
kos kiaulienos.”

4 < bacz-

Priesz kare, jaigu kas užsi
mindavo apie milijonus, 
žmonim net kvapas sustodavo, 
bet sziadien milijonai iszejo 
isz mados o bilijonai yra dau
giau naudojami. Bolszevikat 
buvo tosios nuomones, jog ka
da sutvers savo rojų, tai žmo
nis bus užganadyti jaigu turės 
užtektihai pinigu. Dabar bol- 
szevikai turi juju tiek, jog ne
žino ka su jeis daryti, o jaigu 
nori pirkti švara cukriaus ku
ris kasztuoje 25 tukstanezius 
rubliu,

karuku

tai

tai turi juosius vožti 
su Karuku in kroma. — Ge
riau turėti mažai geru pinigu 
ne kaip milijonus o niekai.

(<
11 z

prenumeratamano
ant atejnanczio 

“Sau.

Helena Vilkinto isz Sheboy
gan, Wis., raszo sekaneziai in 
redvste: 

Ik

Sztai
“Saule” 

meto. Asz noriu skaitvti
ir pamenu kaip mano tė

velis skaitydavo “Saule,” ku
rioje randasi labai puikiu ap- 
raszimu ir istorijų o ypatim 
gai ant Kalėdų. Idant užmo
kėti už “Saule” rinkau centus 
ir nikelius kur tik galėjau, ba 
mano tėvelis mažai dirba ir ne
galėjo užsimokėti, o priek tam 
negali skaityti nes mažai mato, 
tai asz del jojo skaitau. Asz 
kaipo jauna 
neezia skaityti 
mane 
mažus broliukus, nes 
pritaiko skaitiniais del visu — 
jaunu, iriažu

le”

Saule

Saule,

lietuvaite malo- 
“Saule,” kuri 

palinksmintu ir mano 
‘4 Saule ’ ’

ir senesniu žmo- 
niu. Turiu vilti kad atsiimsite 
laikraszti priesz Kiiledas, pasi
lieku
u Saules

misis Kryžius yra iszleidos in 
Lietuvos visuomerio atsiszau- 
kimu, kuriame jisai ragina sa
vo skyrius, o taippat ir Anau 
rikos lietuvius siunstl atiku 
badaujantiems / Rusijoje. Kari- 
^onaflįs I$*yžįus primena, kad 

» Rusijos Pa- 
i gyvėlia lie

pa vyzdžiu i, 
gubendjoje yra dar

Lietuvos

' J

ŽMONIJOS

^' Trudeau gydinycbdė yra tin
kamas Dr. JM(ward Livingston 
rihiideau gyveninio ir darbo 
atminimas. Dr. Trudėau prave
dė kelia -kovojantiems priesz 
džiovė. Nešnei, gydinyczioje 
apvriik^/;eziota diena

te t ' . 1 v < k 4 • Iii

GER ADE J AS.

ir darbo

EUROPOSDUNAJUS:
SVARBIAUSIA GATVE.

< U ’ —------------------,

riVirinas isz reikszmingimi./.: 
ženklu, jog Centrale Europe 
jau stengias ingyti geressi eko- 
nomini stovi,

S

riomini stovi 
sijos raportą

Upe per perskirta 
pro szali 

priyma Savos

ii 
volgio 
maža
Saratovo gubeypįjoje yra dar 
1863 metais insikure trys lie
tuviu kaimai: Czernaja, Padi- 
pa, Litavka ir Talovka, kuriose 
gyvenoju, yra apie .1000 suau
gusiu ir apie 2000 va i lai. Nese
niai atvykęs isz ten 
hetUVlS lyjUMViiMo [/inuviMKi, 

“dabar daugiųna jif min
ta duona maiszytu su sZakni- 
mis. ” balis tu nelaimingu žmo
nių nebegalėdami toliau pakęs
ti sukrovė savo manta in veži
mus ir iszvažiavo vakaru link, 
tikiedamiesi pasiekti Lietuvos. 
Kiti - gi pasilko vietoje ir ju 
likimas tikrai yra baisus. Lie- •* 
tuvos 
pasirengęs jiems padėti mais
tu ir sėklomis. Bet nupirkimui 
to yra reikalingi pinigai, ku
riuos Raudonasis Kryžius tiki
si sudės gailestingoji visuome
ne. Aukos priimamos Finansų 
Misijos rasztineje New York’c, 
sziuo antraszu: Representative 
of Lithuania, New York Office, 
370 Seventh Ave., New York 
N. Y.

pąliė stelėse 
kraszttiose 
ir lietuviu.

l Kaunan 
l\l el)6n as p rali esza

kad

Dalis tu nelaimingu žmo-

Raudonasis Kržius yrn

LAPE IR GAIDYS.

y

vietoje pra-

su pagarba laukdami 
” užtekaneziosios del 

manes. — Elena Vilkinto.
Toji męrgąito

leist suezedintus centus užni-0 
sze del visos szeimynos “ Sau
le? ’ Argi ne puikus pasiszven- 
timas dukreles. Kad juju dau
giau butu, o lietuviszka tau
ta 
ma 
dukrelių. Garbe tau Elenuk!

Ii j

Sau-

negreitai iždiltu, tureda* 
tokiu tikru lietuvisiskri.

---------------- -- ---------------- ----------------- -- -, - k
l

ATSAKYMAI.

"Korespondentui isz Hudson, 
N. Y. — Groinata buvo be pa- 
raszo, nuėjo in gurbą.
* ■ i ‘ F • ? »

Isz Ashley, Pa. — Be para- 
szo jokio daneszimo netalpina-
me. Szkada laiko gaiszyti, jai- 
gu kas bijosi pasiraszyti.
| T ' I
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TEISINGAI ELGKIS SU SA
VO KŪDIKIU.

“Upe per puse
Bud apes ta, ir teka
Belgrados- j<ur

’! rideni. Nesza laivus ant ku
riu szcimynos gyvena kaip ant 
kanalus laivu. Puikus 
(
si o vi ant jos krantu.

Du na jaus » i n-į 

Tekanti 
isz juodu miszku, jos vanduo 
..... jgvo teka per požemines

• užtvankos 
tarp 

Bavarijoje randasi lai
vu ndei ii o. 

formuoja
S

< įvarai, 
lideles likęs ir mažos grinteles

4
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f
"'''will
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* ir.
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yra žinovu komi- 
, jog tavoru gabe

nimas ant Dunajaiis vis auga. 
“ Kkonomiszkai Dumi jus yra 

apsuptoms .sausžemiij tautoms,

. jo miri
mo kuomet šusirinko gydytojo 
gijpines, draugai ir pažystar 
mal.’: "

Nursiu koras padainavo ke
lias dainas ir vėliaus atminimo 
vainikai buvo uždėti aut sto- 
vylos žmogaus, kurio gyveni
mas ir darbas reiszko drąsą ir 
vilti kovoti džiova, kurios jis 
biivo pinutis kovotojas ir per
sta tytojas Amerikoje.

Jis pats džiova sii'go ir ap
leidus miestą nukeliavo in Adi- 
rondacks'žiemoje parodyti sa
vo pavyzdžiu pa risi o ir szvie-

Mirė 67 metu amžiaus žmonijai |q‘0.i’ Broadway, 
atlikdamas garbinga dalba.

Dr. Trudeau buvo pirma 
pirmininkas pirmos orgairi 
zuotos

ir pažysta

Sęeniszkai,
begaliniai,

4 4 

vairuihai

kas Tarpžemines jūres, ,y ra pio- j^zlen
tines Europos tautom^. Kadai
se Du na, jus buyo' b

r"

Birželio J Liepos ir*

New Yoi ko miesto Sveikatos 
Departamentas iszadve visuo
menei kūdikiu mirimu nuo vi
duriavimo raportu, remiant sa
vo atradimus ant atsargaus 
isztyrinejimo 1065 mirimu 0er 
Gegužes,
Rugpiuczio men.

Isztyrinejimai rodo, jog 16.7 
procentas mirimu buvo kruti
nę penimu kūdikiu, kuomet 
26.9 procentas bonkos penimu 
kūdikiu.

Žinoma,nėr nieko naujo tos 
skaitlinėse, negpli būti per tan
kiai atkartotos, nes motinos 
kurios fiziszkai gali krūtimi 
peneti kūdikius, teip nedaro, ir 
vieton to, del parankamo, var
toja pieminos bonkas.

Turime* atminti jog kūdikis 
per pirmus menesius turi gauti 
tinkama valgi apsaugoti ji nuo 
ligų. Galutinai 
mažai motinu negali 
pevnti kūdikius.

Ar teisingai elgiasi su savo 
kūdikiu ?

teka per
Reinos

pr i spaust a

gvo^ 
spragas in 
upe. Vietose 
kalnu, 
vai matyti ant jos 
Aust rijoje, < 
vandens sukuri. Vengrijos ly
gumoj, upe plaeziai iszsitiesia, 
priimdnnin daugeli svarbesniu 
szaku. Kuomet praduria Kaza
ne siauruma, 
nesuvaldoma 
Priima beveik tiek 
kiek nariuose yra dienu.

“Dunojaus tarptautinis svar 
bumas buvo liudytas, kuomet 
padėta po komisija 1856 metais 
ir paskesnių tarybų kituose ap
rūpinimuose, net 
Taryboje. 1919 m.

t i ■ ' 4 b ! n u I

’ Rymiszkos 
emperijos. siaurine sieha; vė
liaus, vengru ir .slavu pergalė
toju pulkams kelias, bet dabar
tės. Centrales l^uropos didžiau
sia ])irklybiszka gatve, ir gali
me žiūrėti in ja kaipo in svar
biausia upe Europoje, 
šaut jog Volga ilgesne.

