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ISZ AMERIKOS
Straikieriai geidže sugryžti 

prie darbo.
Wilkes-Barre, Pa. — Strai

kieriai isz asztuoniu kasikiu 
Lehigh Valles kompanijos, ap- 
reiszke, buk esą pasirengia su
grįžti prie darbo, kada kompa
nijos atydarys vela kasiklas. 
Dydesne dalis darbininku su
prato kvailumą tojo st ra i ko ap- 
szaukto be pavelinimo unijos, 
norėdami pagal savo kurpali 
padaryti sutaiką, ir dabar nu
balsavo pradėti dirbti.

Visi buvo tosios 
jisai buvo dy-

Tokiam žmogui pinigai nerei
kalingi..

Superior, Wis. — A te jas in 
kroma Clarke Rhinlander kri
to negyvas,
nuomones buk 
dėlių vargszu ir neturėjo pini
gu ant pirkimo maisto. Palici- 
je perk ratus jojo kiszenius, ra
do kėlės bankines knigutes, ku
rios parode, buk skupuolis tu
rėjo suezedinias keliolika tuks
tanezius doleriu. Dvi seseres 

’ velionio aplaikys pinigus.

Pranaszavimai ant 1922 meto.
Los Angeles, Calif. — Fran

klinas Adams isz Los Angeles, 
Cali foru i jos, kuris gana pasek
mingai iszpranaszavo visokius 
atsitikimus praejta meta, pra- 
naszauje kas 
met, ir teip:

January. —itugepjute bus 
pasekminga, sztunnai vulka- 
niszki sujudimai ir žvaigždi-

gali atsitikti szi-

■Į! Bugepjute bu

sujudimai 
nei regėjimai.

February. — Irlandije bus 
laisva, užtemimas saules, sztur- 
mai bus maži, moteres neper- 
mainvs savo szlebiu ir tlcves 
da trumpesnes.

Mareli. — Bjznei pradės pa
sigerint po visa sklypą, bedar 
be pradės apsimalszyt.

April. — Velykos bus vėly
bos ba pripuls 16 diena, nauja 
svietiszka sutaiką bus priym- 

padarys daugta, kongresas 
svarbiu tiesu.

May. — Fabrikai pradės ge
riau dirbti, Fordo automobilei 
da daugiau atpigs, darbininkai 
kerszys daug streikais, bet be 
jokios pasekmes, dydelis tva 
nas.

June. — Vienas isz garsingu 
vyru mirs, Amerikos pripažins 
Meksika, anglis

if
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ISZ VISU SZALIU

W. D. BOCXKOWHKI, Prrt. A Mfr 
F. W.BOCZBOWNKI, Kilter

—- ’ ■ ..==#=
Eksplozije ant graikiszko 

laivo.
Graikija.

Isz Lietuviszku KaimeliuVISI RENGĖSI 
IN AMERIKA

Ingersolo ziegoreliu fabrikas 
subankrutino.

Now York. — Garsingas fab
rikas doleriniu ziegoreliu va
dinamu “Ingersoll” suban
krutino, turėdamas skolos apie 
tfis milijonus doleriu. Toji 
kompanije pardavė tuju doleri
niu ziegoreliu apie sziinta mi
lijonu ir buvo žinomi po visa 

subankruti- 
ninio buvo pabrangimas mate- 
rijolo ir brangus darbininkai.

Auka žioplystes.
MoWnt Carmel, Pa. — Pati 

Jono Kruko isz Kulpmont ran
dasi ligonbuteje 
nuo perszovimo 
žioplysta savo vyro 
brolio Jono Vasilevskio. Abu
du peržiūrinėjo revolveri, ku
ris staiga i iszszovo pataikin
damas motoria. Kulka pere jo 
per kuknia in kita kambarį pa
taikindama Krukienia.
Baisybes dėjosi Najorke per 
Naujus Metus. — Prohibicije 

priežaste girtuoklystes.
New York. — Czionais per 

Naujus Metus visas ntiestas 
buvo persemtas girtuoklyste ir 
dhresi tikra Sodoma. Laike to
jo apvaikszcziojimo asztuonios 
ypatos likos užmusztos, o apie 
szimtas sužeistu. Sunku apra- 
szyti kas tame mieste darėsi. 
Automobilei atvežinojo iri ko
telius pasigerusius senus tur
tingus žmonis, o jaunas mergi
nas inmetinejo in automobilius 
girtas kaip Jiufi^zus ujiltuJr

Ingersoll

Pradėjo dirbti dydžiausia tilta 
ant svieto.

Philadelphia, Pa. — Praejta 
Petnyczia po piot, atsibuvo co- 
remonije pradėjimo
naujo tilto terp Philndelfijos 
ir Camdeno per upe Deleware. 
Gubernatorius Sproul naudojo 
sidabrini 
kasimo pamato, 50,000 tuks- 
tanezei žmonių dalibavo paro
doje, o laivas Olympia iszszo- 
ve septiniolika kartu ant tosiop 
garbes.

Naujas tiltas bus 135 pėdu 
augSzczio nuo vandens, o 1750 
ilgio, plienines virves turesK30 
coh’n storio, kožna virve susi
dės isz 16,531 plonesnių dratu. 
Ilgis tilto bus konia dvi milios, 
ant valandos pervažiuos ko
nia 6000 vežimu, turės du ke
lius del karu k u 
peksztininku. Kasztuos apie 30 
milijonu doleriu: Pennsylvani- 
jos valstis užmokės apie dovi
nis milijonus, New Jersey 12 
milijonus o miestas Philadel
phia ir apie dovinis milijonus. 
Tilta ketina užbaigt apie 1925 
mete.
Ar tai vadinasi teisingysta?
Chicago. — Edwardas Dol- 

8748 Emerald 
tėvas dydelios szeimynos

Į susidedanezios isz paezios ir 
septiniu vaiku, neturėjo darbo 
konia per metus laiko. Jeszko- 
jo užsiėmimo visur, het sugryž- 
davo namon sū tuszcziom ran
koms, ir tas ji pastiime ant ke-

' lio prasi žengimo,
Tasai vargszas likos aresz-

tavotas už surikimo y.inogausl riksnl!ls ir klyksmus? Girti vy- 
ra i su moterimis 
bjaurei, palicijantai konia visi 
dingo isz vidurmiesezio. Buvo 
tai iszreiszkirnas ir atvyrąs pa- 
sipriesziuimas prieszais prohi
bicije.

Nuo munszaines ir kitu tru-

piki ant pradėjimo 
pamato,

f i n, gyvenantis 
avė.,

ir k o les del

■

r~ - ’>l* —
tavotas už sulaiki ““ “ 
ant uliczios nuo kurio atomo 
keturis dolerius už
pirko szeimynai duonos. Sudže 
McKinley nuteisė ji nuo trijų 
lyg dvideszimts metu in kaleji-

ir buvo 
svietu. Priežastis

mirsztante 
in pilvą per 

ir josios

nusiunsdavo namo? Ant ulieziu 
vieszpatavo tikras pokliszkas

kuriuos j
pasielgi nėjo

50 Lietuviai kožna 
dienu iszima pas-

2000 žmonių pasiliko be 
pastoges.

Fast Hartlepool, Angliję. — 
Daugelis namu sudegė czio- 
nuis, suvirszum 2000 žmonių 
pasiliko be pastoges, o ugnis

portus nuo Ame- i ’!"1 A vaI Jn Lr 11'4 11 IP

rikos konsulio.
z 
Kauhas.Kauhas. — Suvirszum f * '

penkesdcszimts
PO. 

žmonių kas 
diena iszynia praszpartus nuo 
amerikoniszko konsulo nuo ka
da atidaro
diena Novemberiri.
tos žmonių yra apstoja konsulą 
nuo ryto tyg yflkhro, daugelis

padare blėdes ant penkių inili- 
. b ,

pi i tu krautuvėje.
ties dydelio szalczio padegėliai 
konto dydeli vargu ir nesmagu
mus. Tiejei, ka pasiliko be pas
toge^ likos patalpinti valdžios 
namuosia.

kuri prasidėjo
Isz priežas-

Atėnai, Graikijoj— Badai 
penkesdcsziints aficieriu jr ka
reiviu žuvo, o kelis szlmhjs su- 
žeido eksplozije kuri kylo ant 
graikiszko laivo *‘Leon^ prip- 
tovoje Pirenejiui. Artimoje du 
laivai lerox ir Piarra Pjtosi ga
na smarkei apnaikinti nuo 
eksplozijos.
Naujas pinigas del Kanados.
Ottowa, Kanada. — Meny-

smerkei apnaikinti
į. r

savo kancelarijo 7
I Igos gli-

lauko nuo keliu 1 dienu idant 
iszymti prasžpartu^. Tiejei 
skaitini pasidyd’ina su kožna 
diena. Lyg sziai cfienai tūla lai
vyne kompanija jau turi su
virszum du tukstanezius pasa- 
žieriu laukoncziu su nekantru
mu iszplaukirpo iti Amerika.

Lietuvoje kožnas 
rengias ' keliauti in Amerika 
katras tiktai turi pinigu ant 
keliones.

prasžpartu^. 
pasidyd’ina

yra pasi- markiu.

Vagis apiplesze bažnyczia
S u valku ošia.

Suvalkai. — Praejta mene
si, nakties laike, yagis insigavo 
in Szv. Aleksandro bažnyczia 
pay indam i puszka su komuni- 
kantais, kielika, penkis likto
rius, keturis abrusus, kryžių, 
visas votas kurios kabojo prie 
altoriaus ir keliolika szimtu 
markiu. Verte pavogtu daliku 
isznesza ant keliu tukstaneziu

, Palicije. aresztavojo 
du nužiūrėtus vagius isz Ba- 
mylu, pavieto Augustavo. Pas 
vagius surasta visus pavogtus 
daigtus.

ISZ ROSIJOS
KAZANO GUBERNIJOJE 

VIENOS KAPINES.
.... 4

Tik maža saujele pasiliko, bet 
tiejei iszmirs lyg vasarai. — 

10 milijonu žmonių įsz- 
mirs.

4

Szvontvagiu radosi 
penki isz kuriu tris pabėgo.
Berline valgo szunis, — stokas 

maisto.
“Bzuniszkas bif- 

yra parduodamas pas

ma. Bude radosi pati su vaikais 
ir melde sudžiaus susimileji- 
ino bet tasai nenorėjo klausyti 
juju. Buvo tai Dolfino pirmas 
prasižengimas.

Po tokiai

Moskva. — Kazanio guber- 
liijo iszmirs nuo bado szia žie
ma, nes nuo penkių lyg de- 
szimts milijonu žmonių žus. 
nuo bado pakol paszialpa atej.s 
nes kolei užpustyti y szalczei

eiznu mirė arti szimtas žmonių, buisus h. pas!:iu|pos negalima
ligonbuezei yra pripildyti Ln tcnais

Beri i nas. — 
szteikis”;
visus mėsininkus mieste. Što
kas maisto kas diena duodasi 
jaust daugiau. Pagal surasza 
tai skerdinycziosia 
tukstanezius szunu. Ant kožno 
kampo ulieziu galima užtikti 
perkupezius su gurbais par
duodant tikrus 
tus “hot dogies.”
yra panaszi in yersziena ir vo- 
kiecziams labai patiko. 
Sveiki valginkit.

musza

ir gvarantuo-
Badai mesa

1

teisingystai sudže

o 
serganezeis.

Pati palicije pripažinsta

pristatyti. Vargei 
szesztas procentas žmonių pa- 

dydesne dalisiliks gyvais,

atpigs, ker- 
szinante kare, bet viskas apsi- 
malszys.

July. — Garsingas kintamų
jų paveikslu aktoris mirs, gele
žinkeliu biznis pasigerins, be
darbe visai isznyks. Moters 
stengsis praszalint rukima pa- 
perosu, peržengimai prohibici- 
jos bus da dydesni, bet per
maina užejs ant naudos žmo
nių.

August. — Dydeli karszczei, 
bet vasara bus vesi, žmonis ke
liaus ant fannu, rtigepjute bus 
pasekminga.

Oktoberio. — Pasirodys ant 
dangaus labai szviesi žvaigžde 
kuria visi gales matyti.

Daug nauju
virsziriinku bus iszrinkta, re- 
publikonai panesz dydeles ble- 
des, puolimas meteoru, dydeles

November.

Kulpmont, Pa. f Gruodžio 31 
diena persiskyrė. sii sziuom 
svietu milemas ir jaunas žiede
lis Antanina Matulaicziute, su
laukus 17 metu amžiaus, kuria 
nemilaszirdinga liga džiovos 
užsmaugė. Keli metai adgal jo
sios tėvas likos užmusztas ka
si klosią, o gera dukrele geisda
ma suszelpti motinelia, sesers 
ir brolius pradėjo dirbti fabri
ke kur nelėkus pajėgu, apsirgo 
džiova ir turėjo apleist savo 
m i lemus. Velione paliko dyde
liam gailestije motina, sesers 
ir brolus. Laidotuves atsibuvo 
2 Sausio su bažnytinėms apei
goms. Lai silsj^si jaunas nu
skintas žiedelis amžinam atsil
si.

I

I
i

A-
lif/hli'

1

cziosi pinigu Katiadoje pradėjo 
iszmuszinėt naujus penkccn- 
czius kurie bus panaszi in ame- 
rikoniszka “nikeli.” Senas si
dabrinis pinigėlis buvo pana- 
szus in deszimtuka.
Ižbadeja Rusai valgo savo vai
kus. — Leniną turi visko pil
na o vaikai mirszta isz ba

do.
Ryga. — Samaros delegates 

Ovsienko Sovietu Rusijos kon
gresai! iszdave* oficijalu rapor
tą apie atsiradusi kanibalizma 
(žmogedruma) bado paliestose 
srityse, anot oficijalu Maskvos 
organu.

Ranikovske žmones valgo sa 
vo numirusiuju lavonus. Ov
sienko pasakė kongrese. Esą, 
pavojinga bado aukas laidoti 
žmonių akivaizdoje. Sargyba 
turi akylai daboti lavonus, jei 
jie dar nesza teip sugedę, jog 
negalima butu ju valgyti. 
Ovsienko teip-gi papasakojo, 
kad Dr. Tridtjo Nansen, Rusu 
pagelbos augsztas komiaijonie- 
rius, nors jis pats yra žinomas 
kaipo szalto kraujo žmogus, ir 
jis sugrižo (Maskvon perimtas 
pasibaisėjimu tuo ka mate ba
do srityse. Motinos pasakojo, 
isznesza savo vaikus in stepus 
ir paliekaįtėn numirti, kitos 
motinos pamisze isz priežas
ties tokios baisios padėties per- 

Ipiauna gerkles savo kūdikiams 
ir suvalgo.

Su Sausio menesio pradžia, 
Ovsienko tose t°liau, Sovietai, 
su visa paszaline pagelba gales 
inai tinti vos tik puse badmi- 
riaujaneziu vaiku ir viena dvi- 
deszimta dali jaunuoliu.

Ne buvo girdėta idant kada 
viešzpatautu teip baisus pade-

— Darbai ejna czionais ne
kaip, kasiklos dirba tiktai po 
dvi dienas ant sanvaites, o be
darbiu randasi nemažaž skait
lis privažiavusiu isz kitur.

— Kaip kitur teip’ ir ežia 
velneva darosi su tom samo- 
gonkom, bobeles verda mun- 

| szaine, iszsigeria akia kaip 
stiklines, iszrodo ant nesutveri- 
mu ir ant ulieziu strapaliuoje 
kaip keturkojai. Tegdl sau 
trumpina gyvastes, bus juju 
mažiau neužilgio kaip mun- 
szaine tokias pasmaugs. — Le- 
beris. lrr".. ......

