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ISZ AMERIKOS
Pavogta 3261 automobilius 

verties $5,292,414.
Philadelphia. — Nuo pinno 

Sausio 1921 meto, czionais pa
vogta 3261 automobilius ver
ties 5,292,414 dolerius. Isz tų
jų palicije atrado 2785 auto
mobilius. Daugelis iaz vagiu li
kos suymti ir uždaryti kalėji
me.

Naujas sidabrinis doleris.
Szio- 

naujas

vaikai

žmogelis

Washington, D. (’. — 
mis dienomis muszasi 
sidabrinis doleris, kuris pasi
rodys apie Naujus Metus. Yra 
tai pirmutine permaina dole
rio in laika dvideszimts penkis 
metus.
Pardavė savo krauja idant 

pirkt vaikams dovaneles. 
New York. — Tris

Edwardo Smitho ant East Side 
rasze gromatas in Kaledim 
Dieduką idant jiems atnesztn 
kokias dovaneles ant Kalėdų. 
Smithas radosi be darbo ir hb 
pinigu. Apsiverke
matydamas savo vaikus ir pa
ezia varge. Nuėjo in ligonbutia 
klausti ar daktarai nereikalan- 
je kraujo del kokio ligonio. Li
gonbutije radosi ant mirsztan- 
czio patalo Henrikis Jonės, ku
ris paaukavo szimta doleriu 
del Smitho idant 
savo kaujo.
sveiks, vaikai nudžiugo dova
nėlėms ir visi turėjo linksmas 
Kalėdas, bet tėvas negalėjo ap
leisti ligonbutia isz priežasties 

isztekuslo

jam duotu 
Dabar ligonis pa-

nusilpnėjimo nuo 
kraujo.
Dinamito dirbtuve iszneszta in 

padanges.
Wilmington, Del. — Vgnis 

uždegė arti szimta svaru nitro- 
glecerinos Repanna dirbtuvėje 
dinamito prigulinezios prie Du 
Pont kompanijos. Dirbuvo isz 
leke in padanges nuo eksplo 
zijos. Bledes padaryta ant 10 
tukstaneziu doleriu. Ant gilu 
kio nieką nesužeido, 
diena niekas
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ISZSIGIALBĘJO ISZ SKESTANOZIO SUBMARINO.Isz Lietuvos
M 34 METAS

VISZTAVAGIS.AMERIKONISZKI KAREIVIAI SU SAVO VOKISZ- 
KOMS PACZIULEMS.

radosi 78 apsivedia Su vokisz-
Suvirszum 600 aniorikonis-zki kareiviai pribuvo ana dio-

na isz Vokietijos terp kuriu
koms merginoms. Paveikslas parodo taisės poreles ant laive- 

gardes in miestą New Yor-lio kuris juos atgabeno isz kas tol 
k a.

Neturėjo pinigu ant apsivedi- 291,879 bedarbiu Pennsylvani- 
mo — abudu mirė.

Tamoszius
Mat ilda

M ies'toKaunas. --- Kauno
Valdyba pranesza, kad Kauno 
miesto gyventojai namu savi
ninkai turi pristatyti ligi sau
sio 1 d. tikrus nuomininku sa- 
raszus; neprstate bus baudžia
mo ligi 1000 auks. Blankas ga
lima gauti Miesto Valdyboje 
finansų skyriuje.

Kraszo Apsaugos MI ne
griežtai

nes ta,).» 
ne dirbo dirbtu

vėje. •*! |W|IĮt
Najorkas nepasiduoda Czika

: gui.
New York. — Laiko Kalėdų 

buvo ozionais daugeli visokiu 
prasižengimu ir žudinseziu. In 

'laika dvideszimts kotures va
landas keturi žmonis likos nu- 

banditus, daugeli
t 

aresztavojo in ta ji trumpa lai
ka 692 prasižengėlius.
Szturmas užmusze 25 žmonis o 

daug sužeido.
New Orleans, La. — Dvide 

sziints penki žmonis žuvo, dau
geli sužesta o bledes milžinisz- 
kos likos padarytos per sztui- 

perejo pro ozionais,

Passaic, N. J. 
Brands 18 metu 
17 metu, mirė abudu per ižge- 
rima trueiznos.
si labai, bet buvo vargingi ir 
neturėjo pinigu ant užmokėji
mo už svodba. Ydant nesiskirt 
sziam gyvenime, nutarė abudu 
susi vieny t atejnancziam gyve- 
nir; e.
Valgykit bezdžionkiena, o bu- 

. site jaunais ir miklus.
Pittsburg. — A. L. Bowden, 

czionaitinis aliejaus fabrikan
tas, tvirtina, buk valgimas bez- 
džionkos mesa padaro

miklu ir ataugina plau
kus ant plikos galvos.-Bowden 
keliaus tomis dienomis in Ek
vadorą 
džionku ant gardžiu 
Praejta meta kada 
Imvo Ekvadore, 
keliems seniems 
bezdžionkos mesa, tai in 
menesius atgavo jaunas pajė
gas, plaukai 
go ir nebijojo 
karszczio, žodžiu

jaunu,

ir

Porele milejo-
vargingi ir

žmogųr>

pasivežt tinkamu bez- 
“ stoiku. 
Bowdenas 

davė valgyt
amerikonams 

kelis

) y

ant plikes atmi
nė szalczio no 

buvo kaip 
jauni vyrukai 20 metu.
Bandytai nužudė žkuniga ir 22 

žmonis.
Nogales, M ex. •— Parapijų 

laike ]>arapim
Laike pasilinksmini- 

0
žudyti per 
sužeista ir apipleszta. Palicijc

visas sugriautas.

z ma kuris
Arkansas ir Mississippi.

Kaimelis Spencer, l’nion pa- 
rapijoi, apie 15 niiliu nuo czio- 
nais, likos
Bledes padaryta ant ml i jonu I 
doleriu.
Užsakos priesz apsivedima.
New York. — Konia visi su

džius Najorke užtvirtind užma- 
.nima idant poros priesz apsive
dima tureli užsakąs, no tik 
bažnycziosia bot juju pravar- 

. dės butu apgarsintos laikrasz- 
cziuosia per visa menesi, idant 
žmonis žinotu apie toki apsi
vedima.

Najorke galima aplaikyti 
sude laisnus ir tuojaus būti 
surisztu mazgu moterystes be 
jokio ergelio. Szim'et likob 
aresztavoti net 38 ypatos už 
daugpatysta. |

Szvcntos Onos 
pikniką, 
mo užpuolė ant juju bandytai 
nužudindami kunigą ir 22 jau
nu vaikinu ir merginu. Duota 
apie ta j a 
miestą isz kur pasiimsią 
ka ant suėmimo banditu.
Ne norėjo siunsti vaika per 

paczta.
Froy, (Jliio. — Vietinis pacz- 

toris atsisakę priymti asztuo- 
niu metu šuneli Albertos Wil
helm ant 
pas tėvus in ("liicaga. 
nukeliavo
sz ve n ežiu pas g y nines 
motina prasze paczto idant ji 
prisiunstu per

skerdynių žinia m 
vais-

m

nusiuntimo ji namo 
Vaikas 

ant 
o dabar

m Troy

“parcel post 
bet ant to nesutiko 
turės pati sūneli parsivežti. 
Munšzainierius siuns adgal in Į

Europa.
Washington, 1). C. —’ Pro- 

hibicijos virszininkai stengėsi 
investi tokias tiesas idant vi
sus munšzainierius ir \ontra- 
baadus kurie yra nepili^cziais) 
szio sklypo, siunsti adgal ii> 
Europa už peržengimą prohi- 
bicijos tiesu. Nekurie spyrėsi 
idant ir tuosius ka turi ukesisz- 
kas popieras iszvaryti už per
žengimą tuju tiesu.

ir motina
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toris griežtai draudžia kari
nėms dalims Kaune 
miestelėnu bei 
valstiecziu pastotes. z /

— Ministerio Galvanausko 
sveikata gerėjanti ir po savai
tes ar kiek daugiau ministeris 
alesias grįžti in dajrba.

—v Lietuvos Valstiecziu Są
jungos ir L. Socialistu Liaudi
ninku demokratu Centro Ko
mitetai pareiszke Ministerial 
Galvanauskui ir jo žmonai di
deles užuojautos ir sajausmn 
ir podraug 
biaurajis inv^kid.

— St. Szilingas, kuris buvo 
suimtas Vilniuje ir inmestas in 
Lukiszkiu kalėjimą ir pralai
kytas suvirsz menesi laiko, jau 
paleistas ir sugrįžo Kaunan. •

imti isz 
atvažiavusiu

I ml
■

g IVrfRf' - * .
y*. I

pasmerkimą tokio

IJ
1
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Harrisburg, Pa. — Szios Ka

lėdos buvo nelinksmos del 291, 
879 bedarbiu, o priek tam apie 
deszimts tukstaneziu angleka- 
siu sustojo dirbti Skrantu ap- 
linkincsia. Viso nedirba 47,30(1 
anglekasiu isz priežasties už
darinio kasikiu. Paežiam mies
te l^iladelfijoi randasi 141,700 
žmonių be darbo, terp tu ran, 
dasi 12,200 moteres ir mergi
nos.

Nupjovė savo paezei galva.
(diicago. — Petras Smithas 

teip inirszo ant savo prisiege- 
les, jog pagriebė dydeli mėsini 
peili, paėmė už plauku paezia 
ir nupjovė jiai galva. Kada pa
licije pribuvo ji aresztavoti, 
melde idant ji nuszautu, bei 
palicije no norėjo jam daryti 
teip lengvos mirties, tjk nuvo
žė in kalėjimą kur turės pra
leisti eziseziaus kaukes /ly 
teisino.
Nužudo tęva apginime motinos.

Chicago. — Sercdoje likos 
paleistas ant Ii uosy bes 19 metu 
senumo Kranas Ulrich, kuris 
nužudė savo tęva gindamas sa
vo motina nuo užpuolimo in- 
siutusid tėvo kada tasai atėjo 
namo užsigeriąs ir norėjo nu
žudyt paezia. Motina ižgirdus 
paliuosavimo viroka Apsiverke 
ir pasakė, jog
miausios Kalėdos josios gyve
nime.

Į .  , , .... Į . . e
R AULO PIRMOJI NAKTIS 

AMERIKOJE.
Raidas ir Baltrus atvažiavo 

isz Lietuvos in Amerika apsis
tojo New York o 
Baltrus buvo
kad tuoj atsigulė pasilsėti. Rau 
las atsisėdo prie lango ir 
žiurėjo in Amerikos judėjimą. 
Staiga pamate kaip smarkiai 
praūžė ugųagesiai su rukstan- 
cziu inžinu. Raulus nusigando 

| Negalėjo suprasti kas tai per 
vežimas rūkstantis pravažiavo 
ta vieszbuti. Baidus paszokes 
nuo lango pribėgo prie mibgan- 
czio draugo budino ji ir szau- 
ke balsiai: ^‘Baltrąų, Baltrau, 
kelkis! Pekla kraifstę. Jau du 
vežimus nuveže.”

J o J

tai bus links-

v i esz būtyje, 
te i p laivai g:::nuvargęs

Paveikslas parodo nauja Amerikos submarina S-48 sto
vinti ant vieno galo vandeSiijc arti Bridgeporto, Conn., o prie 
jojo randasi lavelis kuris stengėsi submarina 
nelaimes. Submarinas nuskendo 
laivoriai visi iszsigialbejo iszsįgaudami per torpedines pai-
pas. : ■

isztraukt isz
laike pirmutinio baudimo, Kuodis

Onuszkis, Traku aps. Naujas 
Onuszkio virszaitis pasirodo 
blogesnis už senaji: mažai su
pranta savo pareigas ir darba. 
Žmones po 10 kartu eina pasu 
•szSiiinti, vis negali tai pada
ryt, nes Onuszkyje yra 8 ali
nes, ir sunku ji ten surast. Bet 
ir atradus

ISZ VISU SZALIU
Maiszatis prieszais Anglikus.— 

18 užmuszta.
Kairas, Egiptas. — Dydclis

nevisados padaro, . maiszatis kylo Sueze su prąlie- 
kas reikia, ir kartais žmoneliai | jimu kraujo. Asztuoniolilja 
be pasu keliauja namo.

Valscziaus Taryba 
pasams raszineti vargoninin- v 4 
ka. Žinoma, 
prates yra 
sziniu imti, tai ir dabar bo I aresztavota daugeli nacionalis- 
kiausziniu arba be kito ko ne- tu kurie kursto darbininkus 
nor raszyti. Man rodos už paso| ant straiko.