“Tekant savo keliu, Dana
jus mato dauginus indomesniu 

ko gar- 
vanduo 

mato Vienuos rėksmingas puo
tas ir baisu varga, 

11 akmenis, ant kuriu
nukreipti p<os moteres skalbia drapanas, 

muszdamos su medinoms kū
lėms. Teka pro panaszius Min- 
neapolos malūnas, ant jos 

Ibį įplaukia 
"*"?s laivai, 
ratus

žio oro verte kovoje su džiova. V(‘KU New Y ori
J OS

nepul

I a lėlės
Vengrijo

isznaujo užima 
apie iszvaizda.

prieupiu

nes 
gali

buvo
pirmos 

draugystes i 
džiova szioje szalyje. Ta orga
nizacija daliau vadinta Nation-

f 11 be rci 11 oses A ssoci a t i o n,
darbas,

Association 
su page 

miestu ir valstijų draugysczki Įul)( 
isz tikro pagirtinas;

ir mažiaus

ai 
kurios

ru

nes vis 
mažiaus ir mažiaus mirszta 
szio je szalyje nuo džiovos.

Kasmet, apie Kalėdas, orga
nizacija iszleidžia kalėdines 
antspaudas ir pardavinėja vi
sur. Pelnas ejna kovai priesz 
džiova. Ir isztikro nėra nąu- 
d i ugesnio “darbo už paamžini- 
ma Dr. Trudeau 
sumažinimas skausmo ir uolai 
mes buvusiu sveiku vvru ir Ii

4.

darbo, t. v.<

vyru

nuplauna 
vengrisz-

ku

ant 
Hudsonopannszus

Jos vanduo seka 
laivu, kaimieeziu 

krauti javais, kuriuos priveža 
senoviszkais jaueziu-veži

mais.

pri-

su

ir Versailles

KVITU Knygele Draugystėms del 
Iszmokejlmo pinige ligonia
ms

KVITO Knygele Draugystėms, del 
Kasloriaufl nog sudėtu pinigu ant

50c. A

v7 ,8USlrjnklrnu
7 1. ’

50c.

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

I ♦1 
d

parodyta joir 
krutinę

GYVENIMAS

Sz. Marijos Panos
PREKE TIKTAI 25c.

W. D. Bocxkowalci«Co. 
Mahanoy City. Pa.

4 ................. ...-........ -

I Dovana Szventems
§ Lietuvos

Dar priesz auszra alkana la-( moterių ir ypatingai mažu vai- jk
pe iszlindo isz savo uolos 
pradėjo žvalgyties

ir 
in kuria 

ežia puse butu geriau pasilei
dus medžioti. Toli sodžiuje už
vydavo gaidys. Iszgirdusi lape 
sz i ta jai malonu baisa, kaip ku- 
lipka, szove in ta prise, ir tuo
jau atsirado po medžiu, kur 

s didelis, raudon- 
lidys. Laputei net 

varvėti pama-

buvo insitupe, 
skiauturis gi 
seiles pradėjo 
Czius ji — bet kaip jis pasiekti, 
kad teip augsztai tupi Insi- 
lipti in medi ji nemokėjo — be
liko veikti viešu iuo seniai isz- 
bandytu savo ginklu — gudry
be. Priėjusi dar iircziau po(.tuo 
medžiu, kur tupėjo gaidysį lu
pute meiliai suszuko in viražui

— Sveikas, gyvas gaideli! 
sakyk tu man, ko tu nesenai 

gražiai giedojai ?
visiems be- 

diena! — atsake

te i p

ku.. ,
Tas, kuris perka 

antspaudu" apdovanoja 
žmonija. —: E. L. S.

kalėdiniu $

TINKAMAS VALGIS IR 
SVEIKATA.

Skelbiau 
ausztanczia 
gaidys.

— Keista — tarė lape: 
kaip tu gali numaiiyti, kad 
diena auszta, kad dar tamsioji 
naktis tebera?!

— O-o, mes,

numaiiyti

gaidžiai, esa
me ypatingo 'prigimimo, 
jauste

mes 
jaueziame, kaip arti 

diena, it skelbiame apie tai vi
sam pasauliui .

— Tai justi stebuklinga 
prigimtis, be justi tik prana- 
szai teip gali ! — tarė lape.

Gaidys vėl užgiedojo. Lape 
___j , J  1 _ A. ! t . < » ♦ >

Krioki — 
užklausė igigiedojcs gaidys.

' — O-gi isz džiaugsmo szo- 
ku — atsake lape: kaip as//ne- 
szbksiu, kas sveikas teip links
mai ir gražiai giedi. Sveika ga
lima paukszcziu karaliumi pa
kelti: ir oru paskrendi, ir žeme 
pavaikszczibji, ir grąžei pagie- 
di, ir pats padorus esi ir prana- 
s.zams savįb prigimimu prilygs
ti ! Primanycziari Tamstai ko
jas nubtlcziuocziau ir <Jar 
priesz vistik didžiuocziahsi.

Tai

pradejo szokti.
— Ko, Tamstele,

nubtlcziuocziau 
visus <

kad esu pauksžoziu karaliui 
kojas bueziavusi! u .
* i________ .. ____ ___

[įei p. apkvaitino, galva 
UŽirtĮ rszes 
nuo, briedžio,

Gaidžiui tokie lapes godžiai 
kad jis 

įayoją, nriskvido 
, ufeįf davtiš lapei

i saVo

u žiii irsZeš r.
__ _ \įįa(j!

jau fęip' t/*ooMajnasias 
kojas pabueziuoti.

Bet lape, sueziaupus ji in na^ « I
Ne in kojas, o in brirniu-

gus, ir suko:
' f '

ke asz taVe, kvailiukai, pabu- 
riukan-

Tai tuu pagyram tikėti,- tai 
tau viltaviliti 
klausyti! \

cziuosiu! Ir krimst! — 
do gaidžiui galvą. ?

♦ i

.pa tankinu
J ,

1I

/

J J 

ffll

į
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Geresnes Dovanos Szventems nėra kaip
436 puslapiai, 288 paveikslai su Biogra

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

Gen. P. O. Box 517 NciV York

Albumas f 9
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J

visa|^

$ Knygynas Szvietejas.
0K________ . •____

«» J p
j I

Vajus pagerinti valgio stovi 
tarp mokiniu buvo' noseiiei lai 
kytas Akrone, Ohio. 1,01.1. vai
ku pasvert^ mokyklų virszinin-

KAIP YRA DIDELE MUSU 
ŽEME. ■ jj

ShM

• i
-f

LIETUVIAI KREIPKITĖS PRIE SAVŲJŲ!

te

Mu.su žemes pavirszius uži
ma szitokius plotus: Siyisuma 
užima 135,460,000 ketvirtainiu 
kilometru dar su keliais sieks
niais pėdu. r

Vandenys užima 374,490,000 
ketV4 kilometru ir su pedprtrik^

Visas plotas pavirsziaus žę-" 
mes turi 509,950,000 ketv. kilo
metru ir apie, 100 metru.

Žemes sunkumas 5,690 trili
jonu tonu.

Žemes

ku insakymais. Isz tu> 58 pro
centas netinkamai svėrė.
. Sįilig .Suv. Valstija-Agrikul
tūras Departamento atstovo 
nrirodymo, yaikams duota, pus- 
pante pieno .viduryje ryto. Ki
tiems vaikams patarinai duota 
kaslink tinkamo valgio del tin
kamo svarumo. Antro menesio 
pabaigoje patemyta; .jog 67 /A.lncs sl;1,lumas _ a 
procentai vaiku, -įauginus sve- HnJ.ui 4() 07!) ki|olnotri'
(Y xr Ar-- » u Žemes-tolumas nuo .saules buv. Vaišiju Agrikultūros 

Departamento atstoyąs pakvie 
te motinas lankyti , ąamokini 
mus ir pateinyt.i : tinkamo val
gio pasekmes. Atstovus ‘

\ . . .. -A
pabaigoje patemyta; jog

te motinas lankyti ;ąamokini 
mus ir patemyti J^kHino val
gio pasėkimas. Atstovus iszrin- 
kb .60 vaikiu*ir mer^nieziu del 
isztyrįnejimu, j kuriuos dare

1 "U

akyveizdoje tėvu. Kožnai moti-
nai atskirai buvo paaiszkintas 
tinkamas svarumas del metu ir 
ilgio. Jdms duota sveikatos 
kortėlėft, ant kuriu reikėjp pa
radyti vaiku ,sveikatos papra
timai, kiėk miega, pilna valgio 
surasža, gilu kvepavima ir 
dantų prižiūrėjimą.

SuSirinkiMas laikytas kožna 
savaite, ant kuria atsilanko 

, nurses ir 
•Departamento 

atstovas. Ož.ibn sveikatos ■ 
kordai prižiūrėti, 
svaijunas ymtas,

motinos, gydytojai 
Agrikultūros

re- 
savaitinls 

ir
d u o t a. d augįau s pa ta ri i n u.

darbu.
’ ’ • i 7.

kordai prižiūrėti
levams 

. Mo 
lipos la|iui įKi interesavo tuoin

■ " ' ’ r’ 
'v f Jį J 

r*— ------------------------ ;---
'į ; '

Ar norite darbo? 
\ • ■, v1

Agentu rėikąlihgii’ nereikia 
niokslb kiąk Vienas jbo jokio 
inoksjįib galį 4Sftvo 1laikįfe1 vaka
rais" užsidi^tib gęra; jįŽdarbb, 
gal inja pad arijte:-pądeszi m t i: i r 

a i a a _ 1 1 v ■* ■ 1

niokslb kiąk vienas,, be jokio 
p S r. 4L- Z ' k ' . i • ftlrJ • ■ i L'

■rais' nžsjcįlirbtie gera ; jįŽdarbb

dvidešimti doleriu' iri savaitė 
ir dauginus neleiskite vakaru
už dykai bet firadokit iszversti 
savo dyka laika ant piriigti. 
Jeigu esate senesni'kaip 20 ine- 

ii • ■ ‘ ‘ ' 1' 1 ’ *1 t •
dingd • ihformaėijit šiandien
tu 'tai raškykite dęl jums iiau-

savo prigimtoj kalboj
i

.f- 1

.A t, 
* y j

/

iriais pėdu
. ' • f 1 4,

ketvif kilometru ir su pėdomis

apskritumą — ap-

Žemės tolumas 
,148,672,0b(I kilpmetru.