Amsterdam, N. Y. Kada ’ 
darbininkai sugryžo prie dar-
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bu po Nauju Metun darbdavei , 
aproiszke visiems, jog nuo tost 
dienos turi dirbti už sumažin
ta mokesti nuo 1 lyg 15 centu 
proceno, arba ejti namon. Ka 
turc'jo daryt žmonis, turėjo 
priymti numažinimą, ba ir kur ‘‘4, 
pasidėtu,, nes ant juju . vietos 
stotu szimtai be darbiu. Tokia, 
tai pradžia sziu metu ir darbi- 
ninkiszkas gilukis.

t

3

*

— Žmogelis F. B. per Kale-

Af

'iį

* i •
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#11M
das atlankė savo pažinstama 
saliuninka kur gerai užsitrau
kė. Kada iszejo laukan, kojos 
sustreikavo ir sugriuvo in gra-. 
be ir butu suszalos, jaigu ne«* 
praejgys ji butu užtikias. Ma
ne jog tai lavonas, Paszauke 
graboriu, bet ir tasai be sliedo-

■l! * f ' tai!n
f"
i .jGirtuoklyste Vokietijoj pla-

> tinasi.
• r

Bėrimas, Vokiotije. — Svei
katos bjuras nemažai nusiste
bėjo skaitlium ligoniu nuo aL 
koholiaus kurio neteko proto. 
Skaitlis girtuokliu pasidydino

tinasi. " 11 
■’ s

■| vaiku jau iszmire, o katrie yra
_ __ »

prasiplatno szimta kartu dau-1 svlVa|go/

pasididino Lcrįs Huiiinger ir suszelpinin-

aplaike daugeli praszmm idant | jog ]1U0 k(w]ft ]ikos invosta pro_
' ......... " hibicijo, visokį prasižengimai Ida jmš/yveis ui’levai juosdussumažintu bausme tojo žmo

gaus, o ne kurios kompanijos 
davinėjo Delfinui gerus dar
bus, bet ir tas nieko ncpagial- 
bejo.

giau.
Girtuoklysta

Kada du Amerikonai repor-

Denveri, Bridgeport, Chicago, I kn‘f administratoris Childs at-
Perejo vienuolika mj^iu sapne. P^es Moines, Norfolk ir kitur, hanĮ<0 gg kaimus tai penkioli- 

Rodžiu prohibicije 'žmonis stn- kuosia; kaimuosia
mia greitai in pragare ir jeigu valgo paskutinia žole, arkliusGreeley, Colo. — Devinioli-i 

kos metu senumo Darata, duk
tė J. L. Shermono, nakties lai-' 
ke perėjo vienuolika myliu iri 
tai miegodama. Mergina apsi- 
redžius iii brolio drapanas atė
jo anksti ryta in La Šalie mels
dama palicijos idant pranesz- 
tu tėvams, buk jiji czionais ran 
dasi. Mergina sake, buk užmi
go vakare ir po tam nežinojo 
kas su jaja atsitiko ir tik pa
budo ant tilto nuo pravažiuo- 
jenezio automobiliaus. Į
Pagimdė kudyki senam tvarte.

Detroit, Mich. — Fnuicisz- 
ka Zenecka, kuri pribuvo in 
Amerika tris menesiai adgal 
isz Lenkijos, kur josios vyras 
tarnauje kariumeneje, pagim
dė kudyki senam tvarte prie 
namo ant Brooklyn avė., ku
riamo apsigyveno nuo kokio 
tai laiko. Tvarte nesirado jo
kios szilumos. Dažinojus apie

gyventojai

-į

valdže greitai nepadarys kokiu |samius ir kitokius 
I permainų

gyvulius

' f

siff

trr
ijW+»4

ii
m iivateliaus kūno negali paymtL

111 inr/lAO A 4*0 O e* *'jimas Rosijoi kur vieszpatauje 
nejsžpasakytajs badas.

, virszinin- 
iszbadejusiu 

kalba buk pats mate kaip Leni- 
uliezioms Mask- 

i pasirėdžiu
sioms su puikiauseis kailineis 
ir pttpuoszt°s visokioms bran-

i

nuo uliczios. Atėjo ir tas ir 
drauge su graborium paemezuž

ąnt szimto procento. Visokios 
ligos baišei prasiplatino. Badai 
žmonis suprato, jog sklypas 
randasi dydeliam pavojuje su- 
banknitnimo, jeszko suramini
mo stiklelluosia.

Karolius Floete 
sušzefpimo

w

kojų nebaszninka, bet tasai’ 
staigai adgijo ir pradėjo spar-* 
dytis ir rėkt. Dažinoja kur 
gyvena,rindejo in gurbą instu- 
me in vežimą ir nuveže namo.
Pati paregejhs graboriaus ve-* *' 

gJi/bemr Kremliiia“ apsaugo-1 žima Padėjo verkti ir mane

kas J J
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nas važiuojatai visas sklypas | jau senei suvalgė.
Norints 'Amerikos maitina 

milijoną 
, bet

1 ” 
persimainys ant dydelios mūri- * 
szainines distilacijos, ant kūpi- LKiądi.rip suvirszum

voje su moterimis

niu ne bus vietos", o paikszu ĮvaUcu o Angliję 100,000,
namai jau negali patalpyt dau- tai vis mažai,..o priek tam dar

bininkai sūszelpimo komitetogiau kandidatu. bininkai stfszelpimo komiteto
Ir prohibicijonieriu szpiclei randasi dydeliam pavojuje. '

mano, jog padare per tai dyde- Vienatiniu midų maistu ga-mano, jog padare per tai dyde-

Japoniszko ciesoriaus palocius 
liepsnoje.

nebaszninka atveže namo.Tokio, Japonije. — Baisi ug-| je 800 kareivii/kurie yra nutu-1

Nelaimingi^žmonis ne turi Įte sakydamas jog nebaszninkas
nis kuri prasidėjo czionais isz ^aip meitėliai. .
pradžių kerszino apėmimo viso

O* 
r>

Graborius apmalszino verken- "t
i * H

B
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miesto. Liepsna užėmė visa ge- paįegu laidoti savo numirėlius. Ryvn^ lr nunesze ji in lova ir
• ........................... ■ • 1 nuvažiavo sau namo, neroika-

ga! Ant Vieno“tokToTa'užo Floč- Jaudamas jokio užmokescrio f.
.................................... . .tas suskaite dauginus kaip 140H tals.('9 “laidotuves.” Zmogc- 

liaus palocifrus ko matidamas lavonu, daugiausia i.sz tuju bu- “s «tsikelias ant rytojaus, sar<
• ’t -» • 1 • • 1 I i InlAlrnv^ 1 <1 _

le gorad.ojisto del žmonių? Pa- lima aplaikyti per apipleszi- X?’ “ ‘‘r" “,aou s“7 1n™™., .imnnia ....... J ' ....1 Įozkolio stoti, po tam paczta ir Sudeda juos ant laužo ir užde-siutelei! Dangau žmonis instu- mus ir žudinstas aplinkinėje
me m piapulte. Maskvos. Liepsna gavosi ant cieso-lt^s suskaite dauginus kaip 1401

nuvažiavo sau namo, nereika-
kitu valdžios namu.

Ar norite dąrbo?

i Agentu reikalinga

Ko ir kiek invežta in Rusija.
Nuo sz. m. pradžios lyg spa-

nereikia I’m men. in So V. Rusija invežta

vaiskus subėgo ir pradėjo gial-1 vo vaikai, 
bet gesyt, norints gana smar- Baisi žiema jau

imatinosi iszejt laukan o la- 
prasidėjo hjause bijo kad ji graborius

(! -iltį

*

mokslo kiek vienas bo jokio 35 586,900 pudu kroviniu, ku-
mokslo gąli savo laiko vaka-friu 12,000,000 pūdu maisto

• vz e -B ■ « < v# <« >■ I f * *
rais užsidirbtiie gera uždarbo, produktu, 11,500,000 „ p. kuro 
g<‘ ; Y 1 ■ ’ ----------- ’
dvides^imti doleriu iri savaite

alima padarit(Į po deszimti ir medžiagos, 7,500,000 p. nauges 
! medžiagos. Pirma metu kotvir 

ir datigiaus iioleiskite vakaru tadali 3,000,000 p. antra — 8,

dyka laika |pit.pinigu.1000,000.’p.

medžiagos. Pirma motu kotvir

dytyii bęt ppadoląt iszversti 500,000 p

kei apdega, bef likos ižgialbe- gybernijosia kur vieszpatauje nepagriebtu, nes sakę, jog jai- 
tas. f r Y . daugiausia badas. Tukstanczei karta ji suras tai gyva

Ugnis prasidėjo garažo kurhm°niu mirszta kas sanvaitia, o palaidos. B. prisiege ant visu
tas. daugiausia badas. Tukstanczei g” karta ji suras tai gyva

talpinosi pacztinoi automobi- kad ir galima butu tuosius ne- medžiu ir paukszcziu kad jau
lei. Pusantro tūkstantio mai* Į laimingus suszelpti, tai negali-1 daugiau munszaines^ ne giar^ 
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re-i 4m in tonais pristatyti maisto | pakol gyvu bus. Graboriaus 
aAa

nesze graboriaus asistentas.
Grand Rapids, Mich. —Gerb’ 

kun. Dexnis, (Deksznis) lietu
viu klebonas buvo iszvažiaves 
su reikalais pas kita kunigą^

$zu paczto likos i^gialjjqta.
10,000 Armėnu beg£i nuo\ ' 

Turku. x •••
'■ . _ > . H <

Beirut. ___

,'S |If *priežasties baisiu szalcziu ir teptas iszejo ant giaro.
■t'

trecziauz < 
savo <
Jeigu esate senesni kaip 2Q me
tu tai raszykite del jums nau
dingu informacijų < sziandien 
savo jfflgimtoj kalboj.
' ’ Kateiva Sale^ Co.

Collegeville, Pa.

ANT PARDAVIMO.
Du namai ant pusps loto. Ge

ram padėjimo ir gotoj vietoj.
į ? Ohas S. Parml&y Agt. >

, I nusiuns jaja adgal iū Lcnkije. I (j.12)

tai poni Lilli jo Moore, kuri gy
vena artimoje, -paėmė Zanec- 
kionia po savo pastogia, po 
tam nusiuntė jaja in ligonbu- 
tia, kur daktarai sako buk. mo
tore ir kudykis pasveiks.

Nežino kokiu budu Zanec- 
kienė gavosi in Amerika be vy
ro ir pasilikt) po apgloba žmo
■

kijo su Turkije susitaikins. Žo-lleidžo czionais, jaigu nėra kam 
džiu metas 1922 bus pasekmin-Į apie juosius rūpintis., Badai

ugnes, drebėjimai žemes, erge
lis Panamoje, nauja sviotiszka i n • • Tr’ *lis Panamoje, nauja sviotiszka 
konferencije, Kinai turės nau- 

. .įa valdytoja.
. December. — Menulis labai 
prisiartins prie Saturno ir vos 
iszsisaugos nuo susidūrimo. 
Rosijoi užojs dydelios permai
nos, bolszevizmas dings, Orai- niu. Tokiu ypatų valdže nein- ram padėjimo ir geroj vietoj.

per 24;
4 ■
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ANT PARDAVIMO.
. k' -----tc-

BuezeTne ir grosoriu sztoras>

t?
‘i J'

1 užpustytu keliu.
I i

— Konia deszimtS 
tukstaneziu ArmenisZku pabė
gėliu pribuvo in czionais isz r. 
Tripoliaus, Tyro, Bidono ir 
kitu aplinkiniu, bijodami tur- racija reikalauja
Tripoliaus, Tyro,

i

i gas del visu
7 arba į7 S. Catawissa St.

Mahanoy City, Pa.

mieste Kulpnwmt, Pa. Biznis 
geras, • apgyveinta Lietuviais, 
rr a1 •... . i • • > » z-m

Įima pirkti bizni ir namus, at 
ba kaip kas panorės. Priežaš 
tis pardavimo yra locnininko

Lenkais, Blavokais* ir t. t. Ga-
M'

ba kaip kas panorės. Priežaš-

senatve. Adrėsa pardavėjo
gausite ‘ ‘ Saules ’ ’ ofise. (j. 17)

, z.

, REIKALINGA. 
----- :—

Automobile Banking Korpo- Į Atlikęs reikalus grižo adgal in! 
gero žmo- namus ir bevažiuojant nuo kaL

kiszku skerdįniu. Kada Fran-1 gaus,* turintis daug pazinsta'-lno automobilius paslydo ir ap-
euza pradėjo isztraukt vąiskA mu ir galintis pasitikti su žmo- virto, klebono kairioji ranka
isz Cilicijos, tiejei, vargszai
pradėjo bėgti in kitur, nes Tur-
kai kerszino iszskerdimu. Terp 
pabėgėliu prasiplatino visokios 
ligos o kaip kur pasirodė raū- 
O ' V A . . / . |Ą’

4
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nimis, Del atsakanezio vyro pateko po automobiliu ir liko
vturime gi ura 

szykite arba atsisząukito-pas

(M)

užšieinima. Ra-1skaudžiai sužeista. Paskiau va^ 
Žiavusieji žmones suteikė pa
gelba; atverto automobiliu, ir 
kun. Dexni nuvežė in Szv. Man

— “D,

II. M. Mopes
238 S. West St.,

B ''A

Shenandoah, Pa. rijos ligoubuti. M
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KAS GIRDĖT pirko PRIEŽASTYS.
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Pikra velneva
Metais mieste

Tikra velneva prasidėjo su 
Naujeis Metais mieste New 
Yorke, Budintojai, kurie mate 
ta viską, 
buvo viena 
siu dienu kokios niekas nepa
mena kada prohibioijos ne bu
vo. Buvo tai tikra pasiutiszka 
girta revoliucije prieszais pro- 

Tris szinitai 
metu ’jau miestas 
stovi, bet da lokio pasihtiszku- 
mo ne atsibuvo. Argi žmonis 
geide tokiu budu paskandyt 
savo nuliūdima, jog atejnanti 
meta yela turės pasitinkant 
nuo gorimu, o kuri galonui

apsakineja, buk tai 
isz pasiutiszkiau-

hibiMjos tiesas.
Najorkas

o kuri galema 
gerti tik paslaptai už brangius 
pinigus!

Prohibicijos apasztalai 
nutirpo. Mane jieje, buk jau 
IMtrtikrino visus, jog užvedi
mas Amerike visiszkos prohi- 
bicijos, padarys žmoni m tikra 

(o gal toki kaip padare 
Rosijoi.) Bet Na

jorkas iszrode kaip pęioszpek- 
lis arba geriau sakant kaip 
tikra pekla.

Prohibicai mane, jog iždžio- 
vino visus Su v.

rojų, 
bolszevikai

net

Valstijos lyg 
tam laipsniui, jog jaji nesirado 
laszelio guzutes kaip ant pus
tines Saliams vandenio bet vis
kas pasirodė kitaip. Paežiam 
Najorke buvo tiek guzutes, jog 
milijonas žmonių buvo pasi
geria per Naujus Metus.

Ar ilgai losz taja pasiutisz
ka komedija prohibicijos szpic- 
lei t

duodasi 
kalba in 

Ejmo Onuk, pavažine- 
” Yra 

vardas fordinio automo- 
kuri visi praminė 
Bet dabar tasai pa-

Amerike nekarta 
girdėt kaip vienas 
kita: 
siu 
tai 
biliaus 
M Lizzie.” 
pratimas labai prasiplatino po

< <
tave su mano Lizia.

visi
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visa Franeuzije. Žmonis užvar
dino savo automobilius vardais 
merginu.