« •

imti,

kraujo, 
maisztininku likos užmuszta, o 

nusamdė | daugeli sužeista.
Kaire, Port Said 

maiszaczei kyla prieszais ang- 
A lek sand r i jo i 

aresztavota daugeli nacionalis-

Tamsunai vos nesudegino “ra
gana.”

Rymas. — Kaimuotis Tarei- •z
lo Rossi isz San Propero, sir^ęo 
nuo kokio tai laiko nuo kokios 
tai ligos. z Visoki gydimai ėjo 
ant niek,
Rossi likos užraganautas ir nu- 

“ ragana”

žmonis kalbėjo, buk

ir kitur

Baltrau, Baltrau,

vargoninkas pa- 
sz moterėliu kiau-| likus.

tai

iszraszymo gana'butu 2 auks. 
bet pasirodo vis maža.

Dabar, kur tik pažiūri pas 
mus, niekur nieko gero nema
tai: virszaitis girtuoklis, giri
ninkas grtuoklis, o apie milici
ninkus tai nor ko ir kalbėti; 
teisingumo nei už aguonos grū
da nematyti. Bedamu tokiais 
žmonėmis! Vien tik Onuszkiol 
milicijos nuovados virszinin-l 
kas savo vietoj 
mas, g„_ 
kas.

nuovados
ir yra isztiki- 

reras letuvis ir darbiniu*

likos

Anglijo iszsunto 
keliolika kariszku laivu ant 
padarinio tonais parcdko.

Amerikonai apdovanojo vu?'" 
kiszkus vaikus.

Koblencije,
Amerikoniszki kareiviai, ku
rie randasi tarnystoję czio- 
nai^, neužmirszo apdovanoti 
vargingus vaikus ant Kalėdų. 
Kareiviai sudėjo septinis tuks- 
tanezius pakeliu, kuriuose ra
dosi saldumynai,

tarė isztirineti ta ja 
fckuri Rossi apraganavo.

Paliepta moteriai Rossi in- 
dėti ligonio drapanas in kati
lu verdanezio vandenio, po tam 

1 plakti su ryksztcms, nuo ko la
bai kenstu ragana, kuri vėliau 
atejtu pas ligoni ir ji iszgydin-

?Kaip sakyta teip ir padary
ta. Po keliu dienu 
ligąrii kokia tai 
kitados gyveno

Vokietijai

neužmirszo

drapanas/ ir 
" I visokiu gardumynu. Ameriko- 

Pacžereliai, Szakiu aps. Pas _sudoJ° .^lrSZUxm.S.
in ’ savįvaldybemus rinkimai 

taipgi keistai ejo,<kaįp iy dau
gelyje Lietuvos vaiskiu. Kan
didatu saraszas Nr. T buvo pa
naikintas del to, kad jame bu
vo iszstatytas pirmas kandida
tas žmogus, kuris 
“l: u-ko,”

Ii jonu markiu ant užpirkimo 
tujų, dovaneliu. Vokiecziai ne
mažai nusistebėjo tokiu duos- 
numu amerikoniszku kareiviu.

Allijenta konfiskavo 9000 ka
rabinu.

Berlinas. — Allijentu nugin- 
kamisije Monakijoi

apraszinejo 
kaip klebonas už 

verpimą užsimoka verpėjoms I klavimo 
sugriautos koplyc/zios plytomis konfiskavo dovinis tukstah- 
ir k. Ta sarasza Nr. 1 buvo pa- ežius karabinu prikuliueziu nę-
sirasze kelios moterys, klebo- vos prie tūlo Amerikono. Kara- 
nas ju iszpažiutics nepriėmė, [binai buvo atgabenti isz Holam 
ir jos atsiėmė savo paraszus.

)

dijos. Ijocnininkas ginklu ke
tina užprotostavot priesz ame* 

Szeszi popai aresztavoti už Irikoniszka konsuli priieszals 
>” taji konfiskavimą.

Szeszi popai, - _

> >darima <( stebuklu.
Voronežas.

kurie daro visokius
lūs”
mužiku, likps aresztavotajs ir L

a

ir naudojosi isz tamsutno
s tebūk- Suaugia dvynai perpjauti, —

viena mirė po operacijai..

atėjo pas 
senuke, kuri 
szale Rossi. 

Žmonis tuojaus nužiūrėjo buk 
tai j i ji apraganavo Rossi ir 
pradifjA spirtis idant ligoni iž- 
gydintu.

Senuke prižadėjo tai padary
ti ir pasiszauke da tris motorus 
in pagialba, 
buvo.
vyti ligoniui kiek iszmane, bei 
gydimas nepasiseko.

Tada insiutus myne, suriszo 
senukia, 
mane sudegint, bet in laika pri
buvo palicije kuri moteria iž- 
gialbejo nuo tamsuneliu.

Žudinsta bažnyczioje.
Wroclavas, Lenkije. — Baž

nyczioje Plotne, atsitiko liūd
nas atsitikimas kuris nuliudino 
visa aplinkinių. Vakare kuni- 

Į gas Zbrudnicki suriszo mazgu 
moterystes Wlallyslowa Wai- 
tavieziu su Erauciszka Lernar- 
czevska.

Kada jaunavedžei atsitolino 
keliolika :
riaūs, priėjo prie jaunikio ko
kia tai jauna mergina Antani
na Osmalek, paleido in ji szuvi, 
sužeisdama mirtinai nuo ko 
miro in keliolika minutu. Mcr-

bet tosios nepn- 
Senuke stengėsi paleng-

užmėto ant laužo ir

I

Kristopas Klumpakojis la-* 
bai mylėjo visztas. Dirbti jam 
visuomet norėjosi ypacz, kada 
kaimynai visztu augino. Kaip 
jau valgyti labai užsimanyda-. 
vo tai nuejdavo in visztiny- 
czias ir niekam nematant par
ai neszdavo visztuka. Kaimynai 
žinojo kad ju visztas kas vagia 
bet vagies susekti ne begale jo 
nes Kristopas buvo gudrus 
višztavagis. Nekurie spėjo kad 
tai Kristopas Klumpakojis tas 
visztas vagia bet pagauti jo 
prie tokio niekszio darbo ligi 
sziolei nepagavo, na ir vieszai 
negalėjo sakyti kad Klumpa
kojis vagis. Teip • žinoma, to
liau kęsti nebuvo galima, tode- 
lei pasiryžta vagi sueziupti.

Visa diena Kuodžiai arti
miausi Klumpakojo kaimynai, 
neva tai iszejo in miešta kuo
met matyti buvo kad Kristo
pas per langą neaiszkiai vis 
žiuri in ju visztas. Kuodis szei- 
myna iszleides pats iszejo bet 
netrukus grižo su tikslu pagau
ti visztu vagi. Kuodis neapsi
riko nes parėjės pamate kad 
Kristopas Klumpakojis sukasi 
apie jo visztinyczia.
paklausė:

‘“Na Kristope, ka tu ežia 
veiki 1”

“Nugi nieko! Teip sau vaik- 
sztineju ir žiūriu in tavo visz
tas.”

“Kam tau žiūrėti in mano 
visztas?”

“Kad jos labai gražios.”.
• Toks atsakymas buvo geras 
ir žinoma butu tuomi užsibai
gęs kvotimas jei . ne Kristopo ‘ 
skrybėlė. Buvo tai minkszta ir 
gan sena skryliele, bet ant Kri
stopo galvos iszrode per didele 
ir keistai, kaip ir gyva, kelis 
kartus pasijudino. Nors Kris
topas ranku prie jos nedėjo, 
skrybėlės nealszkus pasielgi
mas pratese kvotimą.

“Kas tavo skrybėlei?”
“Niekas. Sena skrybėlė bet 

man gera. Asz ja už pinigus ne- 
mainycziau. Tai dovana labai 
gero prietelio.

4 C

dyk.
4 i

szalti. Asz ant lauko visuomet 
turiu skrybėlė neszioti.”

Kristopas ta pasakęs apsisu
ko ejti bet sztai pasigirdo lig 
ir isz po jo skrybėles balsas 
“Klūk, klūk, klūk.” Tas, žino
ma visa sekretą iszdave. Kris- 

t topas tuomet priverstas buvo 
skrybėlė nusiymti ir teip jam 
padarius iszszoko viszta isz 
skrybėles ir nubėgo sau. Kris
topas lyg stebėdamas žiurėjo 
in beganezia viszta ir nekaltai 
kaip ir sau kalbėdamas pasakė 
Komedijos! Na kaip-gi dabar 
ta viszta galėjo inlysti po mano 
skrybėlė. Alia! žiijau. Man 
czion bevaikszcziojant inlindo 
kaip nors per keliniu apaezia ir 
galutinai užsiriogliojo ant ma
no galvos.

Nu tai nusiymk ir paro-

Nusiymt? Noser. Galiu nu-

— - m -- ------------ -- --------l

Mount Carmel, Pa. — Aleksa
žingsniu nuo alto- Gurskis ir Jonas Koloski bai

Parižius, Franci,jo. — ProfeJ gina pripažino, buk atkorszino
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soi likos apdeginti nuo eksplo
zijos gazo Greenbough kast- 
klosią, nuo kurios Gurskis mi
re ligonbutije

Vela konferencije tor p Lenku 
ir Lietuviu. z

Kaunas. — Lie tu visikas ži
nių b juras apgarsino, buk Len
ki jo siūlo Lietuvai, . jog ap- 
szauks nauja konferencijeI) 
žige sausio menesi,je ant per

an* z * ! K "* i ■ _ “ M 
kratimo veikalo kas kiszasi 
Vilniaus ir Klaipėdos.

i

uždaryti kalojimuosia. Tiojei į sotis Lefilliatre ant susirinki-j jaunavedžiui už tai, kad^ jiai 

aprciszicT apicTnępa-l kita^ Bažnjcze likos uždaryta
Academy of Me,| atemejanysta apsivedė snĮmžsideg^gazas.

žmonims inkalbojo buk tai per I prasta operacija kokia neseneil pakol biskupas isz naujo ja ja

popai prigaudinejo savo para- mo daktaru 
vki lriiiiial nfiimilirlaimi inlznano /■» 1.1 Liliin 7 ,pijonusj atnaujidami inkosus o dicino,

< 4

stebuklą inko^ai likos atnau- padare aut suaugusiu in daig-l nepaszventys.
- * . » ' . » — k. A ■* . _ — I _ - - a a - t I

jinti, sakydami, jog tokio in- ta dvieju mergaicziu Zuzanos
kosai tuii stebujdinga verto ir Madalino. VionajįBz mergai-
gydymo irzt. t. ežiu Madalma mirtinai apsir-

Teismas traukėsi kolos san- go ir reikėjo kaneez jaja at- 
vaifos kuriamo liūdino pats ar- skirt nuo sveikos sesutes.

ATSAKYMAI.
gydymo irzt. t. ežiu Madai ina mirtinai apsir- Žvaigžde,

vaitos kuriam^ liūdinu pats skirt
cibiskupas Tikon ir kiti kum- Mergaite tuojaus miro o josios 
gai.

> o jojo draugas 
teipgi mirs. Abudu apleidinejo : • 
brusta po darbui, vienas isz ju
ju užsidegė paperosa nuo ko1

■— Sirgdamas nuo kokio 
tai laiko ir nusiminias isz savo 
gyvenimo, Kazimieras Glabin- 
skas, 39 metu senumo, atomo 
sau gyvasto per pasikorimą.

“Žvaigžde,”
Daneszimas nuėjo in gurbą, 

nes'tajnista ne esi prenumera- kureis ketino keliauti in tev^1
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Springfield, O. Velionis turėjo iszsiemias, pas-,

sesute 8 metu pasveiko.
torium ir nuo tokiu jokiu da- 
neszimu nopriymam.

parta ir turėjo 6000 doleriu su 
. \ , . . .

ma atlankyti savo paezia ir ke
letą vaiku. ,
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Szirdis žmogaus atjauezia 
kerus velihimus ir linkėjimus 

no karta net susigraudina, 
jaigu viehas žmogus gali už- 
ganadyt tilksta aržius’ skaity- 
tojh, ir tas yra dydžiausia 
lihksmybe ir 
daktoriaus laikraszczio. Taigi, 

Saules” per 
.szventos aplaike tukstanezius 
padekavoniu, geru vėl i n imu ir 
linkėjimo sveikatos ir ilgo pa
gyvenimo, už ka isz szirdies vi
siems dekavoju ir lai visiems 
Dievas už tai ntligina, nes asz 
ne turiu žodžiu ant iszreiszki- 
mo visiems mano jausmu už 
genis veliuimus. F. W. S. Bocz- 
kauskas, Redaktoris “Saules.

