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ISZ AMERIKOS
8000 anglekasiai sugryžo prie 

darbo.
Pa. — Pennsvlva-

ge

Straikas tese- 
sanvaieziu už

Pittston, 
nijos kasikiu straikos uXsibai- 

Per diduma bal^u, angle- 
kasiai sutiko sugryžti prie dar 
bo panedelije. 
si per deszimts
tai, idant kompanija praszal i li
tu kontraktinius anglekasius. 
Taji straika sutaikė miesto ko- 
merc i a I i szk a k a m i s i je.

Aniolai parode jiems kelia 
namon.

Galveston, Teę. — Tris vai
kai, turinti nog 5 lyg 9 metu, 
kurie dingo per dvi dienas gir
noje, sugryžo vela namon 

ir prasze 
idant jiems

sugryžo vela 
sveiki, nes meldėsi 
pagielbos aniohi 
parodytu kelia namon.

Vaikai prikrovia savo veži
mėli su ‘maistu ir nusidavė in 
girria ant pikniko, 
darni atitikti kelio vaikai pra
dėjo melstis ir praszyti aniolu 
idant juos iszvestu isz girrios. 
Ant galo vaikai užėjo ant tik
ro kelo ir 
namon.
Visokis tavoras pradėjo atpigt

Wasington, 1). C. — Po visa 
Amerika visokis tavoras 
dėjo ženklyvai atpigt 

, medis

Negale-

gavosi giliukningai

pra- 
kaipo: 

automobilei, medis maistas 
drapanos ir t. t. Cukrus kaip 
kur parsiduoda
Mesa ir valgomis ta voras teip
gi atpigo. Fabrikantai turi 

tavoro ant 
visai ne- 

nuže-

po 14 centu.

Fabrikantai 
daugybia visokiu 
rankos kurio žmones 
perka ir todėl pradėjo 
minėt prekes idant ant tavoro 
netrotyt daugiau pinigo. Ne
kurie pranaszauje, buk po isz- 
rinkimo prezidento, da dau
giau teipgi ženklyviau susima
žins.
Negalėjo gyventi su tokiu su- 

snudeliu.
Francisco, Cal. — Mrs.San

Konstancijo McAdams, padare 
praszima in suda ant persisky
rimo nog savo vyro paduoda
ma sekanezias priežastes. Mo
tera prisiege buk josios vyras 
eidamas gult, 7 valanda vaka
ri' ir neturėjo su kuom pasikal
bėti, o kada eidavo su juom in 
teatru, tai vyras tuojaus už
migdavo ir garsei kriokdavo 
per ka turėjo paneszti didelia 
sarmata nog visu žmonių. Isz 
ryto teipgi turėjo paneszt di
delia sannata nog visu 
niu.
nemažai ergelio 
jin prie darbo, ir tankiai pasi
vėlindavo ir netekdavo 
darbo.
persiskyrimo ir paliepė
teip ilgai nemiegoti, ka ir pri
žadėjo.
Beranke motina pasiuvo szle- 

be del savo kudykio.
Denver, Colo. — Meile mo- 

tiniHzka del savo kūdikio ne- 
pažinsta jokio vargo ne sunke- 

norints Mrs. J. C.

zmo-
Isz ryto teipgi turėjo 

budindama

savo
Sudže vienok nedavė 

vyrui

nybiu, o
Teagreen ne turėjo ranku, bet 
pasiuvi puikes szlebukes del 
savo dukreles kuri užgimė pra
eita sanvaite. 
minėjo ceiki in maszina su 
smakra, insmeige adata su ko
jom ir sukinio szlebukes su ko
joms. Motina gimė be ranku 
ir visa namini darba atlieka 
su kojoms. /
Vienas mirė, 4 apsirgo nog 

“sztopo”.
York, Pa. — Williamas Pe- 

dicord yra negyvas, o keturi 
jojo draugai guli ant mirsztan- 
cza patalo nog gėrimo “'szto
po” kuri patys padirbo.

Motina pastų- 
i maszina

Dvi 
isz aųku visikai apjako. .

>>
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Milžinas Prancūzas pribuvo in 
Amerika.