Žemes tolumas nuo menesio 
384,4(X) kilometru.

Žeme apsisuka apie saye^tn
liuduiL 1 * 1 ^ / » • i ’ . ^hAf J2Iį’valandas 56 minutaą ?'h‘ 4 

sekundas;
valandas.

Žeme

be trupuczio m 24

apibėga sukdainosb 
apie saule iii 365 dienas 5 va-<
landas, 48 miliutas ir 46 sekmir
das. . *

1 ’ ............. * ................... * 11 ■* *-------------- --------- —----------------------
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Nuga-Tone
ttimulateaand 

'b t rengt* 
the vital 
ėre. 11 i b • 
valuable blood, 
nerve and 
health tonic. A 
combination of. 
correctly* and re* 
Rtorativd agento.

Kateiyri Sales Co.
. Gpllęgoville, Pa.

u
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Laivakortes Atpigo
Keliauk isz Lietuvos įr in Lietuva visada per GeorgeKeliauk isz Lietuvos yr m Lietuva visada per George 

J. Bartaszįaus agentūra, nes czionai parduodamos laiva
kortes netjk isz Nęw Yoiko ir Bostono, bet ir isz visukortos netfk isz Nęw Y’orko ir Bostono, 
kitu portn.

Pinigus iszmainonie ir siuneziame in visas dalis 
pasaulio pagal dienos ( kurso, 
kitokius ddkumontus 
patvirtinimais teisingai, pigiai ir greitai. Užnikome net 

1 1 « te • • • * ■ • • ’
i

greito ir parankaus pasa
ldei kniaukite musu♦ 1

Padarome pasportus *ir 
su Notaro ir Lietu vok Atstovu

du viesžbuč’ziu del laikino keliaiviu apsigyvenimo ir
... Sturime*.savo automobilius del

žieriu ir ju bagažo iszvažinejimo.
pinigu kurso ir invairiu patarimu laszkais arba ypatisz-
kai atsilankius o suteiksime dykai, po sekaneziu adresu:

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

J esu Silpni Nervai, Skystas 
Kraujas ir Nusilpnėjimas 

..Kūno reikalauja 

Nuga-Tone ’  ■' . V e ** . ™ 11

r

lt

s 
I 
i 
> 

Si

v. , 'J i B* * V .

puikius,gyduoles kurios augina turtingą Raudoną Kraują • 1
Stiprius,.*Nxuolatinius Nervus ir Sveikus Vyrus ir Moteris

. Y!J’ 4* . ' «» • «
? Ntfra kiti gydiioh lygiu Nuga-Tono, neivienos “nčra taip geros noivierv 

tokių rezultatų Jcaijp iiibf. Tns yra Iribai lengvtii išaiškipfthia todcl, kad Nuga-Tone yraj
7 ■'

taip geros” ncivienoąncduoda^
_ w _______ _ _____________r—. - - _________ . *a todėl, kad Nuga-tone yra|

,nudėta iš sudėtinių ultuonių brangių gyduolių, kurios yra variuojamos ir rekomenduojamos • 
geriausių patif^tlyj gydytojų* Taip, jų$ gaunate aštuonis gydulėo ui vieną kainą. ‘

Nuyu-Tontt turi Uavyju daug Fosforo reilcąlinvo nervams ir Geleiiea, kraujui. Be stiprių r 
nuolatinių Ącwii ir rl. V ’ ’ 1 ‘ ji.i—

r kiekviena tjęikh—  ----- - .---v------ -- —. -7- -M
Pradek šiandien grūdinti savo nervų sistemą i stiprią, sveiką padėti, vartojantį Nuga-Tone 
įąs greitai jianiatywc -mVo .senąją sveikatą, i 

uip naujas imoyus ir galėsite dhaugties gyvenimu
Nuga-T6ne sustiprina ir stimulioja visus reikalingus kūno organus—Širdi, skilvi, grobus, 

kepenis, inkJtUS i|* t|> ' Suteikia aP£tdą» pataiso virškinimą, duoda gerą miegą, regulioja* 
1 2 eiitąieo cirkuliaciją, prašalina gloivts nuo liežuvio, prašalina nemalonų 

į skilvio nusmagumus, kaip tai: skaudėjimą, išpūtima, koktamą. ghsus ir 
H\ašiu$ nemalonumus. Nelaukite kitus dienos bet užsisakyki^ Nuga-Tonc 

i tuojau. * * » .
MUSŲ ABSOLIUTU OVĄRANCIJA. Kaina už Nugą-Tonc yra S1.00

*” jutidl pilnų, visam menesiui gydyties, arba Šeši buteliai ui $5.00. Imk 
‘ A (20) dienų ir jeigu iųs nebūsit užganėdintas pa* 

sėkmėmis, augmžinkit likusias gyduoles ten kur pirkote it atsiimkit {tavo

raudono kraujo jus negnlit tikėtis geros sveikatos ir dŽiaugties gyveniniu, 
peikimas kūno priklauso nuo nervų ^-stiprybę jo gyvenime Jr veikime. *

4 w

stipruma ir energiją sugn^Unt. Jus pajausite 
veniniu isnaujo.

tustunmo 
kvapą, pruSąlinn

, t gert| apetitą, pataiso virškinimą, duoda gerą miegą, regulioja 
Butjiso cirkuliaciją, prašalina gloivts nuo liežuvio, prašalina nemalonų 
Skilvio nmsmaguinus, Kuip tai: skaudėjimą, išpūtimą, koktatną. ghsus ir 

Vi * pana Ji u^ nemalonumus. Nelaukite kitus dienos bet užsisakykit Nuga-Tone 
tuojau. ’ 
»" l__ _ _
tii.huUH pilnų, visam

k N uga-Tono dvid<ęšm its
pinigų^ tuojau. ”jųs matote, kad jus ncŽųdotc nei cej\to. Mes uĮ tai at- 

\ fcaKOftio. Nuga*Tond*parduodamas visuose geruose apuokuose tomis pačio-

••••Prisųsk Sj Kuponą Šiandien...........
1018 S. Wabash Ava.:

CHICAGO. ILL.
.....už ką mMonrtrit prisiųsti man 

buteli Nuga-Tone.
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corrective and re*
DlUlCUiVU 
that haš the high 
approval of Med-I approval of Med*

I leal Science. *'

Adresas....

t'p *
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mis 'Sąlygomis ir gvarantija,
i;, « r» Ji* ■ ' ‘ 'I*
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NATIONAL LABORATORY, L802

Gerbiamieji f—-Čia rasite Vietą $ 

persiuntimą, apmokstą.
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PARSZAICZIO NELAIMES.

Vai beda! beda! Visai man 
nesiseka. Galbūt del to kad gi
miau trilikto menesio, trilikta 
diena. Kp tiktai darau tai vis 
atbulai iszeina.

Darba turiu nebloga — guzi- 
kus prie siutu prisiuvineju, liet 
pragyvenimu sunku ». padaryti. 
Turiu iszmaityti net visa tuzi
ną vaiku, ir netik savo Elžbie
ta, bet net ir jos brolius ir sese
ris. O kaip jau tos bilos prade
da ejti tai ne galo nėra. Tai bu- 
czerio bilos. tai sztorninko bi
los, tai saliuninko bilos ir viso
kiu galu bilos.

Anąsyk atejna, 
mane keturi gerai
žinstami kriaueziai —

Kaziraue-
Tamta kauskas.

neaiszkus.

atejna pas
mano pa-

K re i va-

I

snukis, Ožkapienisj 
kas ir 
kad ju tie snukiai 
Misliju sau jau vėl kas-uors 
blogo. Kreivusnukis tuoj priė
jės prie manės sako, 
t i mk‘s visi

Žiūriu

I hirszai- 
kriaueziai szapu 

darbininkai sudarėme unija ir 
tu turi prisiraszyti. Jei ne tai 
busi skebsas.

Asz sakau.
’ y

Jei, neprisiraszy-
I

v

4 y

‘‘ Del ko man pri- 
siraszyti prie unijos!

Jie sako, “
si būni skebsas, liksi be darbo, 
ir dar gausi lupti.”

Mislijau sau kad tie krakadi- 
liai juokus nekreczia, taigi lie
piau priraszyti.

Kreivusnukis man paskui sa
ko, “Duok $25.00.“ 

klausiu-
Duok $25.(K).

j<>
y y

ln unija instoti, ir jei nesis-
sudaužy-

k a
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žinojęs.”
Asz jam sakau, 

kas man priguli.
“.Jei

$25.00. 
4 4

kabinsi tai makaule 
siu.

Pasigailėjau savo
ir daviau jiems $25.00 Bet ka 
asz mislijau tai

makaules

tik Elžbietai 
parėjės pasakiau. Su Kreivas- 
nukiu nėra baiku. Žinau asz ji 
gerai.

. Ast rytojaus atejna pas ma
ne kitas mulkis ir sako, 
esu unijos sekretorius.
$25.00.”

Asz sakau, 
Jis sako,

4 4
Duok

UŽKERĖTAS LAIKRODIS. Puodis manydamas kad jau 
laikas kelti apsirengęs nulipo 
mm virszaus ir pypke užside
gęs atsisėdo pas pecziu.

“Dar tik penkios, tu i dar 
laiko yra pypki* parūkyti, o 
paskui eisiu in tvartu pažiuro- 

kalbėjo senis.
geriau butu pinniaus 

, <>

noreez i a u i szs i m a u d y t i. ” 
jam paduoda po-

simojes klausia Blyno: “Tai 
sakai nori matyti kaip asz szi 
vvra nmsziu?”