« 
H

f redaktorių

v ra
užmokestis re-

-------------------- _fei,
4 4

Buvusia amerikietis A. Janiū
nas. kuris 
in Lietuva raszo apie tenai tini 
padėjimu:

“Kaimu žmonis yra gana 
tamsus. Laikraszczin ir knygų 
mažai kas skaito 
nesinipina, o 
naudojęsi, tai tik 
nigu globiami. Kunigu pa
mokslai tie patis kaip ir seniau 
tik apie pekla ir velnins, 
nimas pasiganedina 
ruszkomis, kuriose 
visas naktis ir paskui džiaugė
si, kad daug szoko. Isz Ameri
kos parvykusioms Lietuvei ne
kaip sekasi, pramone beveik 
vienu žydu rankose. Žemes 
pirkt negalima, nes gera žeme 
niokaš neparduoda.“

nesenei iszvažiavo

žmonis

ir apszviela 
jaigu kas tuom 

ponu ir km 
Kunigu

Jau
ti k vaka- 

praleidžia

jam
Jurgis

Petras Lipauckas užprasze 
ant Kalėdų savo pažinstama 
Jurgi Jurkevicziu ir pasakė 

“bukie Jurguti pas mane 
kaip savo stuboje.“
pradėjo gaspadoriaut kaip pas 
save. Pirmiause apdaužė ausis 
Petro vaikui už tai, kad pei 
daug roke, po tam iszvare lauk 
fnmaite, nuszove szuni, iszvare 
kate, iszvadino visaip Petro 
moteria ir iszvadino pati gas- 
I • idori pasiutėliu.

Sziadien Petras prisiege, jog 
daugiau niekam ne duos val- 

“buti kaip savo locnoi 
1 >

■ IŽ'OS 
stuboje.

Jaigu kas yra akyvu žinoti 
apie nepaprastus 
tegul toli joju ne 
ras juju labai arti. Paymkime 
ant paveizdo kiszenini ziegore- 
li kuris susideda isz 175 dale
liu. Ant padirbimo jojo reiki? 
2400 mekaniszku vartojimu, 
pakol ziegorelis gali ejti. Zic- 
gorelio “ankeris“ iszmusza 
kas diena 432,000 kartus, o per 
meta 167,680,000 kartu. Jaigu 
ziegorelis be perstojirno ejtu 
dvideszimts metu tai iszmusza 
3,153,000,000 kartu.

Viena deszimta dalis vieno 
laszo aliejaus užtenka ant isz- 
tepimo viso ziegorelio.

daliklis tai 
jeszko, nes

ankeris

Dievas užmoka gausei, tam, 
kuris savo artima gialbsti, 
kaip parodo 
mas:

Kauno gubernijoj,
miesteli,

artima 
sekantis atsitiki-

vienam 
mažam miesteli, kunigas R. 
iszvaž/iavo in banka pasiymti 
pinigu. Sugiyždamas jau sute
mus, žiuri kad kas tok is szale 
kelio guli. Liepe furmontii su
stoti ir pažu rot i kas ten. Nuli
pins nuo vežimo priėjo prie gn- 
linczio ir persitikrino j6g tai 
girtas kareivis su szoblia prie 
szono. Kunigas paliepė f Urmo
nui indeti kareivi in vežimą^ 
nes jaigu butu ji palikes am 
kelio, tai butu suszales. Parva
žiavę namo, kunigas nuėjo in 
savo kambarį o furmon’as pa
state vežimą tvarte ir nuėjo am 
atsilsio.

Nakti kareivis iszšimiegojas 
ir iszsiblaives, atsisėdo ir mau
sto kur jisai randasi, nes visur 
buvo tamsu. Priėjo prie duriu 
ir per plyszi parėjėjo vienam 
lange žiburį. Iszejo isz tvar
to ir nilejo prie lango idant 
dažinoti kur jisai randasi. Katf 
sztai dirstelejas in Mn'^a pet 
nutirpo ka viduryje paregėjo. 
Ant grindų klūpojo kunigas su 
iszkeltoms rankoms ir prisiegi-

I

Ant Naujo Meto
v - 1
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— 1922!
— Nauja's Metas!

Džiaugėsi svietas kad su
lauki' sziu 
daugelis .
kainos nedagyveno tosios dic- 

savo milinius

ant
metu sveikai, bet 

sziu aszaru pa

uos, palikdami 
czionais vargti tolinus ir kovpt

už szmoteli duonos. Ka mums, 
atnesz Naujas Metas, tai sun
ku inspeti, nes atejtis, tai yrn 
dydžiause slaptybė, kurios nie
ką^ ne gali isztirineti.

Nenusiminkime ir turėkime 
vilti Dievuje, idant mus apsau
gotu nuo visokiu nelaimiu Ir 
mirties. Rupinkimos daryti ge-

riair ir gyventi teisingiau , nes 
su kožnii metu gy veli inkis mu
su yra trilhipesnis ir vis ar 
e.ziau prie kapo miū kurio nie
kas negales apsisaugot.

Kedyste 
ant szio
sveikatos, laimes 
ka nuo Dievo sau vėlina.

“Saules“
Nailjo Meto visieim 

ir to visko.

vėlinu

L k
stovinti piktadarį ISZ BOLŠZfcVIKISZKO

ROJAUS.
“'j 

lis,“ 
szitanie momente Stoties skani

Pur but1 bus lenkas paliego 
’ pastebėjo kažinkas. Be;

pinigu, o

n ėja priesz
kad dauginu pinigu jau no tu
ri, du piktadarei jeszko po vi
sa kambarį dauginu
ant stalo guli gana dydele kro
va pinigu. Suprato kas czion 
atsitiko ir ne ilgai laukes isz- 
verže duris, perdu re su szoble 
stovinti prie kunigo piktadarį, 
du smarkei sužeido o freezes 
pabėgo.

Kunigas su aszaromis pade- 
kavojo kareiviui už ižgialbcji- 
ma nuo smert ir paliepė karei
viui pasiymti pinigus, bet ne
priėmė joju kalbėdamas kuni
gui, buk jisai ji atsivožė namo 
ižgialliedamas jam gyvastį, nes 

siiszales grabeje 
Atsimokėjo jisai

kitaip .butu
gulėdamas.
nors tuom, ir džiaugėsi, jog ga
lėjo padaryti nors tiek už jojo 
ižgialbejima.

Sužeistus pleszikus nugabe
no in kalėjimu o užmuszta pa
laidojo.

Prisiuntė Juozas Agurkis.

Lietuviu Biuras prie Foreign 
Language Information Service 
pirmiau buvęs po adresu 15 

New Vorjc 
City, pemkraustė in kita vieta 
119 West 41 St., New York Ci- 
ty-

Biuras ves savo darba kaip 
po senovei, duos patarimus Ir 
patarnavimus veltui visiems 
ateiviams, 
y pat iszkai 
riems pagelba reikalinga.

Simieziant laiszkus, raszyki- 
te lietuviszkai.

Raszant Lietuviu Biurui, ms 
reikia prisiunsti nei pinigu nei 
krasos ženkleliu. Adresuokite 
tai]): Foreign Language Infor
mation Service, Lithuanian 
Section, 119 West 41 St., Ne\v 
York City. *

--- - —-
KOLAIK LAIKAS YRA.

buvęs po 
West 37th Street,

veltui 
kurie kreipsis jo, 
ar laiszkais, ir kti-

y

Bernužėli mano
Dobilėli mano-
Jeigu busi geras vyras,
Pamylėsiu tave.

Nebukie per lotas
Nebukie per piktas,

Ir nebukie per daug pliuszkis
Pri<‘ jaunu mergeliu.

Viena pasirinkie,
Vestie paketinkie.

Ir ja viena vis mylėkie, —
Szi rd i prižadekie.

Jai viena mylėsi,
Daug laimes turėsi-
Su ja viena apsivesi,

y

Pirmiausias smūgis isztiko būtis suskambino tris Sykius h
mus, kai mes atvykome in Kir
sanov’a. Btivo paprastas suju
dimas geležinkelio platformoj; 
patarnautojai szuuke, skambu- 
ežiui skambino, garvežiai stau- 

su judi me, visai 
mažas, pilkas, 

rysznlis. Vienas 
• ant jo ir 
kas tai per

o tnszczioj 
inėijrno sto

Szitamege.
prie duriu guli 
povai judas 
keliauninka-s užlipo 
sustojo pažiūrėti, 
rysznlis. Pažvelgęs arcziaU, jis, 
lyg nustebėjęs ir abejojanezin 
balsu, tartum netikėdamas sa
vom akim, paklausė:

“ Drauge — vaike 
zia veiki? Kame dalykas?
Skarmalu pundas

k a tu
e f1

vos vaikiszczio 
iszraiszka. pažiurėjo 

užgesusiomis 
ir nuleido savo galva

1 ) sumurmė

susirinkomirksi! y j
apie kūdiki

ir kratosi, 
karszezio arba 
jos.
drabužiai, pasiuti,
maiszu,

p ra d (>j o 
judėti ir isz jo iszlindo sudžiu- 

veidas, alkana 
Vaikas

klausinėto jan
akimis 
vėl.

“Asz ežia guliu, 
jo jis, susmukdamas skarma
luose.

A k ies
minia. Susirinkę 
visi jie stengėsi suprast, suras
ti nelaimes priežasti — nors 
buvo aiszku be paaiszkinimu. 
Sudžiovęs, mažas kūnelis dege 

pagautas arba 
mirties a.gon'i-

Neapsakomni sudraskyti 
matyti, isz 

dongo drebanti kūneli 
ant tiek, khd kūnas jo iszrode 
visai nepridengtas. Purvinas 
buvo tas drabužis, pilnas mi
riadu parazitu, o drebanezios 
vaiko rankeles instiuktvviai 
krutėjo lyg norėdamos kasyti.

“ Va i k e, ] >a šaky k i sz k n r tu 
— kaip tavo vardas? Kodėl tu 
ežia? Kame tavo motina? — 
klausinėjo balsai isz minios.

Vaikiszczias tylėjo. Tik 
d is “motina,“
ji ir jis mėgino atsikelti.

Mamos ežia nėra — ji pra
puolė,” atsakė jis užkimusiu

zo-
matyt, pažadino

i i

” atsakė 
balsu, ir perpuole ant žemes vėl

visa, minia pasledo traukink 
link. Valandėlė vėliau tranki 
uis slinko tolyn, 
platformoj, prie
tni, gulėjo iszhmgva krutanti 
pilkas, dulkėtas pundas.

Kitoj stoty j vaikas 
ar septynių midų

• •

kokie 
, mil- 

priėjo prie
szesziu
žiniszka kepure 
dengto vežimo durti ir iszties«- 
savo ranka:

DOS, ’ ’ 
me girdėjosi tvirtas pasiryžt 
mas.

Žmogus neatsiliepė, bet Iriu 
sesi aplinkui stengdamasi ne
matyti arba negirdeti mažos 
žmogystos, stovi n ežios prie dn 

jo paežio kūdikiai buvę 
vaikas nesitrauki-

Pone, duok man kiek dno 
/prabilo jis balsu, kuria

riu;
vežime. Bet 
szalin.

Duok man ka nors — duok 
nors pluta,“ maldavo jis isz-

4 i

pluta,“
tiesdamas ranka, matyt griež 
tai pas1rvžes gauti ka nors szi 
syki. ‘ ■

Bet at sakymo nesusilaukė, 
naszlaiezio.“ Pasigailėk

tarė vaikas netikėtai rimtu, rr 
min balsu, tartum jis butu ka' 
bojęs tiesog in žmogaus sažii .

iszdykeli!
žmogus nusistebėjos.

Naszlaitis? Tu, mažas mela-

“Tu mažas 
szuko

gi!“
Pasigailėk

7

SU’

naszlaiezio, > -

pakartoja kūdikis no kūdikio 
rimtmmd’A<Mot i na mirė. Tėvas 

Duok 
) J

Vyras sudaėe sau per gaivi:.
i inkvepinu, 

pagautas, jis phklanse vaiko:
“Kaip th manai, ar In gale 

turn iszsiVirti sudužusi kiah- 
sziui?

Vaikas pamastė valandėlė ir, 
abi rankas, tarė.

GalėcziaU. Duok ji man.“
Laikydamas atsainiai sudu

žusi kiauszini, — taVtum <li- 
......... .....

pasipjovė, 
pluta, ar bulve.