“ girst: Važiuokime su “Mare” 
in parka. Pajunkime “Ona” in 
bažnyczia. 
“Emma” ar 
O tai vis

.Tame visa priežaste yra ame- 
rikoniszkos sesutes “Lizzes.”

*... . ’* » I

Kitados Rosijoi prie kožno 
laikraszczio buvo atsakomas 
redaktoris kuris nieko daugiau 
neveikdavo kaip ejdavo in ka
lėjimą atsėdėti už visokius pa- 
siprieszinanczius priesz valdže 
straipsnius. Dabar panaszus. 
papratimas invyko Japonijoi, 
kur kožnoje redysteje randasi 
panaszus redaktoris kuris už 
visus prasižengimus tikrojo re
daktoriaus ejna in kalėjimą. 
Tokia “balvoninis” redaktoris 
gauna alga o kada sėdi kale j i- 
me visai nesirūpina apie savo 
džiaba nes žino, jog ir teip alga 
gauna.

Dabar galima isz- 
‘ ‘ Mare

Ar keliausime su 
“Geraldina*” — 

vardai automobiliu.
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tikryt kas lame gali būti, vie- NETINKAMO MAITINIMO 
nas isz palicijantu
“deszrukiaU perkando truputi 
ir pats net fapsilaiže> deszruke- 
je rhdosi nrt.nszaine.... Taigi vi
sokius buduti, žmonis naudoja, 
idant nors laszeli guzutes isz- 
maugt.

♦ Į-----------
Ltdba Trockis, bolkzevikisz- 

kas ininisteris, pagal žideliu 
nuomone yra didelis ganef, ka- 
zer, jUksz ir t.t. už tai kad isz-i 
sižadejo Mnižiesziaus tikejh.no, 
už ka likosv prakeiktus per ra-

Trookio tėvo Moses 
Bronsteino.

Tai inVyko mažoj žydu sina- 
gogoj Jekaterinoslave, susirin
kus skaitlingai tikintiems žy
dams. i Prakeiksmo apeigas at
liko rabinas.

Akyytiizdoje rabino ir susi
rinkusiu/ Trotzkyo tėvas ph-

bina ant amžių amžinųjų, ant 
praszimo

reiszke: *’Leon atsižadėjo savo 
tėvu tikėjimo ir savo pasielgi
mu inrode, kad yra judaizmo 
prieszas, taigiCikras prakeiks-

T )mas žmonijai.
Paskui tėvas 

keiksmo žodžius, nuo kuriu jo 
sūnūs negali but paliuosuotas 
noi žemojo, nei danguje, nei 
pragare.

Vvresnvsis rabinas 
tam tikras 
užkeikimus,
septines žvakes, ant amžių pra
keikė Trockį. Trotzkyo senyva 
motina apalpo.

pridūrė pra-

atskaitė 
maldas ir septinis 
po tam užgesino

Sziadien jau iszejna isz ma* 
dos “senos bobos,” ejdamas 
uliezia žmogus isz užpakalio 

ejuanezios mo-

senos hobos, 
žmogus

negali pažinti
teres, ar ji ji turi 20 metu ar 50 
metu — konia visos lygiai pa
sirėdžiusios, su trumpom szle- 
bems, szilkinems paneziakoms 
ir plaukai suszukuoti pagal 
naujausios, mados.
moterėles ne yra teip apsileido 
kaip kitados, ku tai in metus 
po vinezevoniai jau susikūpri
nus vaikszcziojo apsisupus in 
skepeta,, apsileidus ir apdris- 
kus, Ba ir buvo.priežastis tojo 
apsileidimo, nes seniau jauna 
motore turėjo apžiūrėt ne tik 
kelis vaikus, bet kokia szoszis 
ar asztuonis burdingierius ir 
kaip galima buvo rodytis ir ap- 
sidirbt tai novalninkei!

Sziadien

O sziadien! Moterėles apstiru
sia naminiu darbu, pasirodo, 
iszejna in miestą arba paveiks
lu ir naudojęsi isz laiko ir gy
venimo lengvai.

Preke ant maisto praejta me- 
nęsi Gruodi pabrango ant vie
no procento. Norinti tai iszro- 
do mažai del mus bet turi dy- 
deli ženklyvuma. Prekes ant 
maisto privalo nupuolinot o ne 
pabrangt. /Dabartiniam laike 
žmonis moka už maistu 63 pro
centu daugiau ne kaip priesz 
kare, o tada darbo buvo užtek- 

ir kožnas aplaižydavo
gerus mokesezius. Sziadien yra 
prieszingai. Už tai turime to
kius blogus laikus. Negalima 
tikėtis pagerinimo, jaigu pre- 

ant maisto neatpigs teip 
Ne grei-

tinai

Auganezio vaiko*pirmas rei
kalavimas yra tai maistas. 
Kiekvienas kūno judėjimas, 
visas darbas kuri jis atlieka 
reikalauja

ŠAUT,E
——. -V - --Į 

visokį praneszimaiisz
LIKT. INJTl BIURO.

_____ __________ . ■ . ,

Washington, 1). Č, Vžsie-* Washington, D. C, Užsie- 
do Reikalu Vioe-MinisJteris, p.

pareiszke LietuvosKlimas, 
Vyriausybes .nusistatymą, del

Todėl rrautu Sąjungos pasiūlymo Ne
svarbu jog vaikas užtektinai tuviu

Nepatartina

Ofiorgijosj

*

valgytu. duoti
- lenku gi nežili likvi- 

(1 uoti. Nupieszes .. .ginezo mga
vaikui,pusryczius isz kavos ir ir Hymans’o projektu neigiiu. . ’ - - •- ~ •• • - • y

V y r i ąusybė s ii rado 
patiektoje formoje

masius puses, jis pareiszlie kad 
Lietuvos

r netinku* projektą ] 
inaį vedinti, kambariai ir neuž- nepriimtimn Steigiamasis. Seį

dupnpę, Saldus .valgis, užkan- 
(Jžiai.tarp regulįariszko valgio, 
iigužtektinai , nuogęs. ’

lėktinai, mik lipimo viskas pri? mas vienbalsiai pritarė jam. 
si deda prię ųątinįaino maitini^
mo. Mbtinps tnri vaikams duo
ti užtektinai pieno, kiausziniii, 
mūsos, daržovių, vaisiu, ir grū
dinio valgio, 
vaikams reikia 
niu miltu arba 
duot su pienu.
wheat, puffed ricė, grape nuts

4 ’ * 1

Ant pusrycziu 
isz v irti aviži- 

‘ ‘ farina ,” ir 
Arba “puffed

arba cornflakes 
biski cukraus.

Vaikai turi eiti gulti ant sep
tynių vakaro ir ne vėliaus asz- 
tuntos valandos.

Svarbu prižiūrėti vaiku dan
tis.

traukinys su

KAIP 
.VISZKAs 

LIETUVOJE.

ISZRODO LIETU- 
KARĮUOMENE

rikiuotoje, 
va in “g 
jog susi (bukus kiej

žmonių nnsiskun- 
kad Lietuvoje kareiviai 

apsileidę, apšepo ir kad at
rodo nedisciplimioti. Sako, ar
gi lietuviui neiszpdi kareiviu

Daugelis 
džia. 
vra ;

aptaisyti ir ju prižiuret i ?
y ?

božiiirint ;—! !
ęalife” tejp aptempta 

<, si
’? vėl dejuoja neturi. O nepin

...i visai apsileido va|k- 
szto, jei,bintus turi, tai apyniui 
kokius d usykiu ant iszkl^uu- 
siu batu ir vaikszto. Batai $~ 

nevalomi; valuo 
n Uosis-

porsism-
- -.L‘s> 

n tru,k siu,

sisi u vėliai

wy II imi I Ml II f..  į . ....................... III , ,1 1 ....... . I

pastatyti vadai. Turint

kia prižiureti 
guriai.

Paskui, kareivinėse 
mo labai trūksta, nukenezia 
kareiviu sveikata, durnu, dul-

tokia 
aujele kariuomenes, labai rei- 

, o pas mus atža-

užvaru-.

"I

d
1

■

t
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1"H*
Itrūksta, 

sveikata, ( 
kin pilną; Kur neatbuks gyve
nimas, kiekvienam 
kalėjimas.

(I rusiszki keiksmai, teip im 
rodos, visai, ne-

k '« s

Paskui ne kiek neaiszkinama 
kaip elgtis 
nes sienų.
jaut traukiniu, kur važiuoja ir 
kitu tautu žmones, žiuri domi* 
si, kas do kareiviai, žiuri ju pa
sielgimo.

Savam piliecziui 
teip, jis pripratęs. 
.... <• ....... t

’1niekad kito 
neiszduoda, isz saves 
tengia, nusipirkti;

M i lines

pasidard

Tas past(‘bejima,s
Daug 

vaikszto, isz'<lankytas, nesusitvarko, jei dar 
' I . 1 ♦ i • W «r • aJ ‘d

bai teisingas, 
maiszosi, nuolat ’ 
pažiūros butu yyi'aj 
bet jokios karines.

r>
žinoipa la

kavę i vi u
M _ " ll I

užsivelka, visas su- si vyravę, kad, 
her lietuviu kariuomene.

sugalvoja diržu s 
kabina, ir gerai, 
reigos nežino susijuosti, viską 
pasitaisyti. (Asz žinoma, įle-

ziaip toip pri- 
jie tikros pa-

i tįnkairH) 
«isz vaizdo# 

juose nematyti. (Pilvukais apau
gę, milines 
juose, kelnes

bet jokios Tupinės iszejus už kareivi- 
Pa vyzd žiu i 4vaziuo*

pasitaisyti. (Asz žinoma, 
knlbu apie tuos, kuriems isz- 
duoti Lietuvoje dirbtos 
žiagos drabužiai, kuriu 
jtv lopyti, visi- iszsileidžia, 
trūksta, be galo.netvirta*)

dalyje,

susmukę, 
Sil<lrisk(‘, 

iszklaipoti; kiqnires teip pat. 
Dievai žino, I. .1. .. . 
galvotos, kaip lepsze 
isz szalies žiūrint atrodo apsi
leido, tinginiai, kaip, miszki- 
niai. Labili gaila in tokius žiū
rint Neabejoju, kad ir 
nas svetimtautis 
kys, jog ne disciplinuoti 
leisti kareiviai.

Klausimas, kieno tai kalte? 
Kiekvienas, man rodos, atsa

kys, jog tai vadu virszininku 
kalte, ne kieno kito. Labai aisz- 
kiai matyti, kad jie nesimpina 
kareiviais.

Argi gali geras vadas iszieis- 
ti kareivi miestan ar sod6mn 
keliauti po žmones visa nudifis- 
kusi, apszepusi ? Ar 
leisti iszdriskusiu- klynu

* Lietuvos.
rautu. Sąjungos JControlūs Ko
misija nuvyko už demarkacijos 
linijos. Lenkai užleido traukini 
ir sudaužė viena platforma. 
Žmonių nesužeista.

Tautu Sąjungos posed in 
Ženevoje Sausio 10 d. numato
mi Maruseviczius, Mik’szas, Si- 

, Solovoiczikas ir 
Balutis, kaipo Lietuvos delega
cija Vilniaus gineze..*

viena

■ ♦

su pienu ir dzikauska.s.

Vilniuje Seimo rinkirnuo- 
nedaly vau jaut. Lietuviams, 

so Lenkai

nesusr-
batni

kokais formos isz- 
užsideje

ne vie- 
pamates sa- 

, ap-

Kit‘k vienoje
” - jyra kirpėja 

spirti nusikirpti,
a *’ a

ined- 
nespe- 

su-

rodos,
II, I • " 7

ttirezin va<lai pri- t I ■
kaip kultų-

szi ai p be
Bet kaip 

svetimiems! Nepasigaili ir 
apie valdžia paplepėti, papeik
ti
Tacziau nepamkysi, nepasaky
si, jog negražu 
kabink. Žinoma

Nepasigaili

szi tirpąs* ynia klausant.
m

lingu tautu kareiviui, kad no- 
apaugtu plaukais, barzda I 
laukinis. Nesunku, rodos, 
dams tat prižiureti, kad karei
viai butu visai tvarkoj, neiszsi- 
mauytu jokiu atskilų, 
kam patinku formų, kad neat
rodytu tarptautine 
ne. Tik reikią turėt i

kaip
, va-

vereziau neuž- 
ne visi tokio, 

perdaug liūdna butu.
se
Žydams,
privežė isz visos Lenkijos rin- 

i parodyti, kad, 
dauguma Vilniaus 
balsavus.

Lenkai Vilniuje konfis-

ir (Judams

Kartais tėvai mano, ko .ežia noi ėdami
rūpintis apie vaiku netinka
ma maitinima, jie vis gyvena, 
užbaigia mokslą, ir iszauga in 
vyrus ir moteris;
skirtumas. Netinkamai maitin
tas kudikis gali tapti apnegale- 
dintas, ir in laika negali kovo
ti ligas. < ,

Jeigu motinos

Bet koks .

tik suprastu 
jog netinkamas maitinimas ne
normali szkas
jaustu puikybe turėdamos de
li katu a kūdiki.

padėjimas ne

kaip

gyventoju

Lenkai Vilniuje konfis
kuodami lietuviu laikraszczius 
ir bausdami redaktotiuk pinin
gais ir kalėjimu, padare lietu- 

spaudai keturinsde^zimtsviu i
ketvirta represija: '

Lenku kdritiomene

Pirmas žingsnis yra surasti s 
priežastie surado reikia ja pra- 

Gal reikia liežuveli - 
iszimti, pri-

1900 m.
netinkamo

daž-
niau apszamK Lietuvos sargy
bas neitralineje zonoje. Gruod
žio 27 dMenku ulonai Vievio 
rajone neitralineje zonoje ap- 
zaude Lietuvos sargybas.

septynias-
in

Czia 
didžiule

Gervecziuose,

minti savo pareigas,

kariuonh*- 
noro at
jok tam

d

. GYVENIMAS

Sz. Marijos Panos 
PREKE TIKTAI 25c.

Wb D, BoczkowskLCo. 
Mnhanoy City, Pa.

i

4w

szalinti. 
arba adonoidus 
žiūrėti dantis arba sutvarkyti 
valgi. Jeigu tėvai per biedni 
tinkamai auginti vaikus, rei
kia kreipt is prie miesto sveika
tos biuro. Tėvai tuvi isimokin- 
ti kaip auginti vaikus. ,

Užkandžiai Mokyklose.
kuomet Anglijos

valdžia, patomijo 
maitinimo baisumą tarp moki
niu, mokyklose buvo insteigta 
užkandžiai. Bet 1914 m. isz vi
so 29,560,316 valgiai iszduoti. 
Valgis kartais susidėjo isz pus- 
rycziu, kartais L„ _________
nio valgio, arba tik isz stiklelio 
pieno, 
kreipta iii biednuju vaikus.

Tas 
buvo taip pasekmingai vestas 
Anglijoj, jog pavirto in nuola
tini papratimu.