Blynas sako: “Teip.
.Dabar, mislijau sau, Blynas 

jau ji taisys,
ak' jau szita syki net užmigau.

Atsikėlęs iszeinu laukan ir 
žiūriu, kad Blynas stovi anoj 
pusėj gatves. Asz jam sakau: 
“Tu lai puikus draugas! Del 
ko tu leidai tnabe muszti iv del 
ko juihegai ?*’

■ Jis atsak<‘: i

I

*

duokAle
e 

netylėsi tai

4 4

y >

Jis sako, 
gausi.”

Asz netylėjau tai gavau. Toj 
paezioje vietoje kur 
man užfundijo. 
tiek savo gyvenime 
žrvaigždžiu! Visokiu — ir-bal
tu ir vaudonu ir net žaliu.

Iszejau laukan. Sutinku 
vo gera prieloli Izidorių Blynu

Kai]) einasi
4 4 V, 

vau muszt.
Jis klausia,
Asz jam 

nuog to bartenderio.
Jis sako, 

me ar jis tave 
karta muszti.”

InejnaiiK' in salimui, 
kvailas buvau ? 
kad Blynas geras 
Priejna jis prie bartinulerio ir 

'Tamsta musziai 
be reikalo.”

Bartenderiš atsako
Blynas sako, 

ji antrąsyk muszt.

r*

4 * 
I

Sakau,

sako, ‘ 
dranga

; >»,

vvra niusziu?”

bet ir vol gavau y

skebsas
P?rma karta

maeziau

užklausia.
<zvakai. Tik-ka

*

Nuo ko?” 
atsakau,
4 4

4 b

sa

au-
“Kaip jis tave

musze sii kumszczia tai dar ga-

“Eiva.
iszdris

} ’a žiūrėsi
ant ra

Tai, 
Asz mislijau 

pesztukas.

mano

Teip” 
Pamėgink. t u

Bartenderiš ateina isz uždu- 
res ir kerta man per ausi. Asz 
nusijuokiau del to kad iszsi- 
vaizdinau/kaip mano draugas 
dabar y m 
riu kad Blvnas 

“Na 
dek! Ko lauki?”

Blynas vei pažiūri in bartoji- 
!‘ Klausyk, 

tamista asz ežia atėjau su savo 
į draugu; jis įnti nieko nepada
rė. Jis yra džentelmonas ir ta
mista be reikalo ji inuszei. Po- 

bartenderi, asz noriu tau 
ka-nors pasakyti. Szitas žmo
gus 
kirtai.

4 m

i i

Asz snkau,

ji tarkuoti. Ah' žiu- 
nieko nedari', 

Petrai, pra-J

dari ir sako jam:

nas

limmbhVo žiūrėti, bet kaip jau 
pradt'jo su lazda tave kapoti 
tai broleli', turėjau bėgti lau
kan ir Užsimerkti. Tas jau bu
vo per daug.

* *
Anąsyk ejnu sau szvilpda- 

mas gatve ir sutinku savo se
na pažinstama. Jokūbą’ Kuku
li nska. Žiūriu kad 
bracin', cilinderi ir rankoje ne- 
szasi poniszka lazda, 
asz jam:

užsidėjęs

Sakau 
tau pasidarė, 

Del ko tu teip
“Kas 

K uk’ulinskJ?” 
iszsivaisiai Kur tu ejni?” 

sako: “ 
'y • .’

() kas mirė? 
Asz

4 4

4 4

Tas vyras 
pievaite.

Jis pažiūrėjęs 
gali sako, “ 
ta popieraite reikia praustis?” 

rl1iis žm6gus jam atsako, 
“Ne, kvaily. Ta tikieta paro
dysi ten kambariuose tai gau-

Tai yra tik i c-

50 centu

In ta popiet- 
Ar tai man.su szl-

atsako

si iszsihiaudvti.
thh. Jis kainuoja 50 ceiitii.

Kukidinskas sako, “ 
už iszsimaudyma ? 50 centu už 1 ’ • 1 J ’ i * » 1 4 \ i • A J ' . ,
denio ?“

Anas

muilo szmotukn ir biski vali

jam sako,

4 « y y

4 b

Ar jus paszelo-

11 Musu

Del ko $25.09. 
Unijos mėnesine.

Na ka žmogus darysi. Prisi- 
rasziau tai reikia mokėti.

Ant rytojaus atsivelka ir ki
tas prisikabinės koki ten reisz- 
ti ir pako jis man: “Asz unijoj 
prezidentas. Vakar nebuvai 
unijos parodoje. Nubaustas esi 
$25.00. Duok piningus.”

Daviau ir tam. Bile tik dar
bą turiu, nn juos bala. Na jaif 
dabar sakau sau, bus spakaina.

Ugi ant rytojaus, bracia, ir 
vėl tie tris versziai atejna pas 
mane ir liepia darba mesti. Asz 
jiems atvožiu, “
te? Prisirasziau prie unijos, už
mokėjau $75.00, ir dabar darba 
turiu mesti. Noser!”

Jis man uždrožia, 
unija streikuoja tai ir tu turi
streikuoti- na jei ne, mes ežia 
luojaus tavo pataisysime.

Paliejau adata ir guzikus. 
Užmokėjęs $75.(JO darbo nete
kau. Geras biznis.

Iszejau ant streiko. Visa die
na stovėjau ant kampo ir žiū
riu kaip skebsai ejna t_____
Per tris nedelias asz streikuoju 
o skebsas yma 
pede. ►

Atejna musu prezidentas ir 
liepia mums prisirinkti akme
nų ir skebsus užmuszti. Na ge
rai, ataka padarėme, bet tiems 
skebsams tas nelabai patiko ir 
jie pradėjo mus akmeniais 
szaudyti. Maeziau kad jau bus 
negerai tai began in salimui.

Ten radau viena skebsa. Jis 
t no jaus manes klausia, 
ežia nori ”

Asz sakau, “Biski baltakes
Jis man sako,

yra mano draugas ir jam 
> y

Bartenderiš atsako: 
tu manai apie tai daryti?

Blynas sako:
pamatyti kad tu jj dar 

karta musztmn.“
Taigi Blynas .norėjo matyti 

kaip anas mane musza. Jam 
tas patiko. Dar jmn^neužteko.

Bartenderiš stoja- prie ma-

Tai ka 
? ’ ’

“Vai'asz r.ore-

41 r

CZHIU

nes ir jau szi karta su lazda už-

Silvestras Sznibždukas buvo 
labai insimylejos iii Poodžiu 
Onute, 
vestro nepakęsdavo 
sziam jaunikaieziui matytis su 
Onute buvo keblu. Isz pat Įirn- 
džiti Puodis dar nieko nesaky
davo kuomet Silvestras ateida
vo in svecziiis, bet laikui bė
gant jaunam 1 myletojiui aisz- 
kiai pasako kad jo koja dau
giau nežengtu per tu namu du
ris. Silvestras susirūpino bot 
jo szirdis meile deganti nema-

Puodžio 
laikytis. Prisiėjo gudrumu se
ni apgauti, 

gera i
44 ;

y t

insiniylcjos
bet senas Poodis Sil- 

ir todėl

ti, y y

“Gal g 
in tvaria nueiti 
rūkyti?” patarė Onute.

Ne, kaip parūkymu tai mie
go nesinores

paskui pa-

<«

il įsake tėvas irgo nesinorės,” 
nesiskubino rukvti.

Bur-r-rding-ding! pasigirdo 
laikrodyje.,

“Kas t____ ___ _______
nusigandęs Puodis ir iszpuole 
jam pypke isz ranku. “Kas 
dabar tam laikrodžiui pasida
rė?” •- *

Viz! ding! ding! ding! ding! 
laikrodis vol.

“Tai penkias mnsza, tetuk,

'M
“ Well, jei 

nori tai už $5.00 gali net dvy
lika sykiu iszsimaudyti.”

Kukiilinskas sako, “O ka 
asz žinau ar asz dvylika metu 
dar iszgyvonsiu.”

Galutinai iszsimaudom abu
du ir einam ant palaidojimo.

Iszvažiavus mums ant kapi
niu tuoj man prisimena mam; 
pirmoji moteris, Barbora.

Ab, tai buvo gera paeziuke. 
Ji mano taip mylėjo.

Nusiperku geliu ir einu ant 
jos kapo padėti. Pradedu verk
ti. O kad verkiu, tai verkiu net 
per tris 
temti ateina kapiniu bosas — 
duobkasys, ir pasako jis man 
kad tai ne mano Barboros ka
pas. i O asz net per tris valan- 
ads be reikalo verkiau.

Nuveda jis mane prie kiti; 
kapo ir sako kad tai tas mano 
moteries kapas. Ir vėl isz naujo 
turiu vel’kti. Per dvi valandas 

ir tiek aszaru iszlic- 
Ar jau kad visas kapas suszlampa 

griū

BALTRUVIENE.

Lolijblos nieko jum nepnvin- 
czevojau

ne senio prisakymu dabar ten! suszuko

sako,

y

Ba mažai Taiko turėjau.
Žinote,tjog ant kuežios,jog ant k u ežios 

Visokio trlobelio yra Visados, 
Ne kas, 

Tiktai klapatas!
Szi rd e les pasninkas, 

Tai ne kas, 
Viską motorus galvoje 

Kaip rankovėje:
Tai kisielius, 
Tai aliojus,

Kinu

valandas. Pradėjus
nežinau, 

tikBile

asz su

‘ ‘ Po - 
Drugszfori, duok man už • ' 1 t 1 « «

“Tai ’ 
Silvestras

galvojo

Kukidinskas 
ant palaidojimo.

Asz klausiu:
Jis atsako:

Man nei ne galvon, 
gausiu pasivažineti.”