Bet staiga, tartum

isz tieses,
t i

su Naujais 
METAIS.
• 1

ka-nors

a.

tartum <1?

I ,a i m i ngai g>wensi 
Nedoras bernelis, 
Vilioja mergeles,
Visas nori glamonėti*
Bet nenor mylėti,

Jaigu teip darysi,
Vargo pamatysi,
Sau mergeles neturėsi, 
Pase neš, kr i u nes i.

Kola i k Mikas yra,
Visi, vyr,s in vyra,
Sau mergele pasirinkit 
Vestuves darykit.

Pacziukes mylėkit,
Sau meiliai kalbėkit,
Tau k iai pamyluoki t, 
SaIdži ai pab u ežiu ok i t.

J. V. Kovas

f

I
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Knygele Draugystėms dėl

50c.
KVITU Knygele Draugystėms, ?d©V 

Kasforiaus nog sudėta -pinigu ant 
- - 50c.

KVITU Iszmokojlino pinigo llgonla- 
ma ' -’ - - - 50c.

susirinkimu
W. D.' BOČZKAtJSKAS-CO.,

MAftANOY CITY, P£ 4
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Likimo sparėžiai sukas rątai;
L1 į: jau Naujieji M^tpi!

Ir savžine vėl verczįa muh ‘, t
Daryti prižmlėjimus.' <

; - M’2 1- - * - ' -

Žiūrėkit jau Naujieji Metai!

I )ary ti prižadi?ji mus.
Kožiurs ka iiprs (larytij'žąda
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Ir ant szirdie<s sali ranka deda 
Kad ne burbos, no pyk J, 
Pagialba artimui suteiks..

Net i ilges jau .eit i n <larbaįt
Ii* atyduOfS vjsietns ])agtu*ba,

■■

jau ,eit in darini

I «

jie keiks;
V

z

I

Kiek tai priządejihi puikiu, 
1 “ ‘ . L i ;

1 ' * W1.Kad juos invĮykinuš sykiu!
I' I ' ' ■

Bqįt nprs tu žadame kas mėt$>, 
w i* i-* i i i • ■ j - '' 1Pasaulis Įlėkti vis ta's pats,
Atsikartoja sopos klaidos, ■ 
Vaidai, gyvenimas palaidas,

• -«l* . A o a'” ■

Ii'

I

Su Naujais Metais brekszta rytas, , 
Visiems geresnes ateities, 
Kraujais svietas nudhužytaš 
Gal neužilgio pasilsės!
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4 
džiausiu turtą, 
tolyn. Žmogus palydėjo ji aki
mis ir linguodamas guIva*>patf-f 
tebėjo: “Ak, kokie sziadien 
vaikai tapo! Kažinkas negerai 
atsitiko su fiasauliu!“ 

Isztikruju, kūdikiai visur-, 
kur tik juos hiatai, yra nusilp
nėjo, bet iszrodo rimti, nuliu- 
dilsi, sukietėjusi. .Jie vaikszto, 
elgetauja, nesza vandeni, dabo
ja namu rakandus, nesza sun
kius naszilliiis. Ir visa laika, 
rimini ir paniurusiai žnr akys- 
ha ir veiduosna sumigusiu.

Szvelni vakaro 
didelio miesto 
Baltos viduriniesezio trobesiu 
sienos tolumoj malonui varduo
ja rausvai auksinėmis spalva,- 
msi. Paukszcziai 
szvehiiai eziiilba sodnuose. ' 

f ' * k •

SihVioj, dulkėtoj gatvėj trys 1 
žmogystos susigrūdo pat v,orj. 
Motina pi'rjriiohisi klejojanti, 
ka tai sznabžda pmnelinavusio- 
niis savo lupomis, o dvi mažos 

prisilii'jusios prte!
jon, stengiasi;

SUFv 
lingusi kmia. Molina apkabino 
mažas galveles ir paskuti tu 
karta sznabžda su atsidėjimu— 
gal bht meldžias, gal kovoja, 
kad pasakius ka-tai,

vaikas nuėjo
BALTIC STATES BANK

Ak

visur

tyla apima 
pnkraszczius.

szvelniai

i , į/ i” 1Motina perpnolhsi k lejojant

mergaites,
jos, kvėpuoja
snszild.vli jos suszalusi ir

aiszkinns —
Gatve tuszczia 

žvaigždes mirga, 
dausose tartum 
žiūrėti žemvn.

Kita, gatve. I 
1 I I V I ,
dangti 
padėjo ant szalygafvio ir

viu:

kad pa-

ir tyli. Tik 
gailesį i ngai 
gedydamosi

Du 
isznesze

Kapitalas ir

ffll

l^y

Surplusas $270,000.00

sfig

**»"•< J.,**'*, “

i

Baltic States Bankas moka 4 nuoszimczius už depozitus.
Nuoszimcziai prtiskaitomi prie

* .

B F? 65 Ii tel H ® fa

sumos kas menuo.
Dabar patogus laikas pasidėti pinigus Baltic Statoj 

Banke. <
mums savo depozito knygute o mes iszkolektuosime 
ir savo knygute prisiusime.

Siuiicziamc pinigus perlaidomis ir kablegramais greitai, 
pigiai ir su pilniausia garantija.

Parduodame laivakortes in Lietuva ir isz Lietuvos.
Visi yra užganėdinti, kas su savo reikalais kreipiasi in

Galite perkelti juos isz kitur. Atsiuskitci

BALTIC STATES BANK
29zl EigHtlh Ave. New York,

Kampas 25 tos Gatves.
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vaikai ir 
mergaites isznesze gatvėn 

naujai padirbto karsto, 
suse 

le aplinkui maldauja praei 
Duokit ka nors molinai 

palaidot.“
Maži pinigu

karsto dangtin. Wantriai ir ty
liai kūdikiai sėdi ir linksi gal
vomis.

maldau,ia
14

ženklai krinta

ję.

* ■>1 •/<.' v. v“

N uga-Tone
< ' r ,lt 7. r A. v ' . 'U. •

S u grąžina man sveikatą Ir pajle- 
gas, saka Ponas Matusėvlcls

Dnlzvll, 1|!.
•‘Ištariu fiavą ncanriibežioutą piulčkavojimą 

UŽ jusli viliotus, Nugi<*ToiiCr kurion duoda 
tvirtumą vikaru kūnui Jos duoda naują 
gyvybę. BuvAu labai nusilfmctas ir išdaviau 
iauą piniftu UŽ visokim* vaistus bet nieką ne 
geibioje. Kaip tik pradicjju imti Nuga-Tone. 
atgavau savą sveikatą ir pajifgas. Jie numeti 
man lazdą ir davi energije ir tvirtumą. Galiu 
dabar atlikti trys sykius (langiaus darba negut 
ptrtniaus ir no kiuriu pavargimo ir par tai gahą 
pasakyti, jog Ntiga-Tone yra geriantis va u tas 
ir g< nmims atgaivitni^ sveikatos. Lt -ūkiu 
galvą proš tuos, kurie sutai*.a tuos vaistu*)

• <

Lenkiu savąir geria urnų aJgmvitrnp sveikatom, 
galvą proš tiioia, kurte nu taisą tupia vaištiri ir 
kožnain patariu Nuga-Tone.”

PETRAS MATUSEVICIS.
Nugrt-Tonc priduoda didcsnli veiklumą ir 

tvirtumą Visiem* įyvvbčs pajicgomst yra 
stcbiiklfingns vaistas dėl silpnu, nervuotu, 
sunaikintu vyru ir moterių. Duoda naują 
cyvybp Juknoms Ir žarnoms, atgaivfin 
nKstus, išmeta nuodingas atmatas, praša
li! gazus Ir išpūtimus, nepriimną kvapa ir 
švala liežuvio apvilkimus. Duoda puiku 

apetitą, gierą gfimmulavimą, nuolatinius 
nervus ir tvirtą, pastiprinanti miegą.

Kožna bonkuti Nuga-‘Fone talpiu nil 
vieni) mėnesi gydymą, o prekū yra $1, 
Gaukite* bonkuti šiandien pas sava aptie- 
kariaus, imkite per 20 dienų ir jeigu jnu 
busite visai užganėdinti, aptickorkts sugrąžis 
jums jusu pinikus. J< ‘ 
adtiėkorinus, siuskite 
pilną inCncr* »varantuotą gydvnuit apmo- 
kietą pačią.® NATIONAL LABORATORY.

1018 S. Wftbatih Avo. Chicago. III.
.............................           *.—*....4...—i—i»

«•. «■» «•» «<■» W. MB.

Daktaras Juozes j. Austrą 
lietuvis

1,Buvusiu Daktaras Kariumcncjc.
Gydo visokias ligas. Priima ligo- ' 
riius lig 10 valanda ryte. 12 lig 2

i popiet. (5 lig 9 vakare.
J Telefonas Bell—35!) R.

113 E. Coal St. Shenandoah ■4» e. <i< w o <

gyvybę

linų
.00.

Jeigu negalite Ratili pas 
j nuims $1.00 o gaur.fi le

I

Ar rtorite darbo?
nereikia 
be jokio 

gali savo laike vaka
rais užsidirbtie gera .uždarbe, 
galima padarite po deszimti ir 
dvidesZimti doleriu in savaite 
ir daitgiaus neleiskite vakaru 
už dykai bot pradeki! iszvprsti 
savo dyka laika- ant pinigu. 
Jeigu esate senesni kaip 20 me
tu tai raižykite del jums nau
dingu informacijų sziandien 
savo prigimtoj kalboj.

Katei va Sales (Jo.
Collegeville, Pa.

Agentu reikalinga 
mokslo kiek vienas

O'mokslo
gera aiždarbe

’41

&

, J

t 
J

u
4^

k

r

p s

LIETUVIAI KREIPKITĖS PRIE SAVŲJŲ!

A

k

F,

t

4.1?
* t

■erų

‘T
‘rr:

EM5

AĮi 4^5-^
< — -

L# >» 4i*-4

^5
*27^

v.
.7*

‘jTX

MąugąĮMBM t ♦.
* — "■ *

**■ • ........ .......

klodamos laiva- 
bet ir isz visu

Laivakortes Atpigo
Keliauk isz Lietuvos ir in Lietuva visada per George 

J. Bartasziaus agentūra, nes ezionai par< 
kertes .netik isz New \’orko ir Bostono, 
kitu pertu.

Pinigus iszmainome ir siuneziame in visas dalis 
pasaulio pagal dienos kurso, 
kitokius" dokumentus 
patvirtinimais teisingai, pigiai ir greitai, 
du 
turimo savo automobilius del 
ž i ori u ii

Padarome pasportus ir 
su Notaro ir Lietuvos Atstovu 

Ozai kome net 
vioszbucziu del laikino keliaiviu apsigyvenimo ir 

greito ir parankaus pasa- 
ju bagažo iszvažinejimė. Reikalaukite musu 

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.

Istorije Szventa-Seno ir Naujo Instatimo
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Nuo Sutvėrimo Pasaulės iki Kristaus Vieszpatics Užgimimui

lyg Paskutinio Sūdo.

Paraszo Viskupas Motiejus Volonczauskas.
S

Preke knygos 35c.
> 11
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W. D. BOCZKAUSKAS - CO. MAHANOY CITY. PA.
|H" * , 14. \ į ’ F
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I Dovana Szventems :
Geresnes Dovanos Szventems : ą _______
Albumas,, 436 puslapiai, 288 paveikslai su Biogra- 

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

| Knygynas

•A.

v
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nėra kaip “Lietuvos
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: Szvietejas. , Gen-p- °- B6X 517 New York
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Marija Palinksmintąja Nuliudusiuju.
(Atsitikimas isz Amerikonisz ko gyvenimo.)

Jonas Norkus turėjo maža 
sziaucziszka sklepuka Eiladel- 
fijoi. Noriuts ne daug turėjo 
darbo, bet tiek, idant iszmai- 
tyt paežiu ir szesziu metu duk- 

t relių Adele.
Tula ryta, o buvo tai keli 

menesiai adgal, iszejo isz na
mu pirkti szmota skaros ant lo- 
pihimo czeveryku.
uliezia,
nih motu

greitai a u

>

Ejdamas 
paregėjo kaip asztuo- 

merga i t e, begi 1 a ma 
pasku giminia bolia, bego tie
siog ant lekenezio 
tomobiliaus.

.Jonas greitai szoko, pagrie
bė mergaite už szlcbukiu ir pa
stūmė in szona, bet pats nega
lėdamas iszvengti nelaimes, li
kos trenktas in szona tei|
smerkei, jog k ryt o in grabe be 
žado.