Amerikonišzku mokyklų už
kandis dviejokas. Vienas-pana- 
3ZU8 in Anglijos, duotas vidur* 
ryto. New Yorko, Philadėlphi- 
jos; Chicagos ir kitu miestu

a
X

gali isz- 
’ SU’ 

draskytai# Batais ? Ar gi nega
lėtu ju priversti visa tai patai
syti, kad Imtu szvarus! 
kaip 4ik paežiu vadu
kalte, kad jie duoda net sveti
miems 
isz musu Kareiviu. Bet 
vadai turėtu suprasti, joi 
įasityęzioja isz musu kareivio, 
tartu ir isz visos tautos. O ne
kultūringu mu.su kareiviu, ku-

J.10- bet vadus už neprižiu-

žmonems pasityeziot i 
, rodos 

g
KŪDIKIS PRIVALO 

GAUTI PIENO lC'

Ką jūs pilate į savo kūdikio žindymo Uonkutę?
Jeigu jūs negalite žindyti savo kūdikio, būkite 

; atsargios ir duokit maistą, su kurio pagolba 
, jusiu kūdikis būtų sveikas ir ramus.

deszimt,s kilometru in rytus i ••
nuo Vilniaus, gyventojai iszva- 
ro lenku agitatorių dėl Vil
niaus, gyventojai iszvare len
ku agitatorių del Vilniaus Sei
mo, sakydami: “ 

Varszuvoje,
K nik u voje, Lietu- 

Brastoje,
Lenkijos
Vilniaus Seimo
gistruoti komitetai. l^enkijP's 
ministerijos leis nemokamai 
tuo tikslu komitetus važiuoti 
Vilnium

Vidaus- Reikalu Departa
mentas Vilniuje iszleido dekix‘- 

spau- 
dos laisve bet valdžia,kiekvie
na laikraszti gali konfiskuoti 
ir redaktorių bausti.

bilietas nutarė vietose kur ran
dasi dvideszimts 
žydu, lenku ir gudu, 
insakymus skelbti g 
tybine ir vietos kalbomis.

. ____________ , _____________

agitatorių

*
Bydgosce, 
vos

czia Lietuva”
Poznanėje,

iiv invairitiose 
miestuose- insikure 

rinkimams re-

rie beveik visi analfabetai 
kaltins, 
rejima. Tas yra be galo negra
žu, geda mums patiems.

Ar negalėtu vyriausybe insa- 
kvti neszioti kareiviams nusta
tyta uniforma,

isz vidurdieni, tn kuriame neva duoda

Daugiausia atydos

mokyklų - maitinimas

1 1 
Į I

Jeigu jūs negalite žindyti savo kūdikio, būkite 
atsargios i ' ' ’

vkieeziu ar prancūzu 
kepures: visokiu 

inlenktai^

o vadams vyk
dyti ta insakyma, priveisti ka
reivius neszioti priimta lietu
viu kariuomenes uniforma, ue 
kaip kad dabar. Kas tik kokia 
sumano, kokia patinka pasisiu
va rusu,
Uniformos 
spalvų nunlžiagos, 
in kakta snapeliai,s; vienos da
lies visokios spalvos lankeliais, 

fsu I a n ks t y t < >s ž vai gž< i u tos. 
gražios,

Lietuvoj Ministeriu Ka-. ženklo žvaigžduti

nuoszimcziu 
valdžios 

rretm Vals-

Isz 
kareivio 

, Nulenkė 
padaro pailga ęusu forma arba 
ketvirtota kaip . kas iszmano 

vadai ne-

apskritos
‘s,

t-

I

I

f* «.

I'

h L

r-EAGLE' BRAND
palengvinti savo kūdikiui pere

t

Yra , motinų vartojamas bpveik per 60 motų^ 
nori paj^cll/a maisto, t.—- w 

' gyventi visų sunkųjį Idiką.

mą į llordcn Company, Nęw 

(arimiLs ir nurojlynius, kaip

nori su

t

nagrclba maisto
1 . 1 A • ’1

Prisiijskito šitą apgarsini
mu j Uordcn Company, New 
York ir gausite pilnus pa
tarimu*; ir nurodymus, kaip 
jj vartoti lietuvių; kalboj,... 
ir puikių kūdikių knygų.puikių kūdikių knygą.

I

* 
a

1

u ;
" t

T

R ALTIJOSAMERIKOC
U LINIJA OBroadvay, Nev¥>rk.N.YU

PEfe HAMBUtLGA,Pn ARbA .
Lietuviai važuojant in Piliava

Uį.

kaip t 
sudarko uniforma 
mato.

Paėmė mundurą isz sandelio; 
turintieji sziek tiek pinigu pei^ 
sisiuva civile forma, visai ne- 
panasza in karine, o kurie ne
turi pinigu, netik jo nelaiko, 

‘negerbia, bot prakiurus

r Ii

r.

aplenkia lenku juosta (karidora) 
Visa treczia klassa padalinta in 
kambarius ant 2, 4, 6 ir 8 lovų.

LITUANIA” iszplauks 1 Vasario 
“ESTONIA

L1EPO JU. E

J. f >
_ j "I

fe

Ik

• 4.•y-'/

M
KUREUNA.

—
Paieszkau mano broli Juozą

Chicagos 
mokyklos pradėjo dalinti toki 
valgi. Vaikai moka už valgi, 
bet nereikalauja pinigu nuo tu 
kurie neturi.

Kitas valgis yra vidurdieni- 
nis valgis, ir tiems vaikams, 
kuriu motinos ne namie,- arba 
jeigu vaikai negali eiti nąmoh [j

, I

kur, 
niekad* nesistengia - užsilopyti, 
nors siuvėjai ir yra kuopuose, 
laukia naujo. Teip ir vaikszto 
lyg ir apsismalave.

i

< <

iszplauks 22 Vasario
Trcczia klassa m Hamburgą siua.oū 

įy\ In Piliava $106.50. In Liepoju $110,

I >

Trcczia klassa in Hamburgą $103.501
L 1.1(Jakubaucka ir sesers Urszules, 

po vyru Prasauckiene,' pirmiau 
įbiivo AVaterbury, Conn, dabar 

kur; Meldžiu atsi- 
(t.5)

■ KM,

r

•r i Kreipkitės prie musu įgentu jysu miesto.

Nauja maszina del statinio 
litaru iszrado inžinierius Pu- 
czyna, kuria rode del žinunu 
Elsinkoi, Finlandijoi, kuri yra 
pigi ir galima varyt su ranka, kaip buvo kitados. 
Maszina sustato litaras ir vėl 
iszardo inmesdama in paprasta 
vieta, panaszei kaip daro Lino- 
taipo maszina. Prie maszinos 

jnereike jokio motoro no in pa- 
gialba kito vyro. Preke tosios 
maszinos ne yra brangesne už 
raszomos maszinukes. Tiejei, 
kurie maszina mate ir iszban- 
dinejo, negalėje atsidyvyt, jog 
yrav teip lengva ir pigi. Inži
nierius Puczyna rodo taja ma
szina visur ir aplaiko daug už^ 
kalbinimu ant szeru nes mano 
uždėti fabriku ir maszuias 
'dirhti< >. ‘

teip vadinomos “hot 
Palicije negalėjo su-

.New Yęrke. nuo kokio tai 
laiko pasirodė mažos dOszni- 
kes, kurias pardavinėjo ant 
ulioziu, 
dogs.11
prasti del ko žmonis pirkinėjo 
taisės deszrukes o nenaudojo 
musztardos ir duonos kaip tai 
paprastai yra reikalaujama 
prie kožno pirkinio, ir tai rei
kėjo mokėti už kožna deszru- 
kia po 35 centus. Idant pgrsi-

♦

■

kės

cziau.

KUR BŪNA?

Vabalhiku-p. Skani-

Paieszkau pusseseres Emili
jos Grigaluniukes po vyru 
Gaidimacziene, paeinausz Kau
no Red., 
raku kaimo, 2 metai atgal gy
veno Montello, Mass, dabar ne
žinau kur. Meldžiu at&iszaukt 
ant adreso.
; Apolionija,Sprindiene, 

3183 E. Livingstone St.
Philadelphia; Pa.

J

sesuo Magde
Czerkeviczįute. Pirmiau gyve-

Mano tikra

no Uliiiojaus stejto; Apie. 14 
metu Amerike. Paeina is^ Su
valkų gub. Pliutiszkes pąrapv 
jos, Sarginu sodžiaus. Tegul 
atsiszaukia ant adreso. * , 

M; Czerkewich, 
Lock Box 16.

Mo re a Colliery, Pa.
• » « . .

,(t.3)

I

%

Meldžiu

per pietys.
Tokia mokvkln

[nežinau
Iszaukt.

J. Jakubauskas
2

valgis dik j
i

.ežiai; pagerino vaiku sveikatos
padėjimu. BeLw atsiranda vai
ku, kurie ir mokyklose ne tin- ! 
kainai renka valgi;

Yra mokyklos Suy. Valstijo
se kur vaikai, susiorganizavo , 
in draugystes ir kas savaite 
susieina. Gydytojas juosi pa
sveria ir egzaminuoja ir tinka
mai pamokina: Vaikai intere
suojasi tuo darbu ir noriai ge
ria piąiia, valgo daržoves ir 
avižini valgi;'

Su tinkamu<valgiu, szviežiu 
oru; tinkamu’/ fižiszkii ir, pn> 
tiszkn darbu,- vaikau ras kelia

I

I

in ^veikata.

Geri kotai,, siutai ir szlebes^už *' 
pigias prekes.

.. ,l?ĮįX.»WRi  . - i

Didolįs pasirinkimas maclbj 
matei’ijolu, kolbro ir 1.1. ĮCotai 
geyaii neszipjasi, puikus szlė* 

tas prekes.

1 
A

•i

bos ir siutai. Visi uz nužomin-
/ , ■ ■ -I

* Seivorts
29®. Cęntro SL

Malmnoy City, Pa, 
. •• ■ .v.

Hope St., 
‘ Brooklyn, N. Y.

SKAITYKITE! “SAULE”

SKAITYKITE’ * ‘SAULE
SKAITYKITE “SAULE*

>F

Nauji Volelei del Player 
Piano..

Ka tik iszloisti nauji Lietis 
viszki vololėi del PlayOrrPiano. 
Ant visu voleliu randasi dilinu 
žodžiai, teip kad kada grhjjna 
tai it galima sykiu ir.dainuoti;

Vai kalba žada — $1.00
O Lietuva Numylėta...—$1.25 
Pas daržolblrys' mergeles —

(javo kelnes geras, patogias

, '1

1 ; 44. -U
T T

\ •Įusu",Silpni Nervai, Skystas
n? 0 A

■>

»

$1.00

Kraujas ir Nusilpnėjimas 
; Kūno reikalauja 
Nuža-Tonc C , . <» r , 1

puikius gyduolės kurios augina turtingą Raudoną Kraują* 
( Stiprius; Ntiolhtinius Nervus ir Sveikus Vyrus ir Moteris., 
r
, Sudėta iŠ budčtiuių astuonių brangių .gyduolių, kurios yra variuojamosjir rekonienduojaniot1* 

f »
' Kiekvienu dalis ir veikimas kurio priklauso nuo nervą—stiprybė jo gyvenime ir vvikkme* 
h Pradek šiandien grąžintt.Eivo nervą sistemą i stiprią, sveiką pildyti, vartojant Nuga-Tone. 
; JlW greitai pamatysite «ayo senuku sydįkutą, stiprumą ir energijų,sugrįstai!t. Jąs pajausite! 

’ kaip naujas žmogus ir gal&sitc, džiaugta s gyvenimu isnaujo.

i

j

Ntra kitų gyduolę lygiu Nugu-Tono! nei vienos “nėra taip geros** neivieno® neduoda 
tokių rejsultūtų kaip šios. Tlis yra lęibai lengvai i&iAkinama todel. kad Nuga-Tone yra i

geriausią pasaulyj 'gydytoją, Tfip, jus gaunatę aštuonis gydulba ui vieną kainą.
Nuąu-Tone turi savyje daug Fosforo reikalingo nervams ir Geležies, kraujui. Be stiprių\ 

nuolatinių nervų ir raudono kraujo jųą negalit tikėtis geros sycikhtos ir Uiiaugtie^ gyvetiimu.e
■ H (f Y **

Nusa-Tone
V'' lt ». *■*', >

atimulateb ana 
strengthen^ 
the vital pow
er*; 11 Lb a 
valuable blood, 
nerve- and 
health tonic; A 
combination of 
corrective and re* 
Htorative agento* 
that hai the high 

/approval ofl 
I ieal Science.
L • i

J 
i

i Fnulčk šiandien grąžinti.savo nervą sistemą j stiprią, sveiką padėti, vartojant Nuga-Tone.

NugtiwTonc sustiprina ir stimuHojn visus reikalingus kūno organus**~širdi. skilvį, grobus, 
atauk) virškinimą, duoda gerą miegą, regulioja '

tustinimo (jrebą, sutaiso cirkuliuciKhi prašalina gleives nuo liežuvio, pralahna nemalonų, 
kvapų, pražalina skilvio nesmagumus^ kaip tki: skaudėjimą, išpūtimą, koktumą, gasus ir*

!ttį'

tuojau. I

MM

4D V • <

v

.. ui kąmiatonSIdt priausti maa 

butelį Nuga<Toiw.

I Nugą«Tono dvhjąšūnts (2U) dienų ir jeigu iųs nolmsit užganėdintas pa* 
sėkmėmis, sjLąrrdžinkię likusiai gyduoles, ten kur pirkote ir atsiimkit savo 

............'... :.... ‘—'' ...... .
4 mis sąlygomisgvurantiju.

kepenis, inkštna ir tt. Suteikia (<erą hpelitų, pataiso(virškinimą, duoda gerą miegą, regulioja
OIVIIVIM 1X4(1)/ VAI « 9 IX. U UUty (111 q, JapilHlIlUi AUKUUUlIh . •*

panašius nemalonumus. Nelaukite kitos dienos bet uisisakykin Nuga-Tont tioGau, į
MOŠŲ ABSQLIUTE OVARANCIJAwKaina už Nu8ą-Totįe yra 31.00 

už butelį pilsų, Vmni Uu&nesiui gydyties, arba šeši butelini ui >5.00. Imk v. • L. _ _ . _ ? ji .. * _• _. A _ v. < r _ .. t T_ * . _ _ a > a v _ a____ ..

... .... ______w. _____ __ _ .. .. _______ savo
pinigus tuojau, htp matote, kad jys nežudote noi cento. Mes ui tai at* 
sakome. Nugą*Tonei parduodainas visuose geruose aptiekuoso tomis pačio*

Prisųsk Sį Kuponą Šiandien 
1018 Wab,,h Avė*

CHICAGO, ILU

■•••••••a*

NATIONAL LABO^UTORy, L802

GerbiamiejiČia įdčtą I 

persiu utinių, apmoku|ąe ... 
' i

r

i 1

l

< 4

TJ
I
I

I

/
4

$1.00 • • •
Gana broliai mums miegoti - 

- .
Suskintas Kvietkolis” $1.00

$1.00
Jeigu orderuopite į)er,pacz-

, Zemaitia.
'rivCŪiA v. -i

$1.00
H
i i Laiszkąs pas Teveli

ta tai pi’idbkite.5q. prie kožno
i t • i f »’/Id tilt b • ffjj a

(t,3) volelio delnusįt
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SAULE

Meszlo bu- linksmas. Sh juo niekas neži
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Virpąs iszį
, K * - ' • <

Daugelio į

Jegor, Vaska ir tavarszczius 
Edolniamis nuvedė Joną in Pa-.
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ėžeri pas komisaru.
#

Bolszeviku
mušiu vasaros motu ant sziuk-

Yioname Ryto ]iuikli.

• 
/ » 

Paežery, kai j)

Buvo suvis maža.
Vo daug, kuris po Jono koję- nojo kas tai nuobodumas; visi

• • • v 1 i t ' - - . . , w.. .

silpna me- . Joną draugai, mylėjo vadai.
Nu 1 i lįsdavo Jonas;

Mylėjo, užtai

Vadas
szta.be davinėjo

4szlyno: visur pilna, 
namo sustojo sztabas. 
komisaras
insakymus sargylxuns ir žval
gams. Inejo in sztaba Edehna- 
nas. 