Tai koks kvailis tas Kuku
li nskas.

Viena diena' inoinu’ 
juo iii vaistinyczia.

Sako jis vaistininkui: 
nas 1 
tris centus proszku blusoms.”

Vaistininkas klausia: 
suvyniot I“

Kukidinskas atsako, 
novyniok. 
pilti iii barzda.

Tas žmogus
Del ko tu neini 

ti?”
Mano draugas atsako,

> y

t i ■

4 4

‘‘ Ne
Gali man dabar su- 

y y

jam tada sako, 
iszsimaud v-

“Gc-
rai. Ęisiu iszsimaudyt.

Einu ir asz su juo.
Prieiname prie namo kur pa

ra sz v ta ‘ ‘ M a nd v k le‘. ’ ’Maudykle*.
Ineiname in 

linskas sako tam žmogui,

verkiau

ir net pomnikas pradeda griū
ti. Tas bosas atėjės prie manės 
sako kad klaida padare, kau 
tai ne Barboros k(ipas.

Asz jam sakau, 
durnavojai ? Greicziau parodyk 
man tikra kapa ba jau aszarii 
mažai liko.”

Tada jis sako, “ 
tamsu tai rasti negalima.

asz. turėjau

y y

sako

4 4 Ai’ tu su- *

Taigi

Dabar jau 
y y

vaiksz-T 
czioti po visus kapus isz eiles 

vidų ir Kuku- ir verkti prie,kiekvieno kad nc- 
Asz apleidus sava Barboros kapa.

■ • •*"*- • *• 4 4 Įk-' '•«< .. ... - ■ 4j. ■mltf     
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KOŽNA TAUTA PASĖJO SAVO ROŽIA. Lauke ant savo auku.

4 4

■B
ts

Ana diena Portland, Ore., atsibuvo ceremonijos atidari-
Ža sinkiu medėjai turi szimel4 b Bose wav”

A T U'

upes. Ant tojo 
tu k s ta n oze i 

krūmu rožių. Mergaites pasiredia in rūbus visokiu tautu pa
sėjo rože ant tosios tautos atminties ir kožna isz mergaieziu ' 

dirbti’, turės savo'kruma dažiureti. Porttande atsibus 1925 mete At-!

mo naujo “Roseway” kelio prie Columbios 
kelio, kuris tęsęsi per szeszes miles pasodyta

laŲtic Pącit’ic H ighways švieti ne paroda.
mano vietoje -

4 4 Ko tu *

yi

Tai te mėly
nakės,” ir kirto man su kumsz- 
cziu tiesiog in aki. Ilgai ir gar
džiai miegojosi. Kaip pabudau 
tai tik vienas bartendarys bu
vo saliune.

Sakau jam, “Duok bonkute 
Jau baltakes daugiau

neprasziau. Duodu bartenda- 
riui kvoteri. Inmeta jis ta phii- 
ga in skambanezia maszinukę 
ir paduoda man sode; 
neiszduoda.

Asz sakau, 
iržmirszes.

Jis sako, “Szi u r,
* giau užmirszes kaip tu kada

sodes. M

reszto

4 4 Tamsta ka-nors

asz dau- - I

nes žasu randasidydeli gi lūki, 
daugybe višur. Musu tautietis
Petras Abraitis isz Balti mores,'
viena diena nuszove net 22 ža- 
sis^artimoje Spatrows ‘Point.

rl\. 
r!'

Cze volei kriusztieno,
| kyne-

Lsztikro Irajanka isz inun-
szaities padaryt, 

Tr reikė truputi pasikasyt, 
Per szvente niekur nebuvau 

Tai ir nieko nežinau, 
Valgiau, ka turėjau, 

Savo duszei nepnvidejau 
Pavalgiau kisieliaus, i 

Ižgerian kauszeli

— vai-

sau? y

jei per duris ne
valia, tai reikės per Įauga lys
ti, bet su Onute pasimatysim I

Nedcldienio vakare , apie dc- 
szimta valanda, kuomet seniai 
jau buvo sugulė, Silvestro ko
ja pasirodė lango, kuris buvo 
Onutės atidarytas 
kalbi. Kojai peri'jus 
pasirodė ir ranka, o 
galva. Inlindo Silvestras kaip 
vagis ir patylomis lauke Onu- 
tęs teainanezios nuo virszaus, 

valanda taip tu
rėjo būti. Silvestrui ilgai lauk

uos jo kinkos 
Jei netikėtai 

senis Puodis nuliptu nho vir
szaus, kas butu ? Ar spėtu per 
įauga iszszokti. O langas ang- 
sztai nuo žemes, 
tad ir drėbėt.

Sztai ir Onute ant trepu pa- 
Pasvpikino 

sėdos 
pasiszneketi.

pagal suo- 
rubežin 

paskui ir

— aiszkino bailiai duktė, 
atsake tė

vas, “penkias musza! Jau 
szimta sykiu iszmusze.” *

szauke

“Eik jau cik!” 
penkias

motina
“Kah- . .

I

nes doszimta

ti nesinorėjo 
drebėti pradėjo.

“Tėvai!”
bėgdama nuo virszaus.
gi tam laikrodžiui pasidarė?”

“ Bala ji žino,” atsake tėvas.
“Jau praslinko keturias-de- 

szimts metu kaip jis musu na
muose bet dar niekuomet taip 
n ėda re.”

Viz! ding! ding! bum! laik
rodis ir vėl.

Vaje tu mano!”
.Jau pagedo musu nu- * 

mylėtas laikrodis ir jau dau
giau mums netarnaus.”

Užkerotas,”

uaminio 
alaus,

Isz kenticzkeles pagiedojau 
Pora geru kumueziu atlan- .

kiain
Po kelis ižsigeriau, , 
'Truputi padainavom, 

Apsivm’kein ir apsisnarglia- 
vom, 

Isz dydel i o graudumo, 
Jog seniau ant svieto kitaip 

buvo.
Dabar kas? — pasenome

S11 s i r i a u k szi e j on i e, 
Tr szirdeles ne nopajutom 

Kaip susisukom.
Kad truputi jau pęr volu

Bet vėlinu del visu,
Kad ir daugiau dienu butu 

linksmu, 
Kad moterėles subluksztu.

Szvarei užsilaikytu, 
Vaikelius dorai augytu 

Nuo viso pikto gintu, 
() dukrelėms kaili luptu.

jBucziuoju visas, 
Savo kuinas milemas!

■ I    „...—

VISI NORI MERGELIU.

J

y

y

y

J

Stovi būrys berneliu
Visi nori mergeliu,

Kurs pirmesnis pamyluos,
Tas in veidą pabueziuos,

Oi bernyti laba - ryt, 
Ka man jaunai bedaryt
Tark žodeli isz dalies,
Ir priglauskie j>rįe szirdi.es, 

Jeigu nori pamylėt, 
Turi vesti ihižadet;
Apkabinęs pamyluot,
Pa my 1 a ve s pa b ų cz i u o t.

Neužtenka tik mylėt,
Turi vesti prižadėt,
Ir gyventi amžinai 
Ąi'. linksmybes, ar

y

Jy

y

Ar linksmybes, ar vargai. 
Pamastykio. iszdalies,
Kad tau reikia prie szalies,

Mergužėlės mylimos, 
Linksmos meilios ir doros.

Ir n or s ka r ta ai v i rai, 
Pakalbekie — tik dorai;
Apsivesti pamąstyk...
Ir vesiu ves tuo daryk.

J. V. Kovas.
•i . |

Ajriszinei Bob-advokatai. GELEŽINKELEI PASIRENGINEJA ANT ŽIEMOS.

• iltini

♦F

Publine, Irlandijoi, ana die
na užbaigė mokslus advokati-

į*

Nenuostabu

abu kaip 
prie pe- 
Nors ir

su

si rode.
paprastai ir
ežia us
tykiai abu sznibždejosi bet 
laiku insidrasine nesijuto kad

kalbasi. Puodis,
tai greit pabudo Ir 

szuktelejo žemyn:
(j)niito, ka tu ten veiki taip 

y y i k

jau garsiau 
kai senas,

“i 
velill ?

4 4“Sakyk kad jau rytas, 
tarė 'Silvestras.

nemeluosiu“Asz 
Onute.

“Na 
meluoti

y y 
y

y y pa-

atsako

tai palauk.
” Į______

greitai nubėgės
laikrodžio, kuris stov<»jo valgo
mojo kambario kampe, ir pa
suko laikrodžio ranka iki pen
kių.

‘ ‘ i

sakyk man kelinta, 
vas.

“Laikrodis rodo penkias,’ 
atsake Onute ir kaip bematant 
laikrodis iszmusze penkias.

Na 'R vėl sodos 
sznekucziuoti. Staiga virszaus 
gr i nd v A su 1 iraszke j o.

“Vaje! Vaje! Tėvas!”
“Tai senis, kad ji kur! 

bilo Silvestras pabalęs, 
slėpk mane, Onute.”

“Kur asz tave paslėpsiu?” 
paklauso sumiszus mergaite.

“Ar žinai ka? Inlvsiu in ta 
laikrodi. Ten juk vietos yra.

Taip ir padare,

J sake
Nereikės 

Silvestras ir 
prie didžiojo

Pažiūrėk in laikrodi ir pa- 
” szauke te-

jauniejci

y y

4 4
pra-
Pa-

y y

tykiai lai k-
rodžio duris-prisidarydamas.

4 4 

nuke.
verke se-

4 4

4 4

< i pažiurę-

Negalima,” abi kartu szau- 
Leiskite! Kas jums daro- 

Asz nieko

sake Puodis, 
kuris kibai burtams tikėju. 
“Visvien, kalbėjo toliau pri
siartindamas bailiai prie už
keroto laikrodžio, 
siu kas jam yra. ”

“Ne, ne, tote!” suszuko Onu
te sulaikydama ji už rankos. 
Moteris už kitos rankos pa
griebė ir laike.