Automobilistas sustojo, at
bėgo daktaras, kuris apžiurė
jas Joną, pasakė, jog tik trupu
ti likos sutrenktas ir nieko pa
vojingo neatsitiko, todėl palici
je nenresztavojo automobilistą, 
o Jonas atsikvotėjas nuo savu 
atsitikimo nuėjo toliau in mies
tą su reikalu.

Motina mergaites, kuria Jo
nas ižgialbejo nuo tikros mir 
ties, padėkavojo jam ir nuėjo 
su kudvkiu namon. Jonas ate 
jas namon, pajuto baisu skaus 
ma szone, nugriuvo ant grin 
du, o paszauktas daktaras ap 
reiszke, jog turės pagulėt levo 
je mažiausia tris menesius.

tuos mene
o suczedvti keli 

iszsiseme am 
gvduoliu ir daktaro. 

Prie darbo negalėjo ymtis, ba 
nuolatos jam szone skaudėjo ii 
negalėjo ne pasilenkt.

Pati matydama, jog vyrai 
negali dirbti, ejdavo kas diena 
prie darbo o
vo del kaimynu, 
tiek, jog užtekdavo ant szmo 
telio duonos ir juodos kavos.

In menesi laiko vargsze irgi 
apsirgo. Dabar grinezioje ant 
tikrųjų insiskverbe beda, o ba 
das pradėjo duotis in ženklus

— Mano Dieve, ka mes da 
bar pradesime ? ubagaut mies 
te uždrausta, o niekas mus no 

ejnu melst
mano pažinstamu 

tai man piktai atsako, jog oš
inu toks 
ras,

Pergulėjo .lomu 
lovoje,sius 

doleriai greitai 
maisto.

vakare skalbda
uždirbdama

suszelps, ba kada 
pagialbos

jaunas ir drūtas vy-
— teip skundėsi jaunas 

žmogus.
— Mano Jony t i, Dievas yra 

milaszirdingas, melskime Joje 
ir Motinos Szvencziausios 
idant mus suszelptu ir iszklau 
sytu mtisu praszimo. Atsiklau 
pe abudu priesz paveiksią Ma 
rijos ir su aszaromis atkalbėju 
ražaneziu.

Tame pabudo isz miego jaju 
ulejo ant šuo

skundėsi

Motinos

dukrele, kuri 
lėlio, szaukdama:

— Mamyte, 
szmoteli duonos, 
valgyt, duok 
brangi mainyti'!

Norkus ižgirdes

fV 
K

duok
noriu labai 

nbi’8 szmoteli,

man

graudinga 
meldimą savo kudykio, 
ko nuo keliu tardamas:

— Tuojaus mano k ūdyki, 
palauk truputi, o gausi duonos, 
— ir su tais žodžeis iszejo isz 
st ūbos.

— O, kaip tai yra nesmagu 
ubagaut, bet ka žmogus gali 
daryt tokioje Redoje ir kada 
mano milemas kudvkis mirszta 
isz bado!

Ejna uliezia,
tai puikei pasirednsi jegamas- 
ti, sulaikė ji ir melde paszial- 
pos. Tasai tiktai dirstelėjo ant 
jojo su pasisziauszium ir nu
ėjo sau toliau. Pamate kita ir 
panaszei melde ir tuom kart 
susimi Įėjo ant jojo, matyt bu
vo geresnes szirdies žmogus, 
duodamas jam 
tu.

Nudžiugo vargszas, skubino 
dabar in duonkepe idant nu
pirkti duonos, kad sztai kas to
kis uždėjo sunkia ranka ant jo 
peties kalbėdamas: 
manim!

paszo-

sutinka koki

keliolika coiv

‘JEjkie su 
aresztavoju tave už 

ubagaVima! ” .O

praszimai 
palicijantas

Jonas dingo, 
szauko:

o dukrele 
Mamyte 

nors ma- 
trupinėli duonos, nes

4 4

Norkaus meldimai 
ir iszajszkinimai, 
nuvedė ji ant palicijos.

Tame serganti pati, stebėjosi 
ir nerimavo kur josios vargin
gas
nuolatos 
br a n g i a u si o j i, < (i i o k 
žiuleli 
niirsztu isz bado!“

Tame atsidaro duris ir inejo 
kaimininka, o paregėdama, iž- 
balusia moteria, užklauso:

— Ar sersri, kur tavo vy-sergi,
»ras l

Iszejo in miestą jeszkoti 
duonos.

— O kur < 
duotai! mergaitei
but labai alkana.

— Ne turime
atsake

luona idant pa
nes

szmoteli;
ne.

Del Dievo

J’ji gal

duonos ne 
Norkuvic-

szvento, ka
kalbi ? - ir su tais žodžius kai
riu nka ižbego
bos, po keliu miliutu sugryžo 

duona

staiga i isz stu

su duona ir sviestu, 
zmoteli padavė

viena 
szmoteli padavė mergaitei, o 
kita serganeziai motorui.

Kaiminka iszejo, prižadėda
ma atojti ant rytojaus. — Mo
tina padėjo savo szmoteli duo
nos in szopa, mislindama 
kada tėvas sngryž isz miesto, 
tai su juom pasidalys, o jaigu 
ne atojs, tai atyduos kudykiui.

Valandos bego,
Vargszas

sau,

sugrižinejo. 
kalėjimo,

Norkus ne
sėdėjo 

o suubagautus cen 
tits palicije jam atome.

— Kaip ten ejnasi su mano 
mik'Uia paezia ir kudykiu? — 

vargszasmislino 
mėtėsi 
užmigo.

Po kokiam tai laikui palin
do, — žiuri.... tamsu, tyka, at
sikėlė, klaupė ant kėlu kalbc-5 
damas: “Marije, Motina ne
laimingųjų — apgloba varg- 
szu, susimilk ant manes ir ma- 

” Ant galo ve-

ir ant galo 
ant geležines lovos ir

Marije, 
. — apgloba

no szeimvneles!
la užmigo.

Ant rytojaus stojo priesz Sli
džia.

Kaip vadiniesi ? 
Jonas Norkus. 
Kiek turi metu? 
Dvideszimts (levinis. 
Ar vedins ?
Teip.

— Delko ne ? su noru, u
Reporteris i nėjo in stuba ir 

net sudrebėjo paregėjus toki! 
vargu vidurije. Ant rytojaus 
aprasžo laikrasztije visa atsi
tikima Norkaus.

Puikiam mūriniam namo sc-l 
dėjo prie pusrycziu turtingas) 
bankieris Rielierdsonas, szaie1 
sėdėjo jojo pati. 
Sztai, pagal kasdienin'i paj)i 
tima, 
ti, kuri padavė poniai. Toji 
skaitydama valandelia staiga! 
paszauke in vyra:

, • ’"t•
užlipa

vidlirijo.

szau
ir dukrele I

tarnaite atneszo laikrasz- 
poniai.

Amerikos
Vartai.

-----f'... ' -----------------------------------

g rac i j os per ž i u reto ja s 
aut l/iivo - ir jeigu nėra jokios 
užkrecziamos arba noa,iszkios 
ligos - visi keleiviai iszlipa nuo 
laiko. Pirm negu laivas susto
ja uoste, visi pasažioriai su
skaityti, 'Amerikos piliecziai 
sutvarkyti, ir pirmos"ir antros 

a to i v i a i egza m i n u o 11.
Tie visi, kaip ir tarpdoilio pa
sažioriai, turi sutikti vIbub 

re i ka

klasos

tas ateivis trumpai
> r

‘inleidimas

vadintas 
temporarily 

ii* yra tokis ateivis,
arba

Nepaisant jog kožnas 
timszalietis, kuris gyvena szio- 

.kuomet atvažiavo
— Mano l)icve! szirdžiukl turėjo pereit per koki nors imi- 

ar tiktai tasai Norkus ne bus k 
tai tasai pats 
ižgialbejo gyvasti 
relei ?

žmogus, kuris 
musu duk-

— Važiuokime persitikryt. 
— Ir už keliu miliutu jau sėdė
jo abudu puikiam automobi
li ujo, važiuodami in minia Nor
kaus.

Bankieris su paeze inejo in 
vidų, kur juju akims persistato 
dydžiauses vargas. Viena su- 
lužuse lova, du krėslai,
peczius pa remtas ant vieno szo- 
no su kelioms piltoms, maža 
szepuke ir tai buvo visas turtas 
tuju vargszu.

Bankierio pati prakalbėjo:
— Mano mvlemi 

ai važiavome užklaust,
gyvena Jonas Norkus, kurik 
szeszi menesiai adgal ižgialbo- 
jo nuo smert musu dukrelia 
nuo užmiiszimo per automobi
liu?

senas

žmonis, 
ar ezion

Y

miloma poniute— Teip, 
asz esmių.tuom žmogum.

Bankierius, 
prie durim 
mas ant galo atsiliepi1

— Geras žmogau, 
jau tavęs 
idant

)

stovėjo

Hve-

jo szalyje

eracijos stoti idant sutikti su 
Su v. Valstijų imigracijos in- 
statymais ir Imti rogulnriszkai 
inleistas, bet mažai isz ju apsi- 
pažine su imigracijos vyriam 
sybes budais, ir su imigracijos 
instat .viliu 
svkloms.

Visi žino

svarbiausioms tai-

rūpesti laukdami 
atvažinojaneziu giminiu arba 
artimu draugu isz užjūriu* Ne
spėjęs sužinoti laivo vardu, ant 

atvažiuoja,kurio pažystamai 
tuoj pasidaro nekantrus, save, 
nekantrumo jeszko informaci
jų ir beveik visuomet klaidin
goj vietoj. < 
neat važiuoja, 
telegramų siuneziamas in imi-
n
nepraneszdami 
faktus.

taip užsikrovė
, jog negali, kad nors 

Bet,

Jeigu 
, telegramas

gimine tuoj 
po

gracijos virsziuinkus, kartais 
reikalingus 

Imi g ra c i jos v i rsz i n i n ■ 
visokiais

kuris 
nieko nekalbeda-

jeszko 
neradau.visur, bet 

atsimokėti už taji 
narsu iszgialbejima. O kad da
bar tave suradau, važiuosi su 
mumis. Turiu Konetike puikia 
farrnukia ant kurios apsigy 
venai lyg smert, o tuom kart 
priyrnk szita tūkstant i doleriu 
ant nnpirkmo reikalingu daig
iu.

Aid rytojaus jau Norkai ra
dosi ant savo puikaus gyveni
mo ir turėjo visko pilna. I)a h 
sziadien tonais randasi, o kau 
jam nedaryti jokio nesmagu- 

jojo pravarde

tau

mo permainom 
ant Norkaus.

Norkai gyvena

imigracijos instatymu 
lavimus. Juos gali peržiūrėti

Jeigu nėra paprio- 
szinimįi ju inloidimui, kaslink 
imigracijos instatymu

arba kvotos

ant laivo.

genera-
liti reikalavimu
jie tiesiog nuo laivo paliuosuo-

j

ti. 
tie

Tarpdenio 
pirmos arba 

sos pasažioriai, 
del tolimesnio iszturinejimo, 
tuoj nusiiinsti in Ellis Island.

Jeigu .matyta

pasažioriai , ir 
■antros klia- 
kurie laikyti

jog ateivis 
szalics kvotaJ<\.peržiūrėjimas am

yra greitas daly-

kai
darbais, jog
ir norėtu, atsakyti visus.

laukiancziai 
“sulai 
I UOUK'l

galu gale, jaigu 
ypatai pranusztat, jog 
kvtas ant Ellis Salos’’ 
rūpestis pavirsta in dideli isz- 
gapti, ir nerimavimas, iszlaidos 
ir laiko gaiszinimas seka.

Tas suprantama, bet neri
mavimas nereikalingas jeigu 
viens nors truputi apsipažinen 
su imigracijos stoties regulia- 
riszku veikimu.

‘Tarp tu stoezin, 
yra svarbiausia, t. y
jos stotis New Yorke.

Ellis Sala 
imigraci- 

(Komi- 
sionierius. Robert E. Todd yra 
tos stoties vi rsz i įlinkas, ir By
ron II. l.Td ir I larry R. Landis 
jo pagelbiininkai).
yra vartai in liuosybes kraszta. 

at važiuojantis 
laivas pereina kvarautana, imi-

Ellis Sala

Kaip lik greit

“T. D. 
detained 
kuriam ‘i n leidimą s teiktas ir 
kuris apleis imigracijos stoti 
kaip tik greit jo laikina klin
tis sutvarkyta.