_
Mes atvodomo belaisvi baltaji 
kuri eidami in 
omom.

favariszcz komisai,!
r 

žvalgyba su*
I

— Kas toks ar Vokietis!
Paklausė komisaras rusiszkai.

Rodos kad lietuvis;

isz deszines su- 
Jonas

— Bolszevikai, jei tik pul? 
tu duotumeme mes jiems-garo; 
laikytumėme® ligi paskutiniu- 
ju. Pagialbos nėra isz ko lauk
ti,.visur po tiek pat stovi... Ko
dėl lenkai, kaip tik pradėjo 
szaukti savanorius, nuo 4 kla
ses mokslas Vilniuj gimnazi
jose nutruko; visi gimnazistai 
nuėjo in legionus... O musu 
snaudžia kaž ko laukia, galvo
ja...

Tra-ta-ta-ta.
terszke kulkosvaidis, 
kniptelejo. Kulkosvaidžio tra
tėjimui ir szautuvai pritarti 
pradėjo. Nemaloni muzika .Jo
nui visas mintis isz galvos isz- 
dulkino. .lenas klausė žiaurios 
muzikos ir nerimastavo.. Szu
viai, kas kart laukėjo. Auksz
tai ant Jono galvos praszvilp- 
davo retkarcziais netikusio 
sziaulio paleista kulka. Griau- 
dinga kulkos daina 
liams kovoj duoda- dragos, už
dega krauja.

Joną

I

paklauso Jono

retkarcziais

drasuo-

nerimastis ima. Jau 
gana ilga laika szaudymas tę
sęs. Saule nusileido ir jau tem- 
ti pradėjo. O jis jokiu žinių ne
turi ir nieko nemato.

Jam pasirodė, kad slėny kas 
tai juda ir dilktelejo žaibu 
mintis. “ Bolszevikai;“ su- 

“Szauti, duo- 
i“ — pamanė 

— O gal apsirikau ir Jonas dar 
labiau pradėjo žiūrėti iir pilką
jį slėni, 
tomis svvravo. v

juda ir dilktelejo 
“Bolszevikai; 

spaude szautuva. 1 
ti ženklą saviem

Krumu virszunes vio- 
“Ne jos nepri

valo svyruoti, slėny vėjo nė
ra.“ J_. ’ ” ‘ ‘1
taikė in 
tnus. Ten be abejo prieszas. Jis 
aiszkiai mate. Nemažas būrys 
artinosi, nes krumu ir žingsniu 
ūžesys girdėtis buvo. Kai kur 
tarp krumu ir žmogaus szesze- 
lis pasirodydavo.

Jonas atsiklaupė, prisi-i 
svyniojanezius kru-

ras,

— No;
bot ka tu ji pažinsi, be formos, 
tik kepures lankelis geltonas.

— Vesk czia, paliepė komi
saras. Th vedė Joną. Edelmanas 
žvilgtelėjo Jonui in veidą. Jis 
jam pasirodo matytas.

Komisą ras 
lietuviszkai.

— . Kokios dalies?
— Szesziolikto pulko, atsa

ke rimtai Jonas.
Meluoji, suriko komisa- 

meluoji buržuju berne!
Gal tu vokietis!

— Ne. Esiu lietuvis ir tar
nauju szeszioliktam žemaieziu 
pulke.»' ‘ ’ - •

— Asz ir gi lietuvis, bet 
tarnauju brųfybos, lygybes ir 
laisves; labui* o nesu buržuju 
bernas’ — karszcziuodamas 
kalbėjo komisaras.

In ėjo žvalgas, padavė komi
sarui paketu.

Joną insakius 
kambario. Kada Jono kambary r * 
nebuvo “tovariszcz“ Edelman 
kreipėsi karsztai prie komisa
ro:

ii: gi

laisves; labui o nesu buržuju

iszvede isz

tovariszcz

“Tavariszcz komisar.
szis lietuvis pavojingas: 
priesz stodamas in Raudonąją

Jonas isžszove. Vėl užtaise ir 
jau nesivaldydamas savos lei
do ir leido szuvi po szuvio in 
“ raudonuosiu^:“ 
szunes, kaip varpos nuo vėjo, 
pradėjo svy ruoti, drebėti.

Pleszkejo lūžo žabai, slėnys 
ntgijo; krūmai Jono szuviuT 
iszsigando.

. Tai 
jiems nematomo prieszo,

Krumu vir-

bolszevikai netikę-Ne 
tai, 
apszaudyti, bego atgal per su
žėlusius krumus, darydami di
džiausi trukszma ir nesigailė
dami nei akiu, nei kojų veržės 
drąsiai atgal.

Jonas szaudyti paliovė, nes 
neturėjo kuo szautuvo užtai
syti. Visus szovinius iszaikvo- 
jo. Tuteliu krūva prie jo keliu 
tik paliko.

— Kodėl
ateina — nerimastavo — turė
jo girdėti mano ugni.

Sutemo. Isz deszines, szuviai 
retkarcziais toli užpakaly gir
dėtis* buvo.
suspaudęs

virszininkas ne

Asz

armija gyvenau Kalvarijos gal 
vej ir dažnai maczią’u, szi pati 
“baltaji“ apsitaisiusi ir su 
knygoms; tur but gimnazistas 
ir buržuju vaikas.

1 — Ryt viską sužinosim, at
isakei nekantriai

■ skaitydamas-'iBznanjo paduota 
jam raszta. <•

Joną pakodino in maža kute, 
duris'užrakino ir jis pasiliko 
vienas. Nuvargęs po dienos 
inspudžiu negalėjo ne atsisės
ti; aplink plikos sienos, po ko
jų Rnszalos meszlas. Jono’gal
va buvo pilna invairiu mineziu 
Jos.painiojos ir Jonas ju jokiu 
bndu sutvarkyti negalėjo. Min
tis viena po kitos, žaibo grei
tumu, užgaudavo smagenis ir 
nyko; seke kitos ir tos nyko.

Tamsi kute ir kūno drebulys 
primine Jonui szios dienos at
sitikimus. ;

Ar akz ! to laukiau; po 
vargo?

vena prĮėsza, isz po Lie- 
i 

dausas... O dabar? Nicz nieko 
naudingo, nepadariau. Ir taip 
gal teks žutį,,. -

Kodel kiti ^įaugai, sėdi sau

apsitaisiusi ir
|L n j

HtJ

komisaras 1

.- Kad bueziau 0- . r . — .tiek
nors
tuvos padanges, nusiuntęs in

Jonas, nervingai 
rankoji szaittuva, 

stovėjo ir lauke. Isz užpakalio 
pasigirdo žingsniai Jonas atsi
duso, atsirėmė in szautuva ir 
žiurėjo in prieszo puse. “
reikalo žiūrėti tai virszininkas

Apsidir-

mis suposi. Jokio Ihngelio. Tik buvo linksmi.
per sįenos plyszius i
nulio szviosa, kaip .vabaląi va-

oskhdronas nuvykdavo 
reikia. | sargu pasilsėti. Nors’kiti. Jono 

nes at- 
kokiame

suros metu alksnyno, žibėjo:
— Iszeiti Imtinai’ i 

negalima... Bot 
kaip I Lubos auksztai ir maty
ti kuo tai užkrautos, nepraeiki 
ir“ trukszmaS bus... Pamatai 
jtik netvireziausi. Tad pamė
ginsime...

Jbnas surado būda iszsigel-

kada jo 
in at-

draugai ir džiaugėsi; 
sargojo bestovėdami, 
nors kaime, užtektinai paužda- 
Vo su i mergaitėmis, kurios be- 
gido?mylėjo ‘‘gusarus. ’ ’

Jonui atsargoj nebuvo kas 
In draugu surengtusUi

lyiti. Nors būdas netikras, bet 'vakarėlius, kur degtine upeliu 
Jodas griebėsi prie darbo.

i Atsiklaupęs prie iszorines 
sienos, Jonas su rankomis pra
dėjo ardyti suszalusia meszlo 
pluta. Darbas nesisekė.

i — O gi peilis kam ? Juk ne
dovanai Elena man ji dovano
jo... Kvaili bolszevikai, už bato 
aulo tai ir neieszkojo.

Asztrus peilis gerokai Jonui 
dalba pagreitino. Snszalusi 
meszlo pluta nuimta Apaczioje 
bemaž, sausi sziaudai, tik ka 
gerai susigulėję

veikia.

liejosi, nevaiksžėziodavo. Nors 
juokėsi isz^ jo, žymiauseji es
kadrono vėjavaikiai ir “boba“ 
ji vadino, bef Jonas, savo nusi
statymo nemainydavo:

nuobodumo, kartais ir 
pagunda pagri ebdavt);

kadroho vėjavaikiai ir

Isz 
Joną 
nueiti in vakarėli paūžti, užsi- 
mirszti. Taip jam nuobodu 
kartais būdavo, k&d net imda
vo gailėtis, kam jis in kariuo
mene stojos. Butu baigės moks
lą, butm ramiai 
reiktu

Tir 1 1

.j,.

sziltam kambary; skaito, mo
kosi; kalba *apie pasiszventi- 
ma, kurio jiems be abejo trūk
sta... O asz kūtėj, szaltoj tam
sioj kūtėj!.;
verte ?... <

i? Ir kas mane pri- 
Juk daugiau niekas 

Nėra- nėjo tik asz Jurginis ir Ruzgia. 
Ne, -asj&ne niekszas! Te-

voreli!

gu ^kiti pedĮi įužpeezkyje tegu 
sau laimingą ateitį rengia... 
Juk ne vien ginklu tėvynei ga
lima patarpaUti;.. 
tikslo neatsi žadėsiu.
Tėvynei. Dabar ji iSz mai]ięsvto 
re i kalau ja, tad'kentėsiu.

laimingą ateitį rengia

Asz savo
Viskas-

ateina su draugais
bau vienas. Tik daug szoviniu
iszleidau. Gaila.“

Žingsniai pasigirdo suvis už 
nugaros. Jonas instinktingai 
krūptelėjo ir atsigręžę.

— Stoj! Ruki v
(Stok! Rankas auksztyn).

Blizganti durtuvai, garsi ru
su kalba ir koliojimai Joną isz 

• _ nustebimo pažadino.
— “Cziort biolyi“ (velnias

baltasis) daug szaude, žiūrė
kit, kas tuteliu —- tarė vienas 
isz bolszeviku, spardydamas 
iszszaudy tas tūteles. Sau .neverta gyventi

— “Net vremeni važi tea 
(nėra laiko gaiszti), tarė vie
nas isz bolszeviku —* matyti 
vadas. — Jegor ir tu-Vaska šu 
tavariszczium Edelmanu, ves
kite szi “baltaji“ in sztaba pas 
komisaru. Tik žiūrėkite nepa- 
leiskite, pagrasė.

Būrys bolszeviku nuėjo to 
lyn. '

isz bolszeviku

j

baltaji“ in sztaba pas

z
*
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duotas insakymas musu dalinis 
•atsitraukti isz Szirvintu in 

poziėijas.
Kriaunai toks insakymas nepa
tiko. Bet apsvarstęs nuspren
dė, kad Visgi kitaip negalima. 
Reikia trauktis ne prieszo va
romiems, bet del tarn tikru su
sidėjusiu aplinkybių.

Kova Jonui pakele u pa, bet 
vis gi jis jautėsi no taip, kaip 
kitados po kautynių! Kas tai 
Jonui1 iiOrathu buvo... 1'7 kur 
ramunias?'1 ’ Czih už kildiiietro 
aiiapus Sziiwinth,1 Kuzliszkis— 
Elenos 
iiiio“,: 
jr metai kafji nesimatėm, 
siu.“ ' ’

Jonas užsėdo ant arklio pa
sikvietė biirininka ir vena ka-

—- pasiuntini.
Burininkas, veskite buri 

iii Vesas, kur vakar stovėjome, 
o Tamista, — tarė pasiunti
niui, — 
pasuko arki i ir riszczia nujojo 
iii Kazliszki.

Prijojus Kazliszki, Jonui 
ramu pasidarė 
kas netvarkoj. Kiemas meszlo 
ir sziukszliu pilnus, tvoros ap
laužytos, viskas paniro, purvi
na. Jonas skabiai i nėjo in na
rna. Pirmas, ka sutiko Joną, 
buvo senas bajoras, ponas Bis- 
trajus, Elenos tėvas, kuris bai
liai žiurėjo in Jonai

—* Ka, nepažinsti Tamista.. 
Nespėjo Jbnas isztarti sziu žo
džiu, kaip p. Bistrajus kibojo 
pas ji ant kaklo. Ilgai žiurėjo 
Bistrajus in savo krikszto su
nk.

Galu gale Bistrajus paklau
sė:

— Isz kur? Kaip czia atsi
radai? Kas taip 
Kaip gyveni! — Ir daug dar 
butu klausės, jei .Jonas butu 
davės laiko kalbėti. Ant grei
tųjų, Jonas viską trumpai pa- 
aiszkino ir pafs su nekantru
mu klausė:

— O kur kiti jusu namisz- 
kiai? Kur Elena?

Seno Bistrajaus. kakta susi
raukė, galva nuleido, taip že
mai ant krutinės, kad Jonas jo 
akiu ne veido nematė. . Jonas 
nustebės stovėjo. 

I 

gyvybes 
Žmogui, pasidaro. Jonas padė
jo ant peties,, seno Bistrajaus, 
ranka ir jau rengėsi pakarto
ti klausima. Senis sunkiai at
siduso ir nepakėlęs g 
sake.

— Visi miro...
- Mirė! Mirė... tarė Jonas 
kartodamas žodi “mirė,“

lyg jo prasmes nesuprasdamas. 
Szaltis kratė Jono kuna. Stai
ga jis suriko.

— Mirė!... Ir Elena mirė ?’
— Dar blogiau; šunau, dar 

blogiau. Ji geda man padarė; 
man senam Bistrajui, gerbia- 
i
Am iau~negaliu visko pasaky- I’ortadže, nes tasai mies-

isz 
pirmykszczias

dvm'olis.

I

“Gal ji na- 
pahdine Jonys; jau dVe- 

Jo-

i
u

I

i

I

r
i
Į
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BALTHŪVIENE.
%

Mano rūteles teip esmių už- 
<imusi po Kalėdų kad ne pa-

kejau adgal iii Pittsbuiga Sou
th Suid ir ka tennis regėjau ir 
girdėjau, tai tegul Dievas susi- 
mvli. Munszainine.i. 
dirba diena ir 
A 
vystesia paskendia 
gyvena be szliubo, g. 
su--prielaidineis trankosi po vi
sokius užkaborius 
žodžiu tikra Sodoma 
cziau. Ant baliaus ir gana fu- 
niu murzinu. Negalėdama toį 
visko dalaikyt ntiejaii in už
miesti kur stovėjo areplanas, 
užklausiau lekiotojaus kur ke
tina lėkti ir dažinojau kad per * 4!

/J

b ra vorelei 
nakti, bobeles 

girtos nuo pat ryto ir paleistu-
, mergicos<i 

į y vanaszle.s

bambileis
pama-

4

re i vi

jok su maniui. Jonas

giedot jums m galiu 
a!‘acij<‘

1

urns pasakysiu 
leklambacije. Ir teip:

Da priesz Kalėdas

tik tai 
arba

Mahanoju in New Yprka. Mel
džiau paymfi mane su savim, o 

, nu- 
Penn.

I
"Vi

i
' oi

/J
..

* Jii

rf"t

kada lėkėm iii Mahanoju 
krvtnu arti William
Mat turėjau kelis drutus anda* 
rokus, tai nusilbidan palengva? 
be jokio demiezio.