4 4

4 4

si!” barėsi tėvas; 
nesibijau.”

Nepaisydamos moteries Ir 
dūktos iszsprudo 
ir griebėsi prie laikrodžio do
ru. Jos vėl ji trauko szalin bet 
jis inpykos pastūmė jas in sza- 
li. Mėgino laikrodžio duris ati
daryti bet negalėjo, nes Silves
tras isz visu jogu jas laike. Am 
tra karta senis mėgindamas 
atidaryti duris iszgirdo nesvie- 
tiszka baisa ir laikrodis apsi
verto. Seniai nusigandę bego 
ant virszaus ir net lainpato 
triukszmo vejas užgesino. Lai
krodis, žinoma, pairo o Silves
tras atsikėlęs isz griuvėsiu isz- 
szoko per Įauga ir nubėgo na
mon.

Ant rytojaus miestelyje ėjo 
paskalos kad Puodžių senas 
laikrodis szposus kokius ten 
vidurnaktyje iszkirto. Daugu
mas patikėjo, bet ir tokiu buvo 
kurie mano kad senis Puodis 
gerai degtines buvo iszsitrau- 
kes ir jam tik rodosi.

Silvestras ir Onute nieko ne- > ' 
silke.

isz j u ranku

dvi merginos: Miss M. 
Kyle ir Miss A. K. S. Devoreli’ 
Badai yra smarkios adyokcs 
ir laimėjo pasekmingai ko* 
lis teismus.

n rus
Read ingo geležinkelis pusi ron’gi lieja ant žiemos,, kaip isz 

paveikslo duodasi matyt. Szipjet invede naujus sziupelius ant
nuvalimo sniego nuo geležinkeliu, kuriuos pritaiso prie loko- 
motivu. Tasai sziupelis atkasa daugiau sniego in valanda lai
ko ne kaip tuksiantis darbininku tai padarytu. .

* * ■ 1 • * * ** 7 /” \

♦

Per ugni.
— Begkie^szirdži/ik nupirk 

bilietus ant Jconoerto, — tarė 
pati in savo vyra.r • . ' i *

Paprato.
— Tai tu Juozai apsipa- 

<eziavai su savo nebaszninkes 
pacz-ios ses-ere? ,

— U-gi teip, butau kitokia 
paėmus, tai turetau dvi uosa-

Labai1 gerai.
Senas ne turtingas ponelis 

kalba in viena, jauna, mergina:
•— Myliu' tave! ar nori bū

tie mano pati
Ji,įi - \Taigu ponui ne pa

darysiu turbacijos, tai kodėl 
ne1?

— Ana ve, man r* 
nuojo. Tokia bjaurus oras, 
koja ne ‘žengsiu isz namu.

— K-i niekszas! prižadėjai 
man pyiesz szliuba, jog del ma
nes szoktum per agni!

— Teip per ugni bet ne per 
purvina klampot.

noshsap-
> ne

ves kaip griežles.

* I

į Kariumene.
Szeržanta.s in vienmetini stu- • 

denta pabaigusi mokslą: Kuom 
tu esi?

— Daktaru filozofijos...
— Tai ve! Asž suvis apie 

liga filozofijos ne girdėjau....
Tai ve!

.i
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BALTA ROŽE.M A H A N O Y C I T Y, P A. 
SUBATA — 24 GRUODŽIO.

Linksmu
Kalėdų mergi-

žemes numirszta nekalta ypa
tų, sodinu josios milema žiedą. 
Jaigu geidi savo ' sužiedotinia 
ir pasiymt adgtd su savim ant 
svieto, tai turi man parodyt 
žiedą, koki pasėjau del josios. 
Pavėlinu tau užklausti tris už
klausimus t ir duodu tau tris 
dienas lajlio aut to. ,t.Ta,igu at- 

a a • S W • ' ■« a . • *

ma,

/

Žinios Vietines

minsi tikroji ižledių tai atiduo
siu (jtay dnilema; tąvo Mariuką, 
bet • kitaip neteksi josips ant 
amžių. Bukie iszmintingu. Asz

siusiu jmiicma; tąvo Marinka

« Kuczia.
Adomo ir .Ievos.
Rytoj Kalėdos.
Readingo kasi k los pr

dea£dirbt Seredoj.
bkx. Panedeli “Saules > >

a-

Panodeli “Saules” ofi
sas ir spaustuve bus uždaryti 
visa diena.

?Pelenai bus rinkti Suba- 
tbje ir Utarninko ryta vietoje 
Panedėli. Nėužmirszkite apie 
tai, ir nestatikite ant ulieziu 
katilu ir boksu.

— 4 Parfckspldzijagazo Vul
kano kasiklosia likos baisei ap
degintas Mikola Medalinskas, 
505 AV. Pine uliezios, priek 
tam drūtis eksplozijos žmoge
li mete 50 pėdu in sziuta. Likos 
nuvežtas ni Ashlando ligonbuti 
kur-randasi pavojingam pade- 
jimev

4m Graborius Sakalauckas, 
kuris likos sužeistas in galva 
nelaimėje su automobilimn 
prie Staniklio kasikiu, nusida
vė iii Ashlando ligonbute ant 
gydimo, kur pasiliks pako) 
visiszkai nepasveiks.

— Apie antra valanda Pet- 
nyczios ryta kas tok is iszmu- 
sze Liachoviczio jubileriszkam 
sztore, pasiymdamas keliolika 
zjėgdreliu, žiedu 
brangėnybiu. — (lems būdas 
pasirūpinimo kalėdiniu dova* 
neliu be pinigu.

— Frackville Overall Korn 
pan! ja isz Frack vi Iles pirko 
Gerhardts marszkinu fabriku 
ant S. Main St. 
ketina padidint szi 
ir tokiu bud u gales 
dauginus darbininku.

VAKARIENE, 
f * *

—; Moterų Draugija rengia

zfegdreliu, žiedu ir kitokiu 
brahgenybiu. — Geras

Jie neužilgio 
fabriku 

samdyti

1

didele vakariene Deeeinberio
'SI, Parapijos svetainėje, Coal 
Dale, Pa. Po vakarieniai bus 
szokiai ir invairus pasilinks- 

Trauksis iki Nauju 
Metu. Užpraszo ne tik vietinius 
bet ir apielinkes Lietuvius ant 
szio puikaus pasilinksminimo. 
Inžanga 50c.
(104)- - - -

Didelis

- minimai.

Kvieczia 
Rengėjos.

Fire Sale”
Visokiu naminu daigtu. Atsi-
szaukite in Gerhardts Shirt 
Factory, S. Main St. It.

< <

■------------ ,----------- i----------------
ANT PARDAVIMO.

. Gera farma, 125 akru žemes, 
400 obuoliniu medžiu. Randasi 
Locust Valley. Norintieji pirk- 
iti atsiszaukit in Saules ofisą.

L1ETUVISZKAS
ŠAPNINYKAS

Arba higuldimas Sapnu 
205 Puslapiu — 310 Paveikslu 
Tiktai 75a 1 ir mes užmokame 
nusiuntimo kasztus. Prisiuskil 
75a o tuojaus gausite knyga 
per paczta. Adresavokite:

D. BOCZKOWSKLCO.
MAHANOY CITY. PA.

(W

V

Temykit Lietuviai!
, Jeigu norite nusiusti pinigus 

in Lietuva, greitai ir paga] 
,-į Žemiausi kursą, iszpirkti lai

vakorte už kompanijų preke, 
gauti tei singa patarimu viso
kiuose reikaluose, tai kreip- 
Ic^es prie gerai žinomo lie 
tavo, bankteriaus ir taikos 
teieejo, reikalaudami atsuki
mo nusiųskite 2c marke ant 
nito adreso: !

JOSEPH G. BOGDEN,
I Aiderman & Banker
J 4 S. Main St. DuBois, Pa. :

*1

į

I.

Buvo-tai puiki diena Gegu
žio menosije. Ant mažu kapiniu 
prie lango kopliezaitos stovė
jo jaunikaitis ir prisižiurinejo 
fenais stovineziam grabui ap
siaubta puikeis žiedais ir ži- 
banezioms žvakėms.

’ Grabo gulėjo patogi
na, jog net mirtis negalėjo su- 
bjaurint josios puikaus veide
lio. Ant lupeliu galima buvo 
matyti anioliszkas nusiszipso- 
jiinas. Mažos baltos rankutes 
buvo sudėtos ant krutinės, ku
rios laike kryžių Nukryžiavo- 
tojo Sntvertojaus, o ant kru^ 
tines gulėjo kelios baltos rožes, 
padovanotos per taji jaunikai
ti, nes mirusioji buvo jojo mi
lema ir sužiodotine. Atejnanti 
menesi ketino abudu apsivesti, 
bet baisi mirtis iszplesze jauni- 
kaieziui jojo milema Marya. 
Stovėjo dabartės apsiaszai’a- 
vojns ir žiurėjo perlangaant 
gulinezios savo nrilemos Maro
kos. i ,

Neužilgio atėjo žmonis ir ku
nigas, nuėmė graba nuo kata- 
falaus, kunigas, paszventino 
kuna, szeszios merginos pasi- 
redia baltai draugavo savo mi
rusiai draugei ant paskutinio 
atsilsio. Paskui graba ėjo mi
rusios gymdltojai ir konia vi
si gyventojai kaimo, nes mirų- jog. tai buvo žiedas Marijos, 
si buvo labai

sugryžtu ant žemes, nes tonais 
turiu daug darbphl

Po tuju žodžiu mirtis dingo 
jam isz akiu. Nulindęs ir ap
leistas 'Franas pasiliko dyde- 
lianl-darže pats vienas.