New York. — Ana diena at
plaukė isz Franci jos Eugen i- 
uszas Morceau, kuris turi asz^ 
t^ones pėdas ir pusdevinto eo- 

Ant užklausimo, 
tvksle

Ant užklausimo 
pribvuo in 

Amerika, tasai galijotas atsa
ke, jog pribuvo iri czionais pa- 

pa- 
cziulcs, kuri jam siegs lyg pe- 

tures bu- 
cziuot, tai nereikės jam pasi
lenkt.

Vargei czionais 
tinkamos 
pasiogs lyg pecziu.

ho dydžio, 
kokiam

sijieszkoti sau tinkamos

ežiu, nes kada jaja

atras sau 
paežiu les kuri jam

Baisybe ateiviu pribuvo in 
New Yorka.

New York. — Imigracijos 
virszininkai ne žino ka daryti 
su daugybių ateiviu kurie pri
buvo in czionais ir pribuna kas 
dien daugiau.

prigrudus su griiio
san

Sala Ellis Is-

niais.

da neporžiurejo.

land yra
In laika vienos 

vaitos atplauko 60,000 ateiviu 
isz kuriu, apie 10 tukstaneziu 

Daugelis isz
t uju ateiviu yra priverstais gu
lėti ant suolu 
szesziu laivu 
neiszlipo, nes nesiranda del ju
ju vietos. Daugiausia atplauko 
žydu isz Rosijos ir Austrijos.

ant lauko, o isz 
grinoriai visai

Mergaite nuplakta ant smert. Moczeka pririszo prie sienos
Wilmington, Del.

nusprendimą
tai septynių metu
Franciszka
nuplakta ant smert per

atstovybe Amerikoje
Mažių lėlės visas
pameiinavias

— Pagal 
sliedovatęliaus, 

mergaite 
Corquetta, likos 

savo
tu vos 
Stewartus. 
kūnas buvo pameiinavias o 
galvoje turėjo kėlės skyles ro
dos nog 
ynagio. 
vmta isz

kokio tai
^Mergaite 
sic r at u

ant užauginimo, buvo
paklusnu ir niekam pikto ne-

Globejai mergaites

asztraus 
buvo pa- 

prieg landos 
visame

Jau dabar ji

gerai nubausti už

da rydavo, 
likos uždaryti kalėjime ir kaip 
rodos bus 
mirti sieratelos.
Motore nužudinta ant kapo sa

vo sunaus.
South Amboy, N. Y. — Pa

licije surado ant 
kapiniu
M. Tremoviczienes

kytu kimu.

czionaitiniu 
lavolia moteries Mrs.

, su suple- 
szintoms drapanoms ir apdras- 

Moterc nuėjo pa
simelst ant kapo savo sunaus, 
kuris likos atvežtas nesenai isz 

palaidotas czio- 
Kada motore nesugry- 

su pagialba

Franci jos ir 
nais.
žo ,josios vyras 
palicijos nusidavė jieszkoti 
moteries ir surado jaja 
ežia ant kapo.

Motore badai 
saves didelia suma pinigu apie 
kuria žudijitojai žinojo ir 
žudė moterių del pinigu.

Vargszas” mirė palikdamas 
126 tukstanezius doleriu.
New York. — Czionaitineje 

Bellevue ligonbutije mirė Pe
tras Vidavicz, isz pažiniu di
delis vargszas, bet 
didelis turezius.
ma Vidaviczius inteike dažili- 
retojai ligoniu koperta kurio- 

suraszyta,

nusidavė
guliu-

nesziojo prie

nu

<<

isztikruju
Priesz miri-

kiek jisai

vai
apskundė Mrs

savo posūni ir laike jin teip 
4 dienas.