Laukdama karuko idant nu
važiuot' namo, Ugi žiuruu sėdi? 
ant trepu ,>rie man<*s kokis tai’ 

ir lankei dusauje:
““Dieve mano, ka asz su tuom 
velniu darysiu?“

Priėjau a rėžiau 
siau priežade jojo 4 4

nuplesz- 
cejau in aplinkine Najorko ant 
tokio tai stryto vadinama Kyo
to ir Arki ne galiu dabar alsi
ni yt, kur neitu rios 
nudėjo svaiguluoį, 

f)S ----
neteko smegenų. .Josios žmoge- 
is yra tikras .avinėlis, dirba 

nuo ryto lyg vakarui ir turi Ite- 
eta> vaikucziu, bet jojo bobelka 
szsikvarbavus kaip menke 
)a.sirėdžiusi su dmsiuko I
<eliu zulinu per diena. Vyrui '|į~ j™iu.

J

bobelkos 
o y pa ti n- 

rai viena nuo mun>zaines visai i
. j žmogusgyvenos. Ne- 

./j, l......„...1- sutrypti.
Jonas insikarszcziaves ir viską atsargoje, jausti ta sunku, nori-
Užmirszes, dirbo * prakaituoda
mas. Nuo iszorines 
meszlas ?*_’
Pradėjo ieszkoti tokio akmens, 
kuri galima butu isz po sienos

sienos

diena dienon, būnant
Dvarely

ne
vi s-

nuobodumo jaus-masezio ir 
ma, . .

Ir užeidavo Jonui noras pa-

'j'JI' Bll

ligi dugno įšzimtas; . 
! f ■

ūžti taip, kaip kiti užo: pasi

iązimti. Surado. Bet Jie akine-
juos^ 

tokia maža 
iszkiszti. 
padarytus plyszius. 
patogus. Czia tuoj už sienos so
delis.

' Iszrinko Jonas 
akmėni, kuris pasirodė jam bus 
lengviausias iszimti isz po šie. 
nos ir kaip padūkęs pradėjo 
kasinėti žeme isz po to akmens.

Darbas ne lengvas. Suszalu- 
žeme, su peiliu, n< 

lengvai kasama. JIet Jonas ne
atsižvelgdamas in 
kuinus dirbo ir dirbo. Prakai
tas luszais nuo jo kaktos var
vėjo. Jis jo nejuto. Viena inin

uys,

si pasieny

.11 tai man i r
lyg

ir užklau- 
nuliudiino 

Misis, mano 
įilaka per

iszemus, palikdavo 
skyle, tik rankai 

Jonas pažiurėjo per 
Iszejimas

viena dideli

jokius, sun-

•

'1
•■i!

Ill

" Pi!nil

atsake;
boba lankei mane 
guogiu kada jai ka pasakau.

linksminti, kad viską užmirsz- 
tus. Bet .Topas tuojau prisimin- 

“...Pasi- 
i doras, ge- 

ir ppasiszventimo pilnas. 
Prižadėk^ Įcad sugriszi toks, 
koks.isze.jai“... 

# # *•

Vokiecziąi ir bolszevikai isz 
Letuvos iszvyti. Tik dar nuož
mus lenkai užgrobė laike musu 
kraszto dali.

Lietuvoj nurimo. Ilsėjos mus 
žeme, po pinnu kovu del savo 
laisves...

Tėvynės vaikai rengėsi prie 
naujo darbo,- bet seno tikslo 
— atvaduoti musu sostine Vil
nių. .

Aprimus, Jonas Kriauna in-
• Mokykla. Kad 

geriau patarnavus, savo žinio
mis ir mokslu. Jonas mokykloj 
mokėsi ir rengėsi užimti atsa- 
kominga vado vieta. * r 

f ' Kaip aras galingas, iszskri- 
do Jonas isz mokyklos. IszskrV 
do auksztai, auksztai prie pat 
debesų, galingais sparnais —* 
vidujines pajėgos valdomas, 
svajonių lydimas;.. Buvo galin
gas, nes kilniu pasiryžimu bu
vo vedamas...

Iszskrido isz mokyklos Vy- 
eziai, paeziame . kautynių sū
kury, ties musu sostine Vilniu
mi. Darbas ateity matėsi bega
linis. Kriauna veržėsi in fron
tą.

(

davo ElouOs žodžius, 
lik toks, kpks esi 
ras i

koks.5sze.jai“...

tis jo galvoj buvo: Kad tik ;3tojo. jn [(aro
I • • 

Jonas jau pradėjo po akinė
jau jam pasirodė . 

Pifidejo

greicziau... Kad tik greicziau.

niu kastis, 
užtektinai iszkasta. Pifidejo . 
rankomis traukti akmeni. Ak- f 
muo no nejudėjo, 
nebuvo galima rankomis ji su* ( 
imti. Jonas nusijuosė diržą. , 
Padare kilpa ir užmovė ja ant > 
akmens. Apsiverto 
įlinkas ir insiremes kojomis in * 
siena patrauko isz visu jogu. 
Akmuo sujudėjo.

Jonas, kaip pasiutęs trauke 
akmeni isz po sienos. Vsas szla-

j

nes Jonui

toks

inbodo žiūrėti ant to visko ir 
nėlde kad paežiu le
uima prižiuriiletu ir vaikelius, 
,ai toji prisiegelo teip ant jojo 
ižpyko, jog su buteliu perkirto 

galva ir da nebageli- apskundė, 
>et sudže iszklauses 1 
taltino'bobelka o ateju 
‘szgerę 
,’rnuvežta in

daugiau
i

visko a įl
įs namon 

-perokšai<lo ir turėjo bu 
ligonbuti. Czio- 

iais daugeli randasi panasziu 
>obelku kurios nuo vyru bėga 

atsimainęs? o kitos iszvaro nevahiinkus isz 
kartunamu. Kitu kartu nesieksiu, 

bet tokiu/vardus visiems ap- 
garsysiu.

Jonas

auksztie-

o krūtinėj szirdis

nes.

pins buvo, 
kaip kuju plake tuk, tuk, tuk... 
Isztrauke akmeni isz po sie
nos. Nepasijuto Johns, kaip 
jau isz kūtes buvo iszsidangi-

Lengviau atsiduso. Nu-
szluosto prakaitu. Sznlczio ne
jautė; nors jis ir didelis buvo, 
net. sodžiaus tvoros pyszkejo.

•Naktis szviesi. Kaime tyla. 
Danguje žvaigždes mirga žai/ 
džia. Szviesus menulis isz auk- 
szto dangaus ibeiliai szypsojp-

• • , *
Szirvintu miesteli užėmė Že

ligovskio kariuomene. M UBU 
dalis ątsittauke už Szirvintos 
upes fr lauke tolimesniu insa- 
kymu. ' •

Leitenantas Kriauna, su sa
vo buriu tik ka grižo isz žval
gybos.’ Sėdėjo Jis dabar, Vešu 
kaime, pas viena ūkininką sek-

si. Jonas pasidairo po dangų. iy0Zį0j keike sziu dienu nepa-
4‘Kur ežia “Grigo ratai“? Jo
nas nusiėmė nuo kepures gelto
na lankeli, iszemo vyti ir i ridė
jo in apatine kiszene. Suveržė
diržą. Apžiurėjo peili; aszme- 

f « a ■ . * * a

pys-buvo baisiai atszipusios ir

ir

# # #

Isz czionai.s nuopuostis mane 
nunesze in Coal (’outre, ba mat 
neturėjau piningu, tai kunduk- 
toris man paliepė iszlipti ir 
ozionais pasilsėti. Sujeszkojau 
kokius tai Litvikz pipel ir ap
sinakvojau. (laspadiue man po 
ąrisiega pasakė, jog ozionais 

— Kas tam seniui, amžinai randasi kelios moterėles gyva- 
bešzliubines,

viena mergina ku tikysi dova
neles®. Yra ir keli isztvirkelei 
kuriu motinėles randasi Lietu
voje o tiejeį rakalei gyvena su

I>e,t da palauksiu ilgiau gal ne
it urios apsimalszys
Metu, bet jaigu nematysiu pa
taisos tai vela pribusiu in sve- 
ozius, o tada mano rūteles kau- 

prasi kalteles

pilnam, energingam n asz Ids ir o ir

aivos at- kitoms. Pažinojau ir daugiau

lai braszkes ir 
stenes!

po Nauju
i

i

• • •

Keliaudama namon sustojau 
Pittsburgo; o kad turėjau gana

mani visos •apylinkes žmonių... liuko nutariau atlankyti mano

sisekirnus. Ir kaip nekeiks: Že
ligovskio gaujos užėmė Szir- 
vintus; kartu ir jo gimtine. 
Prieszo raitininkai prąspruko

ti; szirdi man skauda... Ir kas 
galėjo manyti, kad tokia pro
tinga, tokia gera dūkto, o taip 
šąve žerpai vertintu i y su tuo 
lenku “choronžu“lenku ‘ ‘ choronžu ’ ’ pabėgtu;.. 
Geda... Asz daugiau kosti ne
galiu... (Tolinus bus.)

pro kairiji musu daliu sparnu 
ir nubildėjo gilyn in Lietuva. 
O jis ežia sėdi ir neleidžia jo in 
kova... ■ 1 ’

iszlankstytas, sulenkė ji ir in- 
sidejo- in apsiausto kiszene. 
Dar karta žvilgtelėjo Jonas in 
’žvaigždes ir nukeliavo. >
! Kovose su bolszevikais Jo
bas buvo visur pirmas. Gavo I* mane ir daug kitu.

.Ko laukia vyresnieji / 
vadai? Jis su savo buriu,eitu 
SzirVintu imti... Nepaimtu, tai , 
žntu

kova

Taip mano Jonas. Taip

laipsnio vyties kryžių. Visi1
Vilniaus draugai kalbėjo apie

Nakti atėjo insakymas. Kyt 
anksti ryta pulti Szirvintas.

Ar asz vaikas,,boba. Jono Kriaąąos ~ žygius; vieni Jonui Kriaunai buvo insakyta, 
• a «a a a -a a . a a ' a . . 'jsz ju džiaugėsi,, kiti ėjo Jono 
pėdomis ir. mete mokslą stojo 

. , 0 nieko gera kitam ne- savanoriais«in kariuomene.
a - . . n .. . .1 • i___ 4 ..... r. • a

Juk sake maip Elena ‘J tik dėl 
kitu gyventi gyvenimo tiks
las“.
daro, jei pieš patys, dabar, sa
vos negihsimeę niekas musu »if 
negins... Tad del bendro darbo 
ii* laisves savo vargo negailiu...

.—j... ,
Bet žūti kaip musei! Zuti 

iiiekp- gera nepadarius! Ne
AsZ neleisiu, kad kas nors pa
sakytu:; r0žuvo be naudos- na* 
bagel Is* Dar kurt Bolszeviku 
nelaisvoje“ 

isz kūtes iszeiti.
Ne, to nebus. Tu

riu isz kūtes iszeiti. Asz ne 
kiaule, kadf ežia bueziau.,Nu-
tarta;
' "Jbnns " apėzjupinejo4 kute.

• ' ’ %. r

su buriu, joti žvalgybom Jonas

K

1

i

Smąrkiausiosę,5 4' MOntriSIHUSIvni?, su Jjietuvos 
Jpi’ieszaisy kautynėse, prie Eg- 
mitąsjį l^Įdviliszkio, Grivkos,. 
Jbnas<Kriauna buvo kovotoju' 
eilėse? Jo drasal darydavo ki
lus drąsiais. Kareiviai — drau
gai ji mylėjo ir gerbe, vlrszi- 
jninkai ji state pavyzdžiu ki
tiems kaip drąsu1 sumaninga1 
M « 14 *

Tįit^s;? i|4(lviliszkio, Grivkos, 
a— ' ■ * M ’ * '<■,

kareivi,
i Jonas nemego sumanymu 
ątidelioti ka sumanę; tuojau 
Vykdė, nors ir per ugni eiti 
reiketm '*

sumanę; tuojau 
IW not» i .. £\ I 4 i

si bobali muszti, tai jisai man 
davė toki atsakymu: Zinai Mik 
sis, mano boba nuvažiavo in • 
Szenadori įias daktarą, kuris 
jai paliepė naudotis daug kru<. 
lojimo idant negautu tąukuo* 
tos szirdies ir dabar tanke! 
naudoje tojo krutėjimo,ant man 
nes, bet asz tuom nesiprieszinui 
ir duodu
futbole. Kad tas daktaras butu* 
jai uždavęs už pakula szimii 
denc tai butu man lengviau^

Nežinojo vargszas kati su 
Baltruvienia .kalbasi, o gal ka** 
da szita perskaitęs žinos;. Atė
jus karukas, seniau ir atpi^zki*. 
nau namo baise i pailsės į >o to
kiai kelionei, kokios ir jum ži*

jai naudotis kaipo

czinu isz visos szirdies.
JuSu diediene

Baltru vieno.

Visi dirba!
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Atėjo palieijautas pas Šamo*, 
gonki ir užtiko jin darant’mun 
szaine. Žmogelis nemažai misi 
gando ir nežinojo ka darytini 
Palioijantas 
pauostė kampus ir tarė:

— Sei Piter, duok

apžiurejo viską,

■

. t'i

i •</

?-
■

“'iii

C.

man
iįl

Piter, 
stikleli tojo sztofo.

t

■ |ir

i

•l

W I i

M
ii

Kada' ‘ fialicijanlasižgėro 
stikleli munszaines paglostė 
sau pilvą o Samogonkis drebė
jo isz baimes kad jau reikės 
kraustintis in kalėjimą. Tame 'į 
phlcijautas atsiliepė: ' *

1    JF j

stikleli,

ižgere

i 'Mtelis, randasi netoli Pittsburgo 
Ejdama ulįczia, o buvo tai per 
Kalėdas, net mitirpau.išz dyvo 
Noki paniaeziau. Maniau jog 
tui kokios laidotuves nebasz- 
įlinko. Ėjau paskui kitus o pri
sižiūrėjus geriau net nutirpau: 
sztai. žiurau kad tasai pulkas 
paikszu susideda isz parėdyto 
kMnigo, biskupo, miniszkos. 
Viepa bobelka turėjo pasida- 
įjus kryžių isz szluotęs, tas pa- 
nedvtas in kunigą turėjo kaiv

kad jau reikės

I

i na i ka Petrai, duok da, 
tavo munszaihe yra * 

geresne ne kaip mano.
kyk mane virti tokia kaip ta 
vo, o tylėt iu.

M ai k, 
dirba munszaine, ir ne tik pra^* 
ti žmonis ja ja parduoda, beit 

burmistrai miestu, 
daktarai, skvajorei ir žydiszki

i hodi duinfe
♦' * . ” j 'k1

Sziu r

m JIIszmo-
■'I

sziadien visi
V

palieije,
rėdytus in kunigą turėjo 
ves uodega* su kuria, krapino, o 
klapcziukas turėjo diuerke nuo 
tbuku su vandeniu ir visa ta 
kvaila proeesije ėjo per namus 
kalėdodami. Vienam name už
tiko puiku priėmimą, nes 

aplaike mėlyną akiu

*

UHK *

įJ'J

^ĮM^onca ; 4 4 ku-

rabinai. — 
it!“
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itigužis“
dovanu, o nekaltas klapcziu- 
kus likos sužeistąjį su peiliu ir 
rėdos ne teks, rankos nuo už- 
trueinto <kraujo. O tai vis })or 
įtriežaste vienos molores kuri 
prikalbino tuos avinus ant pa- 
rengimo tokios procesijos. 
Amerikonai isz tokiu dyvu ne
mažai .prisijuokė ir visaip isz- 
vadino ‘ ‘polanderius ’ ’
pii, jog nuo munszaines 
kreizi.“

j Pradėjau klausi,net * ir dazi-

v*." '•'" k 11 f Ii

Offise geležkelio.
džiaugėsi, Jani patiko duotas „

■ f ■1 p ' I r f

Nbretini gauti’ džiaba, ar
' t"if 1 ■.

jam uždavinys;
Dar saulei nepatekejus loi*- 

tenantas Kriauna su savo bp?
jojo jah gerokai kairiau

A A * A A 1 •

% y. <

lirekmono ar peczkurio. ”
i —x Dabar ne yra Vietos, nes 

atsiszauk. už nedėlios, tąi žinau 
tikrai jog ka norint suvažinės 
dr sutrins.