Prijautė jisai, jog negalimu 
daigfcu bus atrasti tikroji žio* 
da savo milomos. Ėjo nuo žie
do lyg žiedo. Sustojas prie 
auksiniu rakteliu, rodos girdė
jo sznabždejima juju. Kada 
mirtis sugryžo ant rytojaus, 
klausdamas ar gerai atmine, o 
kada atsake jog teip, mirtis

L. _ .. .

ant kurios veido davėsi 
matyt užganadimas ir links
mybe. Ant tojo regėjimo skaus
mas suspaudė jojo šzirdi. Argi 
jisai turėtu atimti taja links- 
mybia nuo savo milomos ir pa
siymti su savim ant tos aszaru 
pakalnes adgal? O nešneka- 
dos. Raymkie mane isz czici
nais melde su aszaromi^ 
mirties. Ir teip atsitiko. Fra: 
nas sugryžo adgal ant žemes, 
aplaikydamas nuo mirties pri
žadėjimą, jog jin payms, kada 
atejs laikas. Ir ne ilgai lauko. 
(In kolos dienas po tam žmonis 
jin surado ant kapo savo mile* 
mos 
Szirdies liga užbaigė jojo gy
venimą. — F. W. S. B. -

KUR BUNA?

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

( War Tax $5.00)
Pinigu Siuntimas Kalėdoms 

Žemiausiu dienos kursu.
Pinigus Lietuvoje gauna Jaike 

25 - 30 dienu.
P. MIKOLAINIS,"___

53 Hudson Aye. BrookJyn. rf.Y,

CHAS. S. P.ARMLEY 
H< ’ Estate Agent. — Notary 1‘ublic.

* ■■■■—y

.1
Notary Public.
• v i' X nfT K**1' Jeigu norite pirktu ar ptri'(luotl stuban

mos L
Randavojamo namus,

J1WI UV IVI.I U* JFgVS VVIVV1 PLUMan,

galime jumis taino patarnauti, 
kolektav -c

I

S
| Visokiu zoboveliu vaikams 

Kalėdų rasite musu sztore.

I 
k

$ J

ant į?

!

mieganti amžinu sapnų. randa8 ir teip tolinus,
238 W.Centre St. MahanoyCity

--------------O------------r

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

pakratė galva: i
—. Ne, tai yra žiedelis, tavo 

mirusios sesutes. . , , <
Franas vela pasiliko vienas. 

Mažai turėjo vilties, bot sztai 
paregėjo puikia konvalije ii

• rodos žiedas jam susznabždc-, 
jo;. “Dievas su tavim mielas 
Kranai.

Dievas
Dabar buvo tvirtas,’))

Bet kada antru kartu mirtisguodota ir mile
ma per visus. Ant kapo pasakė atėjo, pasakė jam,, jog tai žie- 

pamokslo, 
“Aniolas Dievo,” 
ba in duobia ir užkasė.

Gyventojai iszsiskyrste 
mon, tiktai 
milemas. 
stovinezio 
gailingai ant naujo kapo.

Atėjo vakaras ir užėjo nak
tis. Franas negi rd ėjo skambaų- 
cziu varpu szaukenc/Aijs žmo
nis ant pamaldų, 
da vis skambėjo m i rusos. žode
liai: “ 
Franuk niekados! Su Diev, pa
simatysim danguje!”

Teip stovėjo ir maustė, kad 
sztai kopliezioje suskambėjo 
žiegoris pusiaunakf. Sztai kas apdovanojo, 
tokia ant kapiniu, davėsi.gir
dėt, palengva baltas szeszelis 
pradėjo prisiartinet prie Fru- 
no. Prie szviesos menulio, jau
nikaitis pažino veidą.

Sudrėbėjo. Buvo tai mirtis, 
kuri terp kapu bludžiojo. Fra- 

nenusigando josios visai. 
Mirtis jam buvo baisi tiktai 
del to, kad jam iszplesze jojo 
milema, bet pats geide mirti, 
idant su jaja galėtu susivienyt 
danguje, todėl drasei dirstelė
jo in akis 
mireziai.

Nusistebėjus dirstelėjo ant 
jojo, nes paprastai visi žmonis 
josios bijojo ir szalinosi nuo 
josios.

— Ko nori nuo manes? — 
užklausė jaunikaiezio.

— Noriu mirti!
Mirtis pakratė su kauluota 

galva.
— Tavo valanda da neate- 

negaliu tave

puiku
Aniolas Dievo

nas

Paieszkau savo dranga Kazi
miera Varanavicžja ir Tekutiė*- 
ne, paeiųa isz Viendrankiu So
do- Papilės Para., pirmiau ^v7 
veno Waterbury,1 Conn. Girdč- 
jafrįkad 1909 l_ 

'iszvažiavo in mainas. Turiu 
nsvaybu reikalu, malonėkite at- 
siszaukt, arba kas apie juos ži- 

' no meldžiu pranvszt.
Kaz. Zileviczia, 
185 Coiigrės^' Avė.,

< F

jafl'ikad 1909 ai* 1910 metaiM 
mainas.

«■> —» e. w <■»

DR. J. A. TANANEWICZ
Gvdytojas ir Chirurgas.

Gydo invairias ligas vyru ir 
moterų. Duoda patarimus 
sveikatos dalykuose per 
laiszkus, 
I » JJU 1.1

r
•P ■

Adresas:
A Jt . 'A į 5 • a*1 |

2020 137th . Street, 
I f į Indiana Harbor, Ind.

. . .. . , ....J. , . _

a

j

(t. 105)

Waiėrbt]lry, Count • 
' “ "T-u

1 UNION i 
InationaU 

L BANK j11

5» MAHANOY, 
k' ‘ • ■ • /

t *

\ M K

^MTIJOS-AMERIKOC
•U LINIJA SBra.J^ay, Nev'&k NY U

" ILSĖTU VA
PER. HAMBURGĄ.pTi 
/ ARbZK LIEPOJ!}.

fi
J

< i

TIESI 
KELIONE

C ii

_ HAMBUUGA.PTUAĄ 
ARbZK LIEPOJU x

Lietuviai vnžuojant in Piliava 
Cj^/ftplenkia lenku juosta (karidora) 
"fy Visa treczia klassa padalinta in 

kambarius,ant 2, 4, 6 ir 8 lovų.
iszplauks 11 Sausio“ESTONIA”

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

Krelpkltes prlo muau agentu justi mieste.
•i

/

I*

I
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i

lĮ

į VYRU 
[LIGOS 
I

1
Daktaras KOLER yra vienatinis tarpe Lietuviu daktaras 
Plttsburge. Jisai mokinosi V ars žaroje, studijavo beglje 
S3 motus Invairias Ilgas vyru ir moterų, todėl jas nuodug
niai pažlnstJL Gydo užslnuodlnlma kraujo ic silpnybes 
vyru, spuogus, nležejlmus, ligas tinimo. Invairias Ilgas 
paelnanczlas nuo neezystumo kraujo. Atslszauklte ypa- 
tlszkal, per laiszkus asz negydau. Dr. Koler kalba Rnslss- 

kai ir Lenklszkai. Oflsos valandos nuo 9 ryte lig 5 vakare 
Nedaliomis 9 Iki 2 popiet.

Dr. KOLER, 638 Pena Ave. Pittsburgh, Pa.
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Top geri Rusia.
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(įPasakiusdas jojo motinėlės.

tai, vela nusileido ant žemes.
Nesuramintas 

na- jeszkojo toliaus,
ant kapo pasiliko jau baigėsi, neturėjo vilties su

radimo savo milomos žiedą, už 
kokios valandos laiko mirtis 
jau bus czionais, o tada ant vi 
sados neteks 
Kada teip stovėjo 
daejo prie

jojo ausysU dineziu baltu rožių. Prisinrtiųc 
areziau, 

manos juto isz tojo

atgiedojp 
inleido gra-

jaunikaitis- 
freeze drana

Atsisedo ant szale 
suolelio ir žiurėjo

savo milomos 
ir mistino, a 

jojo kvapsnis žy-

Neužmirszkie

nem i laszi rd i nga i

jo,

man mano

f daugiau

o greieziau 
pasiymti.

— Tai atiduok 
milema!,

— To negaliu iszpildyti; 
kas karta numirszta 
jau nesugryžta!

Franas melde visaip. Mirtis 
tik žiurėjo ant jojo su nusi- 
szipsojimu, žinojo 
jau i 
niu. Kiek tai kartu paėmė mi-

milema ku- 
milema broleli.

aszaroą ir

*-’“‘23 ir nekarta 
girdėjo rugojimus žmo« .M ■ « . -■ • I

lema milemui, vaikams tėvus 
tėvams vienatini 
dyki, seseriai 
Nesujudina josios 
meldimai. Bet meldimai jauni- 
kaiczio jaja taip sujudino, jog 
po ilgam laikui atsiliepė:

— Ejkie paskui mano, gal 
galėsiu iszpildyt tavo praszi- 
ma.

Pagriebė jaunikaiti už ran-
kos ir kaip žaibas pradėjo lėk
ti. Iszkylo iii padanges, leko 
per kaimus ir miestus, giros ir 
kalnus. Ant galo sustojo. 
Priesz dydeli juoda bromą inc> 
jo in vidų puikaus daržo, ku-
riame radosi tukstanezei viso
kiu žiedu. t

— Sztai mano daržas, — 
nicnliarm mi rfia —. TCnrl n nntmiriifl

fl Q6 irtu r fl:
VIENYBE

pasilenke, staigai pa 
kvepsnio dydell 

palengvinimą savo nuliudimia > 
Baltos rožes, tai numiletiiųn 
žiedas jojo milomos, baltonu 
rožėms paskutini karta jaji 

Pabudino jame 
smagius atminimus si 

jaja. Palengva pritraukė vieni’ 
isz rožių, temindamas in jajf 
akyvai, 
klyksmu puolė ant keliu. Pare 
gejo vidų riję baltos rožes aisz 
ku veidą savo milemos Marin 
les, mate aszaras josios akyse 

Kada Franas dirstelėjo ii 
virszu, mirtis stovėjo szale jo 
jo-

Baltos rožes,

visus

po tam su linksmi

— Paskirtas laikas jau pa 
sibaige, — prakalbėjo mirtis.