Tie, kurie neinloisti ant syk, 
suhdkyti, ir Special i o Isztyri
nejimo Komisija (Special In
quiry Board) nusprendžia spe
cialiame susirinkime, kuris lai
kytas trumpu laiku, ar inleisti 
ateivi ar siunsti atgal. Tokia 
komisija susideda isz trijų na
riu, kurio iszrinkti isz imigra
cijos virszininku, bot imigraci
jos generalio komisijonieriaus 
paskirti, su .Darbo Sekreto- 

Neleidžia

(I

r

I

TARADAIKA.
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su 
riaus užtvirtinimu, 
publika lankyti tuos Specialiu 
Isztyrinejimo 
klausinėjimus, bet ateivis gali 
turėti viena dranga arba gi
mine.

Todėl, jaigu kas nors sulauk
tu žinia isz Ellis Salos jog atei
vis sulaikytas del specialio isz- 
klausinejimo, tas

Komisijos isz-

reiszkia gal

tinkamas ir 
neužbaigta, 
Ellis Island 
kas.

Tuoj po atvykimo ant Ellis
visi ateiviai surinkti in jog ta ypata nebuvo inleista ir

t. y., turi skai

Salos, 
vieta ir visi fiziszkai peržiūrė
ti, ir ezion visi iszrinkti kurio 
reikalauja pilna egzaminą. Po 
to, ateiviai turi imti vadinama 
“literacy test’’
lyti 40 žodžiu savo kalboje ar
ba bile kitoje kalboje, ir galu 
gale prieina prie raszomojo 
stalelio, kur sėdi du imigraci
jos peržiūrėtojai, kurie pertik
rina 
Jeigu

i n leidimo reikalavimus, 
tinkami ir jn 

neužbaigta, jie 
ant vietos inleisti.

Kaip tik greit ateivis inleis- 
gali apleisti Ellis Saia 

ant pervažio in New Yorko 
miestą, jeigu tas miestas jo 
paaky rimo 
tas ant 
tolimesnes keliones.

Kartais inleistas ateivis lai- 
Tas atsitin- 

, ypatingai tokiuose atsiti
kimuose kuomet inleistas atei
vis turi laukti pinigu, kuriuos 

del tolimesnes 
jaigu kas nors

ateiviai 
szalies kvota

crei t ateivis i n leis
tas, jis

jeigu tas
vieta, arba pervež- 

gelžkclio stoties del

kinai sulaikytas.
ypatingaika

siunezia 
arbd

vyksta in Ellis Sala ji ypatisz 
kai parsivežt i, 
nios

jam 
keliones y

arba del laiki- 
ligos, arba 

priežast ies. 1 m i k i na i
del kitokiom 

sulaikv- *

jog jo arba jos dalykas reika
lavo tolimesnio isztyrinejimo 
ir jog specialiu isztyrinejimo 
bordas svarstys visa dalvka.I * •

Jeigu ateivis sirgtu arba bn- 
jis tuojapnegaledintas, 

sinnstas in ligonbuti ir iszty- 
laikinai sulaikytas.

Tokiuose atsitikimuose 
rinejimo bordas remiasi 
lydytojo certifikato.

Apart tu 
ateiviai sulaikyti del

arba

tlį

rinejimas r isztv-
ant

O* m

atsitikimu
C i

kur

lio isztyrinejimo, 
vadinti “ 
inquiry” 
jog k ožiui s

specia- 
(trumpai 
“special 

atsiminti, 
ateivis, kurio sza

lies kvota užsibaigė, irgi laiky- 
special inquiry

S. 1.’’, 
) turinio

arba

li* vela žmogau po svietą zu- 
lykie, 

Vėla žinutes visur rinkie 
Jau tas mano džiabas 

Tai tikrai nelabas.
O ka daryti, 
Turiu poryti;

Vyruezei, kas bus terp musu 
Lietuviu,

Ar vis bus apsigaubia skur
deliu, 

isz tu 
kvaituliu, 

Sarmata, po szimts knipeliu.
Jokiu iszmintingu sznektu 

neturite,
O jaigu keli ir suejnate, 

Tai tuojaus sznektas atran
date, 

Ginczus, bažnyczos, ir tikėji
mą statote, 

Namieje nenusedyte, 
Ba josią ka veikti neturite.
Tuojaus kotą ant pecziu, 
Veikutes atlankyti urvu.

Tokis vaikine gyvenimas, 
Tai jau niekas.

Žmogdli! ka naudosi iszejas, 
Ar smagumu guusi munszai

nes iszsigerias?, 
Namieje vaidu padarysi, 
Kaip girtas parsivilksi!

Visos tautos skaito gazietas, 
Sziadien to geidže visas svie

tas,
O ar tu prie žmonių nepriguli, 
Ar gazietu skaityti negali! * 

Daugiausia isz Lietuviu, 
Turime dydeliu tinginiu, 

Ba kada kiek laiko turi, 
Tai gere, valgo ir per diena 

guli.
Tokiems ne rupi skaitymas, 

T i k t a i nm n sza i n i a vi mas, 
Apsiejimai piemeniszki, 

gyvuliszki: 
, ar ant kelio, 

Tokis žmogus visur iszrodo 
ant kvailio.

Svetimi ant juoko mus laiko, 
Senatvėje gero nesulauksi- 

' me nuo musu vaiku,
Ir jaigu tokie gyvulei neper

simainys, t 
isz Ameriko isz- 

> varys! ,

Ar jau neiszsimiegos

I
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tas del '‘special inquiry” 
spec i a 1 i o i szt y r i ne j i i no.

Trumpai: laikyti del 1 
isztyrinejimo,” 

held for special inquiry,” yra 
visi, kurie nebuvo inleisti arba 

arba 
sulaikvti.

Board of Special Inquiry nu
sprendžia ar inleisti ateivi ar 
deportuoti.

Board of Special Tn- 
nutarė 

ateiviui praneszta 
kreiptis prie

Jis pats gali kreiptis 
gimines arba 

draugus, arba per kokia gero
ves organizacija, kuri randasi 
ant Ellis Salos. Szaukimas tik 
sako - “asz noriu apeliuoti nuo 
Special Inquiry Board nutari
mo” su paraszu apelianto. 
Apeliavimas turi būti siunstas 
nedaugiaus kai keturias-dc- 
szimts valandų po nutarimo. 
Padavimas apeliavimo sulaiko 
veikimą kaslink galutino atei
ve nusprendimo pakol stoties 
imigracijos komisijonierius 
gaus Darbo Sekretorius nuta
rimą. Tokiu budu, laukiant 
apeliavimo, ateivis negali būti 
deportuotas.

Darbo Sekretorius, 
damak apeliavija gali atmainy
ti specialio isztyrinejimo bordo 
nutarimą, duodamas inleidima 
ant užstatus, arba gali patvir
tinti deportacija, kuria specia
lio isztyrinejimo liordas insa- 
ko.

Kituose imigracijos instaty-

t 
eialio 
4 4

‘ ‘ spe- 
arba

paliuosuoti, 
laikinai

Suleisti bet
Tuomet

Jeigu 
quiries

Pasielgimai 
Ar kur sveeziosiaatgal siunsti, 

, ir jis gali 
Darbo Sekreto-
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uJENEROLAS PERSHINGAS 
APLAIKE . DEKORACIJE.

kuriu pelnas 
gydymo ligoniu ser-
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joju 
varge. — F. W. S. B.
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Ana diena Jenorolas Pershing 
likos dekoravolu su dubeltavu 
kryžium, per

Tiejei 
po visa

w..

i'

Į
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DELEGATAI ISZ TOLIMU RYTU»

<

riaus.
prie jo, arba per

te:.:’:
t — Pasakykie,

r'3:

malszei, ju
ju dukrele sziadien jau yra su
augus ir graži panaite. Priosz 
Naujus Metus visi atsiklaupė 
prie paveikslo Motinos Dievo, 
dekavodami Jai už apgloba ir 
neapleidima juju dėdeliam
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Tai visus7
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Buvai kada baudžemas? 
Ne, ponas sūdžiau. 
Ubagavai, ar teip ?
Teip.
Kodėl ubagauji ? 
g#

juk
dėtum visur aplaikyt!

— Dirbau kol turėjau pajė
gu, bet nuo kada apsirgau ne
galiu nieko dirbti.

darba

— Kokia liga sergi ?
— Likausi pataikintu 

automobiliu.
— Gal buvai girtas?
— Ne ponas sūdžiau. Nege

riu nieko, likaus sužeistu gial- 
bedamas maža 
mirties.

Sudže dirstelėjo ant paliei-' 
janto. Koki laika nieko nukal
bėjo, ant galo užklausė:

, — Ar tiejei pinigai, ku
riuos pas tave surasta, suuba
gavai ?

— Teip, norėjau už tuos pi
nigus nupirkt duonos del savo 
kudykio ir serganezios paezios.

— Ar teisybe kalbi? juk 
sziadien sunku tikėti viso
kiems valkatoms ir ubagams!

Tartie kokia tai nepažinsta- 
ma motore, kuri isz notyczin 
radosi sūdo, priejd prie su
džiaus kalbėdama:

— Ponus sūdžiau! asz bu
vau liūdinto ja, kaip tasai žmo 
gus likos sužeistas gialbeda- 
mas mergaite nuo tikros nur 
ties. Gali jain tikėti, nes kalba 
tikra .teistvbia.

— Ėjklo namo, esi paliiio- 
suotaš, bet/saugokis kita kar
ta ubagauti ant ui i ežiu.

Kada Nbrkus apleido pallci- 
ja, priėjo prie jojo reporteris 
laikraszczib užklausdamas jo
jo:

pot

mergaite nuo

sunku tikėti

tikra teisybių.

Geras žmogeli, ar galiu 
Ant niek nuėjo su taf’ m ejti namo?k

/>
t

maža mergaite 
Adriana Mayer, už tai, kad pir
ko keliolika ženkleliu 
zelpimo džiovininku, 
žen k 1 o I i a i parsi d uodą 
Amerika, 
eina ant
ganeziu džiovos liga.

I
- \

sulauk-

I

jau kitokio

C MANUS & tWIAk

**«

Sūneli, tu isztikfo savo 
dantis nusivalai czystai 
su COLGATE’S.Ana diena pribuvo keliolika di legatai.

in Washingtona, idant porstatyt taikos kajnisijai protestus 
prieszais Japonus idant isz t rauktu tuojaus 
menia isz Siberijos. Delegatai
sius. Jieje yra, pradedant nViokairosos:
Skvirsky,
Faraiaun,

isz tolimu Rvtu

H

saVo kariu- 
1‘adosV ki'lioneje per du monc- 

Aį Yiizikoff, B. E. 
Poni SkvirskioTie,!'. K. Ęaravael f ir Gnstovas J. 
sekretorių ft dėlega'cijąs,

i
sekretorių ft dėlega'cijąs, 1

f.

I

TEISYBE.
man tikrai, 

Kazuti, ar tu su manim apsipa- 
eziavai del pinigu?

— O ne, Onute, apsipac^ia- 
vau del skolų, ba 
spasabo no buvo.

TUKT DAVADA.
Kaimynas in kaimynu: Na 

ka, kūmai, tai Jonas jau Pil- 
viszkiuost daktarauje!

D-gi kaip, buvau vakar pas
«i

mirusiu iuždavė

z
h,

jin, tai darbo turi invale,s. — 
Jau ketures sved^ttvas del iiu-

• •

REIKALINGA AGENTU

kinus liosog noRzloiojanis.

DIDELE MARSZKINU DTRBTUV 
reikalauji* agentu parduoti ju marš 

‘ Plgi< 
prekes, lempelei dykai. Madison Mil 
503 Broadway, New York. a

ii

% 
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Terp Skulkino Lietuviu 
Turime daug gyvuliu, 
Kol da katras blaivus,

Tai szioks toks žmogus,
Bet kaip munszaines ižgerc, 

Tai suvis proto atstoję.
Dorais buna bažnyczioje, O 

latrai karezemoje.
Ana diena pasigeria keli ant 

uliezios stovėjo.
Žmonis isz bažnyczios užka

binėjo.
Tokis pasielgimas ir progre

sas,
Tai jau ne kas.

Ne dyvai, juk su kiaulėms 
užaugyti, 

Kiaidiszkai ir iszlavyti,
Isz tokio gyvulio niekas nau

dos no turi, 
paikszo iszžiuri.Ba ant

* * *• I
In viena miesteli mergina iss 

kitur pribuvo, 
Tai kaip vyrai gunda gavo, 
Pradėjo apie stuba sukinet, 

Ir in langus žiūrėt.
Žmonis neturėjo ka daryt, 

Turėjo duris uždu ryt, 
Ir langus užtemdyt.