Lenkai atkakliai, gynėsi. Bet ; z

riu jojo jau gerokai kairiau 
Szirvintu, per Drubleniii> kai
mai Szirvintos, be maž; isž vi* 
su pusią musiszkįu apsuptos^

bijodami, kad visai nebutu ąt-
kirsti nuo savųjų; žaibo $roi* 
tumuJszsineszdįup isz Szirvin 
iū, palikdami visit turto, g’nv 
klus iy belaisvius.
; Kada Szirvintos buvo visai

Ij,

«l> ' « 1 *

ka, asz girde- 
buezevimas labai, no

Buczevimas tai liga;
—• Ar žinai 

jau,jog 
sveikas.

— Asz pirma karta tai gir 
Del ko?

r

f* Wsakyda-
‘ ‘ got

V
1 Knygele Draugelėms* del
i Užmokėjimo pinige llgpnia-

KVITU Knygele Draugystėms, deH

*

: KVITU
ma

* - ’_________

i

, Kasįariaus nog. sudėtu DhH<u ant 
susirinkimu - - - - . - - 50c. 

inusu rankose^ ir visas, paliktas i

kilis iy belaisvius
j

i Jonas fronte/ visadUt buvo ’lenlcu', turtas buvo suimtas,
♦ > ■ 1 . .4 . > u. • .... ■. * Ii "1

kI a. i .<• ;
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W. D. BOCZKAUSKAS-CO.,
MAHANOY CITY. PA.
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dzin!

nojau visu plavUrdes ir szirde- 
les surasziau visas, nes man 
ate jie je bus labai rei kai i ngos. 
jlTernukvojus Portadže nulap- les stenėjau...

les surasziau visas,

\ *
H

) > ?

Viena karta pabuczevaUt 
duktero buezeriaus, tai kaip jo- 

nužvelge, tai teip
....... ' ' ■ J

sios tėvas i
mane pataiso, jog por dvi uodė*-

!|f.:
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Žinios Vietines
I »—» Laikas bėga po senovei.

— Žmoneliai pasilseja po 
szveneziu ėmėsi prie darbo.

-r- Dabar kožnas munszainia 
varo, o nekurie padaro visai 
neprasto sztopo.

Kuom danginu žmogus pa
pratęs prie ko, tuom geriau so- 

’ kasi.

Zmoneliai

— Bet reike ir tai neuž- 
mirszti, jog tai dydelis pavo
jus, bausme ir kalėjimas. Luk 

r aut!
— Sziandien Readingo ka

sikiu pede.
I

diena, jokiu 
ergeliu musu aplinkinėje negir-

Kasiklos dirba kožna 
darbininkiszku

det.

■t*
.4

'1;
Ii

Szi-vakara

aplaike

Panedelij, 
didelis balius Szv. Magdelcnos 
draugystes.

I* ** »'

r— Liūdna žinia
ponstva Zablackai, kuri pra
nešta, buk juju sūnūs kunigas 
Juozas Zablackas, kuris randa
si ligonbuteje pavojingai ser-
& Tėvai iszkcliavo atlankyti 
milema sūneli panedelio ryta.
i Sausio 1 diena, Lietuvos 

Vycziu 104 kuopa parengė tea-
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PRISIŲSTA. '

SAULE
ft A

tra ir vakariene. Buvo vaidi
nančia avi veiksme komedija 
‘{Kas įailys”! Aktoriai Prof.
narna dvi veiksme komedija 
‘{Kas įailys”! Aktoriai Prof. 
S. Daunoras, , p-le. Elena Lit- 
vaieziute ir p. M. Geležele. Pui
kiai atliko savo roles, gausiai 
prijnokiao publika. Jie visi 
trys galėtu būti Lietuvos Ope
ros aktoriais, nes visi trys tur i 
po gera, gražu baisa ir apart 
to dar aktoriszkus gabumus.

Vakariene gaspadines ir vi
rėjos pagamino labai gardžia. 
Jįąk rodos jau ir son a t ves susi- 
lau|tiąu begyvendamas ant 
^V»ąlo ir teko valgyti kaip Eu
ropos taip ir Amerikos geriau- 
fįd^o koteliuose, bet niekur ir 
niekas nepagamino taip gar
džiai deszru su kopūstais, kas 
įi nevalgo, o iszgirdes apie tai 
gailėjosi kad nedalyvavo L.

laukiau begyvendamas

ropos, taip ir Amerikos geriau

Vycziu vakarienėje.
,į Ia. Vycziaj ir jnju svecziai 
pąsistiprine vakariene, isz 
reiszke L. Vycziams savo lin-

|Wf

L..yycziai ir jnju svecziai

mus. ,
pirmininkas L. Vycziu kuo 

pos ir vakaro Vedėjas p. Ju
saitis, pakvietė Garbinga sve- 
czia Kun. B. Bumsza pakalbėti. 
Taippnt kalbėjo vietinis klebo
nas kun. P. Czesna, p. V. La- 

p. J. 
Skinkys - biznieius isz Coal 
Dale, linkėjo p. Vycziams ir 
kitais metais tokia vakariene 
pagaminti, žadėjo atsilankyti. 
Taipgi kalbėjo Vytės /p-les M. 
P^ngouyte isz New York ir Pr. 
Kibiau skaitė4 isz Baltimore. 
Labai gražiai padainavo solo

PRISItip
Mal/anoy City, Pa.

— Per Naujus Metus szio- 
je kolionijoje iiivyko Kultūros 
Vajaus prakalbjos. Gerb. Kun. 
B. Bumszas Szv. Juozapo lie
tuviu bažnyųzioje atlaiko su
ma ir pasakė iszkalbingai la
bai gražu pamokslą.

Po pietų 2^val. Norkevicziaus 
salėjo atsibuvo prakalbos. Vie
tinis Klebonas Kun. P. Czesna 
atidarė prakalbas. Szv. Juoza
po parapijos choras vadovau
jant Prof. S. Daunorai sutarti
nai ir labai gražiai padainavo 
klReta dainelių. Szitas choras 
tai vienas isz geriausiai iszla- 
vintu ir 
szioje apielinkeje, kuris visuo
met Lietuvos svecziu ir kitu 
kalbėtoju prakalbas painvairi- 
na gražiai ir harmonijiniai su- 
dainuotomi dainelėmis.

Pabaigus chorui dainuoti, 
ant estrados pasirodo Gerb. 

• Kun. B. Bumszas, Lietuvos Ka
taliku Veikimo Centro Atsto- 

Amerikoje. Publika pa
sveikino Gerb. Atstovą gau
si u m delnu plojimu.

Gerb. Kun. B. Bumszas ati
daro savo burna ir prasideda 
bvreti auksiniai 
džiai.

Publika temija 
kalbėtoji) 
įtempus ausis klausosi iszkai- 
bingos ir puikios prakalbos 
Tiesa, kalba gražiai, szirdingai 
ir jausmingai, pats atjausda- 
mas ir suprasdamas verte ir 
nauda Kataliku Universiteto 
Lietuvoje. Patartina visiems 
lietuviams, nežiūrint kokiu bu
tu pažiūru ar insitikinimu atsi-' 
lankyti in gerb. Kun. B. Bum- 
szos prakalbas pasiklausyti ir 
kartu pasimokyti. Nei vienas 
atsilankęs nesigailės, bet. prio- 
szingai, pasiklausęs, turės tar
ti ir pripažinti ir dar savo 
draugams pasakyti kaip gra
žiai kalba.

Pabaigus prakalba, Sodali
tes Mergaicziu choras labai 
gražiai padainavo kelias dai
neles. Tuom-gi kart bllV()Jren* 
karnos aukos. iSztai Mahano- 
jaus lietuviai katalikai supra
tę ir atjautė kalbėtojo praszy- 
ma, kataliku Universitetui.su- 
aūkavo $734.31. • i

organizuotu choru

vas

szirdingi žo-

kiekviena
ranku judėjimą ir

Ne - Sveczias.

i
. • pinskas < bankierius,

v
Kihiauąkaite

p. Ant Žitkus.
L. Vycziai ir svecziai palin- 

keja vieni kitiems laimingu 
‘Nauju Metu sutarė ir kitais 
Yhetais surengti tokia vakarie
nė* Pagyvensime

Nauju Metu su ta
V l -

* -

n!'

nė* Pagyvensime - gal ir su
lenksime. —Sveczias.

— Szv. Magdalenos Mote
rų Draugyste rengia dideli ba
lių panedelio vakara Sausio 
9ta. 1922. Norkevicziaus salo
je. Prasidės 8ta. valanda. Mu
zika kppuikiausia. Bus gar 
džiu užkandžiu ir gorimu. Mo
terims inžanga 25c. Vyram? 
50c. Kviecziamc visu atsilan
kyti. Rengėjos. (t.3)

> < — Isz priežasties sužeidi
mo graboriaus Sakalaucko, ku- 

’ ris da randasi ligonbutije, gra- 
borysta užsiyma ir toliaus, nes 
p. Sakalauckas pasirūpino go-

KAS TAI YRA NETINKA
MAS MAITINIMAS.

jaunas gyvūnas.
Bot netinkamai 

kūdikis jau kitokia. Paprastai 
jis sumenkęs, bot ir gali būti 
riebus ir minksztas/ Oda isz- 
blyszkus, doŲkatna, arba gelto
na ir sudrumsta. Po akiu tam
sios arba mėlynos indubes 
Akys iszblyszke i 
Plaukai "ndlygits, liežuvis bal
tas, it viduriai Hpkiotinti. Oda 
. . 1 1 I 6 I * 4 J 4 . • 9 i • UJA

maitintas
STOCKHOLDER!!!

SUSIRINKIMAS.
*„L ♦ • ' -

Metinis susirinkimai Stock- 
lolderiu Merchants Banking 

Trust Co. Banko, Mahanoy Cv 
;y, Pa. bus laikytas Utarninke* 
10 Sausio, taipe 2 ir 3 vai. pO-

H Jo 11 Iki Li Ubui •. ii • 1 ♦ *'!• 115
ir boMnalvos Plot’ dol aP™1'11™ direktorių II otsptuvos. .<t „nilUw.o LUkbLti 

(J.10)
liuoAH’, k'uiiaš riiinksztas, kaip 
ir muskulai, knitihc silpna4 ir 
siaura. ' * '■ J? V F

Netinkamai maitinto kūdi
kio dantys sugedo, turi adenoi- 
dus, padidinta arba liguota lie
žuvėli. Jis nenoriai bovinasi ir 
dirba, ir labai lengvai pavargs
ta, o kiti vaikai klaidingai ma
no jog jis tinginys. Jis neturi 
vaiko naturaliszka žingeidumą 
ir protisžka vikrumą. Jo akys

ir atlikimą kitokiu reikalu. • 
D. F. Guinah, Sek,

Moterems ir Merginoms.

Nusipirkite szilth kotą, siu
tą ar szlebc. Didelis nužemini
mas prekių ant visu pasiltku- 
sn kotu, siutu ir stiebiu. Atei
kite. Mes galiihe^umis suezė- 
dinti pinigą. (t.3)

Seivcrts
29 E. Centre St.

Mahanoy City, Pa.

CHAS S. PARMLEY
ir beveik visas veidas be jokio Estftto AgėlH, _ No(nry rnbiICt
gyvumo. Jo lipas piktas ir sun
ku jam suvaldyti ji. Beveik vi
suomet bi jose nepažystamu. Jis 
nerviszkas, nekantrus, ir ant

Laivakortes Vėl Atpigo
In Hamburg ir Bremen $Ų)3.50
In Liepoju v $110,00
InPilįava-Karaliaucziu $106.50 

(War Tax $5.00)
Pinigu Siuntimas Kalėdoms 

-Žemiausiu dienos kursu.
Pinigus Lietuvoje gauna laike 

• 25-30 dienu. -
P. MIKOLĄĮNI^

53 Hudson Ave. Brooklyn^ N.Y.
 ...t ■ —' t———p* 
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IDA. J. A. TANANEWICZ
Gvdytojas ir Chirurgas.

Gydo in vai r i as ligas Vyru ir 
motoru. Duoda patarimus 

; sveikatos dalykuose per
laiszkus. Adresas:

2020 137th Street, 
Indianą Harbor, Ind.

------------------------- ---------------------------i—.r.i...................

Jeigu norite pirkti ar parduoti stabas, 
mes igalime Jumis tarno patarnauti. 
Randavojame Aamus, kolcktav. vc 
randaų ir teip toliaus. ,

vietos nėnusedi, labai miega iT 238 W.Centre St. MahanoyCity 
e i o » • o • — w ■» i i»ii; jį* ’

.’Daktaras Juozes J/Austrai
' LIETUVIS

Buvusis Daktaras Kariumenojo.
Gydo visokias llgafc. PHinia ligo
nius lig 10 valanda rj>fo. 12 lig 2 
popiet. 6 lig 9 vakare. -/ ' |

" Telefonas Bell—359.,|R.. , , ’
113 E; Coal St. Shenandoah j

■e ■ i —i ■> ■ m m ii y sau !■ te w e »
.-i __ J_ ___ 1_ 7 ......

■ ■ H ■ w ui ■
’ ' -I
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ne viską valgo.
Toki apsirciszkimai 

netinkamai maitinta 
nuo tinkamai maitinto. Kartais 
galimo vadinti vaikus netinka
mai maitintus, jeigu nors vie
nas isz tu apsiroiszkimu pate- 
mytas, ypatingai
svarymas del ūgio arba kūno ir 
muskuliu minksztumas. 
Emerson, kuris vienas isz pir
miausiu kreipti mlisu atyda in 
netinkama maitinimą, 
ta vaika 
kuris

atskire 
kūdiki

nctinkamas

Dr

vadina 
netinkamai maitinta 

10% po svarumu del | 
r>kin hudii. v.-iikas. kuris

O‘; .b®
T

kolektavi ■ T

UNION
.NATIONAL'

BANK J

MAHANOY,
CITY

H ■ M W Mb. t M
III Kur aėuiausla,

■ ‘ ■
•)

ūgio. Tokiu budu, vaikas, kuris | 
sveria del į ržymei netinkamai 

savo ūgio arba kuris normaliai A «« • A • «padėtas

Rinkite Kukznini 
Pecziu Dabar

m tl rmrtr u i i m ’•»

Gerinus dabar pirkti negu vėliaus in 
Turime dar didesni ir geresni 

Į fpasirinkima negu kitados.
rudeni'.

f

%

$77 50 Musu specialiszkas- PERT
• • ’—- GLOBE peczius, yiduris 18 

coliu didumo, puikei enamela \otas 
Galima matyt musu sztoro Jange.

,» -L... «   —     -   .. .. —  ■■■■,■■

Musu Real Apollo ir Canopy 
Fair peczei yra geriausi.

I

i

Musu didelis Modelis su 
22 coliu didumo viduriu 
yra tai didžiausis ename- 
lavotas kukninis peczius 
ka galima gaut, didele 
ugnine ’ vieta. Labai tin
kamas peczius del diden 
lios sziminos. Dar syki 
Rakome; pirkite pecziu 
dabar.