— Suradau jaja, — pa 
sząuke linksmai jaunikaitis, 
rodydamas ant rožes.

kejimu galvos.
— Teip, yra tai 

tuju rožių,

Užtvirtino, jojo žodžius lin-

viena is? 
kuriai padovano 

jai ant paskutinio atsisveiki- 
ino.

mano milomos paveikslas ? ,uz>' 
klauso jaunikaitis. į

Tuojaus tau iszajszkinsiu 
Kada paėmiau josios duszif 
nuo žemes, idant jaja nuneszt 

paėmiau ir tavi 
rože su savim;
dirstelojomo

Bet isz kur joje randas'

in dangų )

i

laiko kelionei 
ant kapiniu, c 

matydami tave teip dydelianr 
nuliudimia, tavo milema pra 
virko, viena isz josios aszan 
nupuolė in vidurį rožes ir nui 
to susifvere vidų rijo josios pa 
veikslas. O dabar ejk su ma 
nim, nuvesiu . ,tįive pyle varti 
amžino gyvenimo.

Ir vela leke , per orą kaij 
miglos, Jyg , ąuksiĮHU vartų, 
kuriups parugę jo ..blizgant is;
tolo>jDzipųaįs.mirtie austojo.

— i ipab man tonais uždraus ■ 
ta inejtLr 
jaunikaitis, — nes tonais yrt 
rojus, ton nesiranda aszaros 
rupeseziu ne mirties. Palauk
siu czionais prie vartų pako) 
sugryszi ir atvesi .man mano 
milema. • ‘

Aniolas su blizganeziu veidu, 
atidarę vartus, o dagirdes ko 
atėjo, inleido juos abudu in vi
dų. Franas iszgirdo saldžia 
muzikia, patogios panos bal
tuosią rubosia praejtinejo, o 
fnm Ir n r iii razinai ir inin miln.

užklausė, jiedrase

torn Iriiriii rn/lnai miln-
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Parduoda laivakor
tes ant visų pa
rankiausių Lini

jų i Lietuvą, ir iš Lie- 
• • • « «

per Antverpi), 
Breme-

tuvos arba ir visur ki
tur
Rotterdam^
ną, Hamburgu, Liepė
jų, Karaliaučių ir ki
tus portus į Eidkū- 
nus ir j pat j Kauno,

rf
¥

i
L!Į

i

•t
taip pat ir iš Lietuvos.

" i j /K

■i

“i 

•i 

(•

Ka n EJi
pinigus slupčla į. Lietuvą 
Ir visur pigiausiu kursu; 
už juos garantuoja, kad — 
ypač Lietuvoje — pinigai 
bus greitai ir parankiai iš
mokami artimiausioje vie
toje nuo priimSJo gyve
nimo.

Pinigus j’Lietuvą 
siunčia telegramų. 
Amerikos pinigus 

maino ant visų 
šalių pinigų.

B
’’VIENYBES^ t 
SPAUSTUVĖ

Visokius spaudos dar
bus iiuicku grciuti, 

pigiai ir gražiai.
Spausdina

atlieka ‘ greitai',1

• konstitucijas, 
knygas, laiškams popieras, 
plakatus, vizitines korteles, 
baliams tikietus ir . tt.

B
” VIENYBĖ”

EINA DU KART 
SAVAITĖJE 

.Spausdina gęriausius raš- 
valiausias, žinias iŠ

I

tus, 
Lietuvos ir visur ir turi 

juokų skyrių 
’’TARKA”

AMERIKOJE. $3.50 MET.
4.50

f f Bon-

LIETUVOJE^ r....

Pirkite ’’Vienybės 
drovės šėrus. Dividendai
mokami; Ateityje bus di
delis peln.as. •*

Vienas Šeras $10.
H

Užlaiko didelį knygyną, 
kur galima gauti vi

sokių knygų.

Reikalaukite platesnių in
formacijų apie viski), rą
žykite mums luižkuN, 
kalaukiito muaų piniginio 
kurso ir knygų katalogo.

Su visokiais reikalais 
krelpkitčs šiuo adresu:

LITHUflNIftN 
VIENYBE riJBL. 60.
193 Grand St.E 

Brooklyn. N. Y.
KurviquybS, 
Ten galybč.
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kurso ir knygų katalogo.
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Capitol Stock SUMOMS 
■arplaa aProfĮto S4SM0MS

Mokame antra procentą ant 
taddtu piningu. Procentą'pri
dedant prie jusu piningu 1-ma 
diena Sausio Jr Idepos mene- 
■uose, nepaisant1'ar atneštai 
parodyt knygute ar ne.

Mes norim kad ir jus turė
tumėt reikalu bu musu Banku 
nepaisant ar mažas ar didelis

Bankas adatas nuo 9 vaL 
ryto lig S vaL popiet. Bubate* 

k mis 9 ryto lig 13 vaL
g. ,„.i^r

H BALL. PreridentaM
V. J. NOONAn. v ice-Pres.
J. K. FERGUSON, Kasteriąs.

A- A T

W. TRASKAUSKAS 
LIETUVISZKAH GIUB0RHJ3,

’ i/4 ■ ■

į

i

i

PIRMUTINIS LTETUVIŠZKAS 
IRABORIUS MAHANOY CITY, PA 
Laidoja kunua numirusia, Pasamdo 
Automobilius, ritinus ir vežimus de> 
aldotuvlu, krlkflztinlu, veselllju, past 
’•Žinojimo ir tt Krausto dalgtus ir tt 
•20 W. Centre St. Mahanoy City, Fa

T

z

Tvircziausia Lietuviszka
BANKA

Didele kaucija sudėta Valstijos 
n a WT. '• A 1 ' '*■ ‘2’^' a

priežiūra Vaistljos, telb Kad pini
gai sudėti mano bankoje negali 
pražūti. Priimu piningus saugiam 
palaiklmul. .» Slunęziu piningus 
tn visas dalis svieto, pagal dienos 
kursą,, Parduodu laivakortes’ 
kompanija nustatytame kainoms. 
Parūpina paszportus keliaujan
tiems in Lietuva. Viskas daroma 
teisingai, greitai ir pigiai. Ra- 
ezyklte apie kalnas o gausite 
teisinga atsekimą. Adresavoklte:

V. Lapinskas
601W. Mahanoy Avė. 

Mahanoy City, Pa.

Banko Departamente.^J; Eslu po

Kazis Rėklaitis
Lietuviszkas Graborius 

’ • ' H' ■■■' ■ i! *
Laidoja numirėlius paga^ naujausia

motore. Prieinamos prekes.

616 w’ SPRUCE ST.
Mahanoy City, Pa.

Bell Telefonas No. 149.

mada ir mokslą. Turi gągelblnlhke

» \

Daktaras Juozas J. Austrą 
LIETUVIS 

BbvuhI* Daktaras Karhneaeje.
0TDO VISOKIAS LIGAS

Priima ligonius lig 10 valanda ryte.
11 lig 2 popiet. I lig 9 vakare 

Telefonas—Bell SfiS R.
113 E. Coal St. Shenandoah >i mmn mi-tf» -T-- 0*4 ^4

I 

■

Pirkite Kuknini
Pecziu Dabar

I 1 į

Geriaus dabar pirkti negu vėliaus in 
Turime dar didesni ir geresni 

pasirinkjma negu kitados.
Musu specialiszkas PER 1 
GLOBE

rudeni.

t
t i

peczius, v iduris 18 
*’ * &, I ■ I 4 f 

p nikei enamelavotas.coliu .didumo,
Galima matyt musu sztoro -lange.

Musu Real Apollo ir Canopy 
Fair peczei yra geriausi. '

Musu didelis Modelis su 
22 coliu didumo vidur i u 
yra tai didžiausis ename - 
lavotas kukninis peczius 
ka galima gaut, di dele 
ugnine’vieta. Labai tin
kamas peczius del dide- 
lios sziminos. Dar syki ■ 
sakome; pirkite pecziu 
dabar.

QUINAN
MAHANOY CITY, MT. CARMEL,

’S
MX

I

I

CARMEL, SHENANDOAH;
1

v

| Sztai Koki Prieteli Turite—I 
į Merchants Banking Trust Co. Banke ; 
Į Yra tai pirmutinio Banka Mahanoy City ka^pradejo mokti { 

procentą ant sudėtu piningu. k -i, '
. • MM. « »• • *. ■ «l a. a _ ’Yra tai Banka in kuri ateinate, kada reikalaujate pageltai 

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

lengvas mėnesines mokestes arba teip tankai kaip 
jumis geriausia iszpuola mokėti.

Yra tai Banka kurios virszininkai yra juso tauttandal Ir 
pažinstami. / ' ' 'J

Yra tai Banka in kuri galite ateiti ant^rodos arba informs
cijos, kada norite kur investyti/“piningus arba pirkti 

' namus. ‘ ? x
Yra tai Banka, kurioje jaucsiatea/Iyg save name. ;
Yra tai juso Batika. v /
Pasakykite savo draugams ir. ^ažiustams kad dėta savo

• • •_ ■ _____n____ _jl_ __ i__ awe____ _ — a ____

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

n

piningus in Merchants Banking Trust Co. Banku. Brite

MAHANOY CITY, PA< 
—DIREKTORIAI— 
L. Eokert, Vico-Pres.

J. II. Garrahan, Attorney W.F. Rynkewici
P.'O. Fenton

D. M. Graham, Pres. D. F. Guinan, Treaer
A. Danisewici M. Gavula 

T. G. Hornsby
wwv*t***»**U
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