New York. — Agentas 
k u d ra ugu ves 
Helena Pelochiene, už nežmo-
niszka pasielgimą su savo 10 
metiniu posūniu, ir likos pas
tatyta po 500 doleriu kaucijos 
lyg teismui. Josios vyras 
teipgi likos aresztavotas. Lai
ke slieetvos paširdžio, buk toji 
nedora moczeka pririszo vuika 
nuoga prie sienos ir laike jin 
lenais per ketures dienas be 
jokio mąisto ir vandens. To
kiam padėjimo užtiko jin kaj- 

apie tai

je buvo
turi turto:

Visokiosia bankosia A lak šo
je turi sudėjus $60,000; laisves 
bondosia $$54,000;
$19.000, keliolika špilkų ir žie
du su deimantais
brangeis akinenals, kaipo po-

pinigais

ir kitokeis

GYVENTOJAS ASSAMO PRIBUVO IN AMERIKA.
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Kryžiaus bute.
yra nužiūrėta kaipo ateityje 
pinna viėta 
ninke.

laikanti szeimi- 
Savo darbsztumu ir 

gabumais ji Amerikos Raudo
no Kryžiaus butą padare kuom 
jis dabar yra.

Finn užėmimo jos garbingos 
vietos Raudono Kryžiaus na
muose, Onute buvo paprasta 
siratele Jauno Amerikos Rau
dono Kryžiaus prieglaudoje.

Amerikos Raudofllojam Kry
žiui atvykus Lietuvon vienati- 

užimti 
kuriame

ne vieta kuria gulėjo 
tai apleistas namas, 
per du metu niekas negyveno, 
jame radosi tik keletą naudin
giausiu rakandu. Senuke ko
kia tai apsiėmė patupianti ir 
virtuve prižiūrėti, bet burini 
pasididinus ji atsisako isz prie
žasties negalėjimo tinkamai 
apžiūrėti. Prižiūrėtojams Rau- 
nono Kryžiaus bejieszkant tar
naites Onute tapo nurodyta.

ji randasi kaipo
tikra gaspadine Raudono Kry
žiaus bute, net ir suteikė rei- 
kalaujanczias informacijas at- 

apie 
Krvžiaus veikimą.

Onutei užėmus savo 
vieta, buvo pirmu 
prižiūrėjimas langu. 
__ _____ _____ i plysziu per 

laike

garbino daugybia pelegrimu 
isz visu daliu svieto.
1919, kryžius prasidėjo atsi- 
gaivint kaip augszcziau minė
ta o norints ne visi turi taji gi- 
liuki matyti kaukes tosios rau
kos, bet tukstanczei tuosius 
stebuklus regejo ir pripažino 
už teisinga.

Teisingumą tojo pasirody
mo isztyrinejo szimet komite
tas susidedantis isz keliu mi
ll iku isz zokono Szv. Francisz- 
kaus, kuri užtvirtino savo pri
siega. ;

Mete

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

LENKAI UŽPUOLĖ 
SMARKEI ANT 

LIETUVIU
t

D. C. — Lie-

Sziadine

sikreipusiems Raudono Protes-
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my n u mergaite kuri 
pranesze palicijai.

Moczeka iszsikalbinejo, buk 
vaikas yra labai iszdykias ir 
buvo pabegias isz narnu, o 
idant jin nubausti, pririszo jin 
prie sienos.
Nužudė save ir savo dukteria.

Santa Cray, Calif. — Priesz 
narna Jono Domicko, 
surado jojo ir jojo dukters la- 

gulejo se
kanti gromatele, kuri iszaisz- 
kino, del ko levas papilde ža
dinsiu, ant kurios buvo para- 
szyta sziteip:

“Sztai tau laisvas 
kuriame tėvas ne turi valdžios 
ant savo vaiku ir negali juju • 
nubausti saviszkai. Nužudžiau 
pirma savo dukteria, po tam 
pats save. Mano dukrele paė
mė nog manias $2000 ir nuėjo 
pas savo kaimyną, o kada jaja 
už tai nubaudžiau tai mane pa
sodino in kalėjimą, 
mirti, ne kaip gyventi po tokia 
valdžia”.
$10,000 už ausi. Kas parduos 

savo?
New York. — ____

atliekama ausi, tai gali jin par
duoti už 10 tukstaneziu dole
riu. Franas Quesada, 29 metu 
amžiaus, sūnus turtingo kuba- 
no isz Manzanillo, Kubos, ne
teko ausies turėdamas, 1,4. metu

vonus, o prie juju

palicije

< 
paiikszcziu, kurie likos surinkti po visas dalis Afriko, 

Ameriko 
“ liooloek”
vaikszczioje kaip žmogus 

i panaszia in suriszta pundeli plunksnų.

riu ii
o kurie bus iszdalinti po visus žverinezius 
žvėrių pribuvo navai na beždžione 
Toji beždžione 
o turi uod(‘gi

turi ilgas rankas
isz

Terp 
Assamo.

nauja 
užsiėmimu 

Mat vi-

Už 15 galonu vandens užmokė
jo 1,100.