Naje,
Arneruje? r 

Mergina turėjo ejti pas kitus 
Savo pažinstamus. 
Ant ko tai iszžiuri, 

Jaigu ne trupinėlio
tos ne turi! «

Tai vyruezei, tokios tai mu 
no Kalėdos, 

Tik nuolatos bėdos ir bedds!

šarmu

MARSZKINU
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Žinios Vietines
• *----------

— Senas metelis vos gyvas. 
—- , Naujas Metas jau už du-

nu.
svoczio visi

SAULE
1

AMERIKOS PILIETIS IR 
VALDŽIA.

VAKARIENE.

— Lankomo 
lauke nekantrei.

— Kokia jisai ntnesz mums 
laime atojteje!

— Visiems linkime 
tasai metas butu laimingesnis 
idant, Dievas užlaikytu visus 
sveikatoje ir apsaugotu nuo vi
sokiu nelarmiu.

— Vincas Gridanskas apie 
35 metu senumo, būdamas ant 
bardo pas Juodienia ant 714 E. 
Railroad uli., mirė Ashlando 
ligonbuteje nuo sužeidimu ko
kius aplaike per automobiliu 
prigulinti prie Earl Hubcr isz 
Stanklio. Nelaime atsitiko ant 
naujo keilo arti K61so. Velionis

ir

idant

atvažiavo isz Filadelfijos 
dirbo Staniklije ir taja diena 
ėjo atsiymti užmokesti. Badai 
turi seseria Filadelfijoi, bet 
toji da ncatsiszauke ir kaip ro
dos kūnas bus palaidotas anl 
ubagu kapiniu Skulkin Haven.

— Szv. Jono
draugyste laikys puiku pokviT 
16 Sausio Norkevicziaus saloje. 
Bus tai puikiauses pokylis ii 
jau užpraszimai likos iszsiun- 
sti.

blaivininku

redakcijos

— Kultūros vajaus reikalu 
kalbos Kun. B. Bumszas, Uet. 
Kataliku Veikimo Centro Ats
tovas, Sausio 1 d., 2 vai., Ma
hanoy City.

— Panedelije
ofisas bus uždarytas visa die
na isz priežasties szventes Nau
ju Metu.

’ — Vakare, Sausio 1, Vy- 
cziu 104 kuopa rengiu vakarie
ne su puikiu programų. 
Vaidinta dvieju 
mediją

Sausio

Skyrius 1.
Valdžia: jos Reikalingumas. 

Valdžios tikslu yra apsaugoti 
asmens teises ir visuomina lais
vo. Valdžia nėra .tam, kad su
varžius asmens laisve, ir ji ne
turi būti taip suprasta. Jos 
siekiu yra kiękvionam bendri
jos nariui, tai yra, kekvienam, 
asmeniui, kuris tarp kitu žmo
nių gyvena ir su jais dirba, už
tikrinti didžiausia galina lais
ve, suderinama su visuotina 
gerove. Pavyzdžiui

Leiskime, vienas asmuo nu
vyksta neapgyvonton salon, to
li nuo žmonių esanezion. Jo to
nai pasielgimu niekas nevar
žytu, o jo darbai tik ji pati tc- 
paliestu. Bet, leiskime, kad ton 
salon atvyksta antras asmuo ir 
kad antrasis asmuo lygiai tiek 
pat teises ten vykti turi, kaip 
ir pirmasis žmogus turėjo. 
Aiszku, kad tuomet pirmasis 
žmogus negalėtu lygiai ta pat* 
daryti po to, kaip antrasis žmo
gus atvyko. Tarp .fu turi būti 
žeme, ar laukiniai vaisiai, ar 
dvejojimo vietos pasidalintos. 
Abu turi lygios teises ingyti 
kuro, semtis vandens isz skai
tiniu, ir taip toliau. Apsaugos 
ir teseto pasidalinimo klausi
mo nebuvo, pakol antrasai 
žmogus nepasirodė. Aiszkb,

,,— Motoru Draugija rengia 
didele vakariene Deeemborio 
31, Parapijos svetainėje, Coal 
Dale, Pa. Po vakarienių i bus 
szokiai ir invairus pasilinka- 
minimai. Trauksis iki Nauju

Darbininko Draugas

PAIN-EXPELLER
Valzbnžonklh užreg, S. V. Pat. Ofise.

Garsus por daugiau kaip 
60 motų.

Metu. Užpraszo no tik vietinius T«mjk iio.ro (Anchor) VnhWenkil 
bet ir apiolinkcs Lictiivius ant ------ —____________ __
szio puikaus pasilinksminimo. POTTSVILLE
bot ir apiolinkcs Lictiivius ant

Inžanga 50c. 
(104)

Ktdcczia 
Bengejos.

PA,

T

n

j
J

.1rLaivakortes 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 laike 

25-30 dienu.
P. MIKOLAINIS,

53 Hudson Ave. Brooklyn, N.Y.
■■■■■''  —    1     .1.,, „■
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DR. J. A, TANANEWlCZl
Gvdytojas ir Chirurgas.

Gydo invairias ligas vyru ir 
moterų.
sveikatos dalykuose 
laiszkus. Adresas:

! 2020 137th Street,
Į Indiana Harbor, Indi
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UK/unkind Pleiokafw* ?
Ruffles

N i eiti?
Riffles 
ai .Slenka?

A_r Jus 
NAIJBOJUTE . 
Ar Ju»m GaIvoo OJą. 
NAUDOKITE 
Ar Jų<*j Plauk 
NAUDOKITE

Ar Ncm-Hg Ap»auJ?crtF Juos? /
__  r/AUDOKITJC J 
SKtlS' Ui laidymui savo plaukti Amžiau a ir tankiai* ' '

MpĮĮff NA U D ORITE
į . Už.la.kyiriui ^aivnj odos syniluū ir kvariai ■

- NAUDOKITE Ruffles S
rW RuHIoe galima g.tuf I virtos nptkkoso po C5c. bonka, arba tiesiog 

JO ildirbčjn per parun ufc bonkj.
F. AD. RICHTER & CO.

3rd Avo. & 33tli SU Brooklynj

K7

✓
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Ruffles /,
NAUDOKITE Rffffi^s
NAUDOKITE Riffles
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JOS-AMERIKOC
9Broadvay, NevSork.NY U 

E IL8ETUVA

$2 DOVANŲ $2
DABAR •filtns 
JMaau-jins ir 
f/erių v ui a.‘j dūk- 
tariSkuu kny
gas parduoti ».m 
už $7.00. LY
TIES MOKS- 

JLAS, tai pir
mutine knygą, 
kuri drįso ai
škiai pasakyti 
ir atvirai t iliu
stracijomis) į- 
rodyti viską, 
kas tik reikia 
vyrui ir mote- 
rei žinoti apie 
savo lytį: — 
lyties organų 
iii s i vystymą, 
funkcijas, svei
katą ir ligas; 
moterų reika
lus: gimdymą; 
mėnesines, kū
dikių auklėji
mą, jų ligas; 
meilūs ii’ šei- 
m o s 
sekretus.

L< t

Duoda patarimus 
per

LY-

.Z
7

■V

c-

’i
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LINIJA
TIESI 
KELIONE

1‘

-
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4 C

4 i
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PER J-iAMDURGAPTUASĄ I 
/■ ARBA LIEPOJU

Lietuviai važuojant in Piliava 
aplenkia lenku juosta (karidora) 
Visa trcczia kkissa padalinta in 
kambarius ant 2, 4, 6 ir 8 lovų.

ESTONIA” iszplauks 11 Sausio 
LITUANIA” iszplauks 1 Vasario

DAKTARAS L H0DGEK8
» l’lilliuleliplihi Specialistas 

Užsiscnojuslu ir Clironlszlqi Liga 
Elklto ton kur cwatc tikri kad gau

site tvirta rodą ii’ atsakant?! mediką- 
liszka gydimą, per duktara kuris turi 
daug metu pasekmingo proktikavlmo 
Gydimą ka aplaikote nuo manos yrn 
gvarantuotas.

Jaigu esate silpni, ncrvJszkl ar U- 
guoli, nedarykite tos klaidos ka kiti 
esą padare, atojkito pas mane ir pas-

Laukti yra

Viduriu netvarkos, nptriiuktas lie
žuvis, Užkimimus ir Kunkumns po val
giui, giwal, svaigulis, silpnumas szlr* 
dies, h’ visos viduriu netvarkos grei
tai palengvinti.

Odos ligos, iszbeaimal, 
dedervines ir kitos odos ligos greitai 
pasiduoda per maino gydimą.

Silpni vyrui ar pajėgos Jtysu jaunls- 
tes jus apleidžia? Ar esatie nuvargo ii 
silpni? Ar stokas jums drūtumo, mit
rumo ir pajėgos ka gamta jums pa
ženklino, jaigu teip tai matykite ma
ne. /

Rumntizmas visokiuose padėjimuo
se, telppgi isztine ir sztyvi sulenkimai 
pasiduoda per mano gydimą.

Ar esate nervuotl ir troto nuodeju, 
silpni ir nuvargo, pailso isz ryto, be 
ambicijos, be gyvumo, trotinat ant vo- 
gos, silpnos atminties, 

|t»-
iszberimai 
skausmas peczuose, skausmas kau
luose, skausmas gerklojo, stokas en
ergijos. Todėl nelaukite.

Pasekmingai gydžiu katara, astma, 
dusuli, užimąs galvojo, trumpo girdė
jimo, isztinima gerkles (goitre,) krau
jo, odos ir specialūs ilgas pilvo, inks
tu, kepenų, pūsles, lumbago ir neuri
tis.

Ateikite gausite* rodą dykai. Po tam 
iszalszkinsiu kokis skirtumas, geres
nis Ir daug pagelbantis yra mano spa- 
sabas gydimo. Padekavones nuo dak
taru, lojorlu ir dvasiszkuju. Tie gydi
mai patvirtinti ir rckomcndavotl per 
garsingiausius Europos ir Amerikos 
Specialistus:

Ofiso valandos 8 ryte iki 8 vakare: 
Ncdolioinls, 10 iki 2 popiet.

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

Pottsville, Pa.

laptlngal pasikalbėsimo, 
pavojinga.
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Trcczia klassa in Hamburgą $103.50 
Tn Dilina emcnn t*, t ;»«/%;«■> cunIn Piliava $106.50. In Liepoju $110.

Kreipkitės prie musu agentu jusu mieste.
i

Ca»ltol Block BISILOMLM 
linlu t rrofil*

Mokamo antra procentą ant 
piningu. Procentą pri

dedam prie Jubu piningu 1-ma 
diena Sausio ir Llopoe mene- 
Buoėo. nepaisant < ar atneaxai 

. parodyt knygute ar he.-
Mes norim kad Ir jus turė

tumėt reikalą bu muBU Banka 
nepaisant ar roaZas ar didelis 

Bankas įdaras nuo 9 Tai. 
ryte Mg B vaL popiet, SubattH 
mis 9 ryte Ug 17 vai,

• k" ■ iri -VT^

H BALL, Prezidentai
F. J. NOONAa, vice-Pres.
J. H. FERGUSON, Kasteriu*.

I*
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Daktarus KOLF.K yra vienatinis tarpe Lietuviu daktaru* 
PHtsburge. Jisai mokinosi Varszavoje, studijavo beglje 
H2 metus in va irias ligas vyru ir moterų, todėl jas nuodug
niai pažinsta. Gydo užslnuodlnlma kraujo ir silpnybes 
Vyru, spuogus, niežėjimus, ligas tinimo, in vairi as ligas 
paolnanezias nuo neezystamo kraujo. Atslszauklte ypa- 
tiszkal, per laiszkus asz nogydau. Dr. Koler kalba Rusiss- 

kai ir Lenkiszkal. Ofisos valandos nuo 9 ryte lig 5 vakare 
Nedeliomis 9 iki 2 popiet

Dr. KOLER, 633 Penn Ave. Pittsburgh, Pa.

pakol 
nepasirodo.

kad ne vienas isz ju neturi tei
ses sunaikinti ar pažeisti kito 
asmenį ar nuosavybe. Trumpai 
tariant, del sziu 
kiu gimsta
vos, kurios verezia paliestuo
sius susi kiaušy t, kad tuo bu d n 
galima butu abieju 
gerbti ir apsaugoti.
ežia paeina valdžios priežastis. 
Juo daugiau žmonių draugija 
invairinasi, tuo daugiau pric- 
žaseziu valdžiai randasi ir tuo 
paežiu laiku gema daugiau 
sunkenybių jos tikslo atsiekti 
— galimai didžiausia laisve 
kiėkvienam asmeniui.