CmIUI Btoek
■mlM A Įfeglto iMtiOMM

Mokam* antra procentą ani 
fendBta piningu. Procentą pra
dedam prie jusu piningu 1-ma 
diena Sausio Ir Liepos meno- 
anose, nepaisant1 ar atneasat 
parodyt knygute ar ne.

Mes norim kad Ir jus tart- 
tumet reikalą su musu Įlanka 
nepaisant' ar mažas ar didelis

Bankas adatas nuo 9 vaL 
ryte lig 8 vaL popiet, Sabato- 
mla 9 ryte lig 11 vaL

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

4

ill

Ten geriausia. ,

SENIAUSIA

AgonturA
VIENYBE

t

arduoda laivakor
tes ant visų pa
rankiausiu Lini

f
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DaXtATM KOLEK yra vienatiniu tarpe Lietuviu daktaro i 
Plttuburge. Jisai mokinosi Varszavoje, studijavo beglje 
82 metus Invairlas Ilgas vyru ir moterų, todėl Jas nuodug
niai pažlnsta. Gydo užslnuodlnima kraujo Ir silpnybes 
▼yru, spuogus, niežėjimus, ligas tinimo, Invairlas ligas 
paolnanczlas nuo neezystumo kraujo. Atslszauklte ypa- 
tlszkal, per lalszkus asz negydau. Dr. Koler kalba Rusiai- i 

kai Ir Lenkluzkal. Oflsos valandos nuo 9 ryte lig 5 vakare 
Nedeliomls 9 iki 2 popiet. ’» .

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

VYRU 
LIGOS
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H BALL. PreildenUtf
r. J. NOONAa. vice-PrM.
J. E. FERGŲSON, Kutelio.nesveria, padėtas in netinka

mai maitintu grupe. Dr. Emer
son rado jog netinkamai mai
tintas vaikas |uri penkis fi- | 
žiszkus trukumus su tinkamai 
maitinto kūdikio vie ni.

• Nėra jokio klausymo jog 
vaikai, 
miau normaiio svarumo del ju 
ūgio, turi būti kliasifikuoti 
kaipo netinkamai 
“Turi būti geru priožaszcziu 
del netinkamo svarumo,” sako 
tas pas Dr. Emersonas.

New Yorko mieste yra apie 
60 arba 70 vaiku įsz kožnc 
szimto, sulyg rapotu, kurie ne
tinkamai sveria, ir isztyrineji- 
mai rodo jog tas del netinka
mo valgio. Ima daug laiko pa
kol prasto gyvenimo pasekmes 
matomos. Ir negalimo perdaug | 
atkartoti jog vaikai turi tinka- | 
mai valgyti ir motinos dažnai £ 
turi juos sverti. Reikia ypatin
gai prižiūrėti mokiniu sveika
ta.

Prancūzijoj, Belgijoj ir kito
se Europos Bzalyse,

jokio 
kurie

$

?)H| •) ft
sveria 10% žo- I®

maitinti. | h 
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W. TRASKAUSKAS
’ s PIRM UTIMS LIETUY1SZKAS 

ęilABOIlll’S MAHANOY CITY,
I

r a. XL
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tuvos arba ir ,visur ki-

Breme
ną, Hamburg.^, Liepo-

r L Eidku- 
i. P?,1! Kainuj, ir įs Lietuvos.

£55 13 s
Pinigus siunčia j Lietuvą 
Ir visu? piglait»iu kursu; 
už juos garantuoja, kad — 
ypač Lietuvoje —, pinigai 
bfis greitai ir parankiai iš
mokami artimiausiojo vie
toje puo priėmėjo gyve
nimo. ’ r-

Pinigus j Lietuvą 
siunčia telegramų. 
Amerikos pinigus .

maino ant visų 
šaliii pinigų.

H
’’VIENYĘĖS1’ 
SPAUSTUVĖ • vr. . . - . , #

1

per Antvėriių
f

tur 
Rotterdam^, Pasamdo

jų, K^raliąuėių ir ki
tus porous ji 
nūs jr f
tus portus 
nūs jr f 
taip pat

i■|

■

iŠ■(

Laidoja kunus numirusiu, 
autoinobliftis del laidotuvių, krlkazti- 
uitl, vt^cllju, pasivažinėjimo ir 1.1. 
520 W. Centro St. Mahanoy City, Pa..

Tvircziausia Lietuviszka
BANKA

A

Sztai Koki Prieteli Turite

Merchants Banking Trust Co. Banke 
i Yra tai pirmutine Banka Mahanoy City k* pradėjo mokti 
| 4... procentą antį sudėtu piningu.
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Yra tai Banka in kuri ateinate, kada reikalaujate p&gelboo 
kada perkate namus.

Yra tai Banka kuri pagelbsta jumis atmokėti skola per
• lengvas mėnesines mokestes arba .teip tanke! kaip

> jumis geriausia iszpuola mokėti
Yra. tai Banka kurios virszininkai yra juio tautiecrial Ir 

pažinstami. « *•<
Yra tai Banka in kuri galite ateiti ant rodos arba informa

cijos, kada norite kur investyti piningu! arba pirkti 
namus. '

Didele kaucija sudėta Valstijos 
Banko Departamente. Eslu po 
priežiūra Valstijos, telp kad pini
gai sudėti mano bankoje negali 
pražūti. Priimu piningus saugiam 
palalklmul. Siunczlu piningus 
In visas dalis BTlęto, pagal dienos 
kursą. Parduodu laivakortes 
kompanijų nustatytame kainoms. 
Parūpina' paszportus keliaujan
tiems In Lietuva. Viskas daroma 
teisingai, greitai ir pigiai. Ra
ižykite apie kalnas o gausite 
teisinga atsukime. Adresavoklte:

Vi Lapinskas; j 
' 601 W. Mahanoy Avė.

Mahanoy City, Pa.

I

Galu gale, tėvai jau pradėjo 
kreipti atyda in vaiku netinka
ma maitinima. Straipsniai apie 
ta jau pasirodo medikaliszkuo- 
se laikraszcziuose, populiarisz- 
kuose 
ežiuose, 
pradeda vesti kova priesz ja.’

Svarbu, jog tenai ir mokin
tojai (langiaus apsipažintu su 
netinkamu maitinimu.
Netinkamo Maitinimo Apsi- 

reiszkimai.
Pirmas klausymas yra: Kas 

tai vra 
mas ?

Ar tai užkrecziama liga, 
kaip tai,tymai arba kriokulis, 
kurio savo laiku pranyksta? 
Ne, nes jeigu butu panaszi, jau 
senei butu kontroliuojama. Nei 
nefianaszi in podagra arba reu
matizmą. Sulyg Di‘. Geo. New
man’o, I 
Ii jos) apszvietimo bordo 
riausias medikaliszkas aficie- 
rius, “ 
yra no liga, tik sveikatos ir ku
ri iszkos medžiagos blogas pa
dėjimas.”

Netinkamai maitinto kūdi
kio apsireiszkimu apraszymas 
iszaiszkins “ 
nimo”

Pirmiausia, tinkamai mai
tinto vaiko svarumas tinkamas 
sulyg jo metu, jo ūgis irgi tiek 
kiek privalo būti. Jo spalva ge
ra, akys szviesios - nemelyna 
arba juoda po akiu - plaukai 
szvelpus. Jo užsilaikymo bū
das geras, jo ėjimo būdas dir
žingas, kūnas tvirtas ir musku
lai stiprus. Jis linksmas ir ge
ro budo, kuniszkai ir protisz- 
kai veiklus. Gerai miega, gerai 
valgorir viduriai nesukietinti. 
Isztikro - linksmas, sveikai

žurnaliuose ir laikrasz- 
ir invairios agentūros

netinkamas maitini-

kuris (Anglijos ir* Va-
► vy-

netinkamas maitinimas

88yra labai 
daug netinkamai maitintu vai- .< 
kucziu, bet Už juos galime kai- § 
tinti maisto stoka ir kara. An- ®

te)|
mokiniu netinkamai maitinti. ®

gienos Biuras vede isztyrinejUf ®j|

fa

glijoj, 1915 metais, apie lt)%

te) 

f

SPAUSTDVfi 
Visokius spaudos daF
L - ‘

pigiai ir gražiai.
Spausdina

Imkime musu szali, New Yorfko 
miestą. 1918 metais Vaiku Hy-;

jog isz 171,661mus ir rado, 
vaiku, 17.3% buvo geroj svei
katoj, 61,1% vidutiniszkoj, 
18.5% prastoj ir 31.1% laba 
prastoj. Tos skaitlynes tik de 
New Yorko, ir tas deszimtas 
procentas netinkamai maitintu 
vaiku pefmažas del visos sza- 
lics,

Paprastas, kūdikis gimsta 
sveikas, turėdamas sveikata, 
su tinkamom aplinkybėm ii 
goru maistu, jis normaiiszkai 
turi iszaugti imsveiką vyra.

61,1%
F 

te)

turodamas sveikata

Yra tai Banka, kurioje jaueziates lyg tave name,
Yra tai juso Banka.
Pasakykite savo draugams Ir pažinstams kad dėtu savo 

piningus in Merchants Banking Trust Co. Banka. Brite 
Banka žino kaip jumis geriausia pagelbėt!.
MERCHANTS BANKING TRUST CO., j tr t rr a H7mv irk a I

piningus in Merchants Banking Trust Co. Banka. Balta(J
■F:
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bus atlieka • 'greitai,. • ft

konstitucijas, 
knygas, laiškams popioras, 
plakatus, vizitflhes korteles, 
baliams tikietus ir tt.

’'VIENYBĖ
EINA DU-KART 

SAVAITĖJE

n
I ■ . JĮ

♦

Spausdina geriausius raš- 
vdliausias i žinias 15 

Lietuvos ir visur ir turi 
Juokų skyrių 
’’TARKA” 

AMERIKOJE $3.50 MET. 
.... 4.50

tus,

■f

y j

MAHANOY CITY, P A, 
—DIREKTORIAI— ' 
L. Eckert, Vice-Pres. D. F. Guinan, Trma.

A. Danisewici M. Gavula
T. G. Hornsby •

t

LIETUVOJE ...
m .n ^ii

Pirkite. ’’Vienybes”
• drovūs ž?rus. Dividendai
mokami. Ateityje bus di
delis pelnas.

Vienas Šeras $10.

Užlaiko didelį. knygyną, 
kur galima gauti vi-

Bon-

i

Temykit Lietuviai!
Jeigu norite nusiusti pinigus 
in Lietuva, greitai ir pagal 
žemiausi kursą, iszpirkti lai- 
vakorte už kompanijų preke, 
jauti tei singa paturima viso
kiuose reikaluose, tai kreip- 
kites prie gerai žinomo lie- 
tuvo, bankieriaus ir taikos

C D. M. Graham, Pr«w.
> J. H. Garrahan, Attorney W ,F. Ryokewic«
C P. C. Fenton

Tūkstantis Naktų ir Viena
ARABISZKOS ISTORIJOS * 

\ * ' 
PUIKI DIDELE KNYGA. 27 ARABISZKOS ISTORIJOS.

I lift*"'

150 Paveikslu.704 Dideliu Puslapiu.
Drucziai Puikiai Apdaryta Audekliniais Iszmargintais Vyrszais

v ’
■III ♦ —»

[Mįr ĮĘi K
lakstantis Nakta

SZTAI KA RASZO ISZ LIETUVOS ‘ 
APIE SZITA KNYGA

t

"Tūkstantis 
už kuria tariuirVienat)IIteisėjo, reikalaudhmi atsaki

au) nusiųskite 2ę> marke 
jzito adreso:. ■

JOSEPH G. BOGDEN, ‘jį 
Alderman &. Banker x ■,

4 S. Main; St: DuBois, Pa. ■
I 6 I I

Gerbemasls Tamistait—
Sulaukiau nuo Jusu siurieziarnoa 

mano vardu, knyga 
Naktų ir Viena” 
szirdinga aeziu Ir labai džiaugiuosi*
kad tokia knyga kaip ’'Tukstahtis 
Naktų ir Viena” apturėjau, nes man 
labai yra žingeidi! skaityti visokias 
istorijas, Jas skaitydamas nei nepa
sijunti kaip laikas szventai Ir sma
giai praeina. Asz visiems linkčcgiau 
kad nusipirktu tokia knyga'* kaip 
“Tūkstantis Naktų ir Viena” nes Ja 
skaitydamas žmogus apie viską tada 
pamirszti ir visokį rupesczial bors 
ant valandėlės atsitraukia.

Su pagarba, A. ŽOKAS, 
18 d. Gegužio 192Im. 
Dv. palazduonys, 
Czekiszkes vai.
Kauno apsk.
LITHUANIA.

antI *
p. oaxaiaucKas pasirūpino go- 

; ra žmogų kuris supranta taji 
• bizni gerai ir yra pasirengiąs 
tarnauti del savo taųtiecziu 
kurio pareikalautu jojo patar- 

, ąavimo. Lai tautiecziai apie 
tai neužmirszta.

Moterų Kotai, Siutai ir Szlebes 
• už piges prekes.

l'

'ir

(ad.)

I
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netinkamo maiti- 
reikszmo.

DIDELIS BALIUS.
Kuri pdrdngb Sžv. ’ Juozupo

šokių knygų.

I1

Iu
>

i • ----------------

Galite pirkti, kotą vertes 
$27.50 už $9.95. Galite dabar 
pirkti szlebc vertes $16.50 už

Galite nupirkti siutą 
(t.3)

$6.95.
vertes $47.50 už $24.75.

Seiverts
29 E. Centre St. 

Mahanoy City, Pa.

RifHo Kataliku LifetuYiu Para
pijai išz ‘Mhliandy^ City, Pa. 
Atsibus Utarninko Vakara 10 
diena Sausio Norkėvicziąuš 
salėjo. Balius prasidės 7:30 va
landa .vakaro. Grajis pirmos 
klasos orkestrą. Taigi Lietu
viai Mahanojaus ir aplinkines 
pasinaudokite proga, nes tai 
pirmutinis toks balius su toip 
gražum parengimu. Inyairiu 

vi iv. .r goriausiu gėry
nių, linksmu dainų. Taigi ron-

Atsibūk ĮdFtarhiuko Ankara 10

užkandžiu

O
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Reikalaukite platesnių in
formacijų apie viską, rą
žykite mums Jaiškus, roi- 
knlaukiito musų pirtiginio 
kurso lr» knygų katalogo. |

Su visokiais reikalais 
kreipkitfs šiuo adresu:

LITHUflNIflN
VIENYBE PUBL. Go. 
193 Grand St.E

BrooKluh, N. Y.
*T
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te

gojei užpraszo visus atsilanky
ti o busite užganėdinti. Inžan- 
ga Vyrams 50c, Moterems 25c.
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Kur vienybe, 
Ten galybė..
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Kazis Rėklaitis^
Lietuviszkas Graborius

»" .......
Laidoja numirėlius pagal naujausia 
mada Ir mokslą. Turi pagelbinlnko 
footers. Prieinamos prekes.
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Yra tai ketvirtas iszdavimas tos puikios knygos, tas ;

*
I f
I ‘
I

p

516 W. SPRUCE ST. 
Mahanoy City, Pa.i

Bell Telefono No. 149.
' /

/

Teipgi galima
Preke knygos Amerike $2.00

parodo kad žmonėms labai patinka.
ja nusiusti in Lietuva. -------------- -- -----
Preke knygos in Lietuva su nusiuntimu tiktai $2-50.

t

W. D. Boczkowski-Co., Mahanoy City, Pa.