S usi vienimusiu j u 
Valdžia. Susivienijosiose Vals
tijose valdžia gauna teise val
dyti isz pavaldiniu sutikimo; 
tai yra, asmenys daro savo tei
siu nuolaida visu gyventoju 
gerovei, kaip pirmame persky- 
ryje dėstyta. Szi teisiu nuolai
da visuomenes gerovei susida
ro, kuomet paraszoma konsti
tucija ar sutartis.

Kuomet žmonių 
perdidelis, kad 
vis’ems vienon vieton susirink
ti konstitucijai iszdirbti, kuria 
butu g; ’ 
ir 
iszrankamas susirinkti kurion 
nors pažymelon vieton konsti
tucijai iszdirbti, 
pavedama žmonoms 
Rinktieji asmenys vadinami 
atstovais ir taip sudaryta val
džia vadinasi atstovybes val-

nauju santi- 
i n va irios apysto-

visokius
G ra- papūczkos, 4 |

žiai apdaryta; labai daug pa
či kshi, kaili 
SVEIKATA,

kaina I.

AOIO —I IIP mi *B ^■s

. VYRU 
LIGOS

veikslų, kaina $7.0 0. (2)
SVEIKATA, tai knyga, kuri 
viską pasako apie žmogaus kū
ną. Jei norite savo organizmą 

pažint ir poroj sveikatoj užlai- 
kyt, tai jsigykit šilą knygą. 
Gražiai apdaryta. Beveik ant 
kiekvieno puslapio paveikslas. 
Kaina $2.
Matote, kad šitos knygos kai

nuoja $9.00. bot mes dabar par
duodam t’k už $7.; 2.00 gau
nat dovanų.

O jei norite kitokios knygos 
dovanoms, tai pasirinkit bile 
vieną iš šitų.’

GLŲ KALBOSE; apdaryta, $2. 
A T TT» A T.’l T71 • .. XT T m t F O G17T

TŲ S £ apd., ' $2.
JOJ; abd., $
Lfi; apd., $2. TUKi< 
NAKTŲ; apd., $2.00.

Pirkit Knyginį ir šių.'

d

f
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z,
teises pa-
Taigi isz u I RM f fl. IMMII III W imi NdlIHIB III llf ■ II

Pirkite Kuknini
Pecziu Dabar

tv. •*r<i v.

Bus
veiksmu ko-

TaigiKas Bail vs? 
szokiai ir kitoki invairus pa- 
margin ima i.

Rengėjai deda visas pastan
gas kad padarius vakaru viena 
isz pasekmingiausiu kad pil
niausia patenkinus atsilankiu
sius. Norintieji dalyvauti, insi- 
gykite tikieta kogreieziausia. 
Galima tikietus gauti pas Vy- 
ežiu narius. Pradžia programų 
8:30.

4 4 I * >

laiku gema

Valstijų

pasirinkit bile 
KAIP RAŠYT 

LAIŠKUS LIETUVIŲ ir AN
GLŲ KALBOSE; apdaryta,$2. 
APIE ŽEMŲ ir KITUS SVIE
TUS; apd., .$2. LIETUVIŲ 
PRATfiVIAl MAŽOJOJ AZI
JOJ; aFd., §2. MEILĖ ir DA1- 
Lfi;_ apd., $2. TU K DANTIS 

’t .jas 
j Lietuvą! Jei mylit dau skai
tyt, tai reikalaukit mu.»u DI

DŽIAUSIO 7 ; -------
LOGO. Jei įpyht mokvti 
METIKOS. LIETUVIŲ

LIETUVIŲ

MEIL 
TUK

Ketverge kun. Czosna 
suriszo mazgu moterystes Joną 

sunu(Laskey) 
Leskov i ežia u s

Leskevicziu
Antano Leskcvicziaus gyve
nanti ant Spruce Str. Nuotaka 
paejna isz McAdoo.

— Petit y ežioj 
parsiduos žema 
čzei :
Szviez. sholderis
Szvicz. hame
Szvrfžios deszros
Pork Chop (ciela)
.Galvijiena del zupes
25c.
Kalakutai
A ntis
Verdama versziena

bonkos catchupo
J. Kubertav.iczia

Pine 8t.

Suimtoj 
kaina sekau-

ir

14u.
23c.
23c.
24c.

4 sv. už

*» 1 
p.

40c.
30c.
15c.
35c.

600 \V.

KUR BUNA?
savoPaieszkau savo szvogeno 

Juozo Zabliacko, ir draugo Jo
no Gražulio. Per didvses striu
kas gyveno Sturgeon, Pa. 
tam iszvažiavo in Illinoju atei
ta. Tegul atsiszaukia ant adre
so.

po

J. Katylus
159 S. Broadway 

Frackville, Pa.
t

Paieszkau savo dranga Kaži-, 
rniera Varanaviczia ir Tekutie- 
nc, paeina isz Viendrankiu So
do- Papilės Para., pirmiau ^v- 
v€jno Waterbury, Conn. Girde-
4a,U )<ad W09 ar 1910 metais 
ig'^va^iavo in mainas. Turiu 
8vdrbU reikalą, malonėkite at- 
siszaukt, arba kas apie juos ži
no meldžiu praneszt.

Kaz. Zileviczia,
185 Congress Ave., 

Waterbury, Conn.

• (t.!05>

CHAS. S. PARMLEY
Kt ' Katate Agent. — Notary Public.

Jeigu norite pirkti ar parduoti stubas, 
int’H Kalime jumis tame patarnauti. 
Randavojame namus, kolektavi n*e 
randas Ir teip tollaus.
238 W. Centre St. MahanoyCity

namus,

skaiezius 
galima butu

KNYGŲ KATA- 
lit inokvtis AKIT- 

J ir AN
GLŲ KALBŲ, tai reikalaukit 
nwsų MOKYKLOS KATALO
GO.

Matote, kad ries visko turim; 
TIK PRISIUSKIT SAVO IR 
SAVO DRAUGŲ ADRESUS, ir 
PASAKYKIT, KO NORIT, O 
nes tuoj visus aprūpinsimi.

MARGERIS
2023 St. Paul Avė. 

CHICAGO, ILL.
$2 DOVANŲJ2

Al

alima instatvmus daryti 
pildyti, tūlas ju skaiezius

kuri vėliau 
užgirti.

vadinasi atstovybes
* I

žmonių

srtrinatlyvi, 
greitai pallstat, pikti, iszbHszkusis ii 

Į ant veido, pailsės, nuvar- 
sk ausm as peczuose, skausmas

W. TRASKAUSKAS 
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 

GRABOKHS MAHANOY CITY, PA.

PasamdoLaidoja kimus numirusiu, 
automobilius del laidotuvių, krikszti- 
nlu, vescllju, pasivažinėjimo ir Lt.

Mahanoy .City, Pa..520 W. Centro St.

r
Tvircziausia Lietuviszka

BANKA

Gerinus dabar pirkti negu vėliaus in I 
rudeni. Turime dar didesni ir geresni I 
pasirinkimą negu kitados. I

Musu specialiszkas PER T|
GLOBE peczius, vidutis 181 

puikei enamelavo (if|
Galima matyt musu sztoro lange. |

$77,52
coliu didumo

A

PASKUTINE
♦

Didele kaucljft .Budėta Valstijos 
Banko Departamento, ffiniu po 
priežiūra Valstijos, teip kad pini
gai sudėti mano bankoje negali 
pražūti. Priimu piningus saugiam 
palaiki mul. Slunczlu piningus 
In visas dalis svieto, pagal dienos 
kursą. \ Parduodu laivakortes 
kompanijų nustatytame kainom*. 
Parūpinu paszportus keliaujan
tiems In Lietuva. Viskas daroma 
teisingai, greitai ir pigiai. Ra
ižykite apie kainas o gausite 
teisinga atsaklma. Adresavokite:

V. Lapinskas
601W. Mahanoy Avė. 

Mahanoy City, Pa.

I

I
I
I

T

džia
džia.

Didžiumai žmonių balsu 
konstitucija užgiriant ir pri- 

jai turi 
gyventojai

PROGA
»

V

Musu Real Apollo ir Canopy
- Fair peczei yra geriausi.

Musu didelis Modelis u 
22 coliu didumo vidur fi 

- yra tai didžiausis ename • 
lavotas kukninis pecz in 
ka galima gaut, di deft 
ugnine vieta. Labai tin
kamas peezius del dide- 

'* lios sziminos. Dar syki 
Rakome; pirkite pecziu 
dabar.

<

5

7
/

>0

imant,
szales
vo ar ne.

Teisinga yru

pasiduoti visi 
ar jie balsa-

asmenini pa- 
v'esti tūlas savo teises, kurias 
jis galėtu pasilaikyti jaigu at

gyventu,
jie ingija dauginti 

narys.v 

patogumus,

kuometsiskireliu 
main oi n s
naudos,kaipo draugijos 
Paimant domon
kokius namie turime — valgis, 
drabužiai, knygos ir tolygiai— 
ir palyginus 
kokis 
vieno 
būrio,

su tuo isztekliu, 
ali būti pagamintas 

asmens ar vieno kurio 
aiszkiai priparodytina' 

didele pareiga pavienio asmens 
draugijai. (Tolinus Bus.)

g'

LIETUVISZKAS
SAPNINYKAS

Arba iszguldimaa Sapnu'

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

W. D. BOCZKOWSKI-CO.
MAHANOY CITY, PA. '

Preke muso Preferred Stock’o pabrangs

1 Sausio 1922
P 'k

. r 1 V
•• 1 r ' f ’ . / • v . i • 4 1 X ’

Jeigu norite padėti pinigus kur jie bus 
saugoj vietoj ir atnesz suvirsz

procentą
■■i ■ ■ i

tai pirkite szerus dabar, da po $93 ir 
dividendas už szera. Serai pabrangs iki

L

2

I

J

$94
už dividendą ir szera

s

t

pradedant 1 Sausio, ir iki tolesnio laiko.

Pennsylvania 
Power Light Co.

1

f

r

i,

i

ir

X

Temykit Lietuviai!
J eigų norite nusiusti pinigus 
ii? Lietuva, greitai ir pagal 
žemiausi kursą, iszpirkti lai- 
vakorte už kompanijų preke, 
gauti teisinga patarima viso
kiuose reikaluose, tai kreip- 
kites prie gerai žinomo lie
tuve, bankieriaus ir taikos
teisėjo, reikalaudami atsuki
mo nusiųskite 2c marke ant 
szito adreso:

JOSEPH G. BOGDEN, 
Aiderman & Banker

• 4 S. Main St. DuBois, Pa.
it įsa — oiaR>w^aiaia

Kazis Rėklaitis 3
Lietuviszkas Oratoriui

► ■ i...........

Laidoja numirėlius pagal naujausia 
mada ir mokslą. Turi pagelblnlnke 
motero. Prieinamos preke*.

516 W. SPRUCE ST. 
, Mahanoy i

Bell Teletonu No. 149.

*

MCI
City, Pa,

■*

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

į Sztai Koki Prieteli Turite

>

IĮ

Ji*« v J

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

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

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

lengvas mėnesines mokestes arba teip tanke! kaip 
jumis geriausiajszpuola mokėti. t

Yra tai Banka kurios virszininkai yra juso tautleorial Ir 
patinstami. ’ 1 _ 1Jpatinstami. ' *«*»**'**••*■

Yra tai Banka in kuri galite ateiti ant rodos arba Informa
cijos, kada norite kur investyti piningus arba pirkti

■*1^namus.
Yra tai Banka, kurioje jaueziates lyg wve name, 
Yra tai juso Banka.

. Pasakykite savo draugams ir pažinotam* kad dėtu tavo
piningus in Merchants Banking Trust Co. Banka. Srita
A wU y *■»>

Banka žino kaip jumis geriausia pagelbėt!.
MERCHANTS BANKING TRUST CO.,

' MAHANOY CITY, PA.
—DIREKTORIAI—
L. Eckert, Vice-Pros.
W.F. Ryokewict

Fenton

D. M. Graham, Pres.
J. R. G ar r ah an, Attorrv v 

H 3.

D. F. Guin&n, Trosą.
A. Danisewicx M. Garula 

T. G. Hornsby
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