K an s. — CzionaisSaldina, 
keli biznieriai neteko po $1,100 
bet niekam nesiskundžia ir ty-

Nesenei pribuvo in czio-
L.j nepažinstami vyrai 

kalbėdami, buk turi tris bacz- 
kas “gero sztopo’’ kuris par- 

Kada 
pirko ir pradėjo ra- 

“sztopa”, per
tai

Agentai

Ii 
nais tris

“gero sztopo’’ 
duos po 1,100 doleriu. 
‘ ‘ sztopa ’ ’ 
gaut nupirkta

(Ysklypas ^ikrino jo
sztopa 
ezystas van- 

iždume kitur

Geriau

d uo.
jieszkoti kvailiu.

Sunku in tai intiketi.
Chester, Pa. — Tomis dieno

mis likos prisiųstas isz Rymo, 
szmotelis rūbo, 
pats Vioszpats 
Szvento Antano
curios prabaszczium yra kuni-

nesziojo
Kristusas, del

bažnyczios,

ku r i

, AĮ) *

gas Antanas Garritano. Taja 
relikvija prisunte Monsignor is 
Nanini, didelis
Garritano. Vatikanas užtvjrti-

prietelis kun.

- Jeigu kas turi !'uk. .r?,ikviįe
Sunku in tai intiket, 
1887 metus po nukryžiavoji- 
mui Kristuso. atsirastu 
telis Jojo rubu.

idant in

szmo-

Dabartės pribuvo LENKAI APSIAUBĖ 
GRODNA.

amžiaus.
in New Yorka su taja vilczia

pieras parodanezios, buk jisai jog pasiseks jam surasti žmo- -----------
gu kuris parduotu jam savo. Paėmė in nelaisvia 1,100 Lietu- 
Ant nelaimes neturime jojo ad
resu, todėl meldžiame in mus 
neraszyti, jeigu turite ausi ant 
pardavimo.
Rado $100,000 aplaike dovanu 

penkis dolerius.

yra locnininku daugelio žemisz 
ko turto Alaskoje.

Palicije ir valdže dabar jie- 
szko likusiu giminiu po miru
siam idant galėtu iždalyt pa
likta turtą. /
Motina laike savo dukrelia 

skiepe per 17 metu.
Joliet, 111. — Tik dabar isze- 

jo in virszu baisus pasielgimas 
savo dukreles per* motina Ma
rija Kulvickiene, lenke, kuri 
laike tamsiam skiepe savo du
krele per 17 metu arba nog ta
da, kada toji turėjo vos du me
tus amžiaus.

Kada mergaite
skiepo, negalėjo vaikszczioti 
nei žiūrėti in szviesa nes buvo 
papratus žiūrėti, tamsumoje. 
Del ko motina laike jaja užda
ryta skiepe per tiek metu, tai 
da

viu.
10,000 bolszeviku in 

nelaisvia.

Wrangelis paėmė

iszeme isz

Dak taraineisztirineta.
paėmė mergaite- po savo vai 
džia, o motina likos uždaryta

4
kalėjime, . « • r t

ISZ VISU SZALIU
Žmonis krinta nog koleros kaip 

muses Kinuosia.
Chentu, Kinai.— Prasiplati- 

mas koleros vakarinėje daliję 
Kinu smaugė tukstanezius žmo 
n i u. 
sos;

Žmonis krinta kaip mu- 
__ , grabu negalima pristatyti 
visiems lavonams, todėl laidoje 
be grabu.
nuomones, jog tai Dievas juo- 

nusideji- 
atsibuna 

Iii viena grabe su-

Nekurie yra tosios

sius baudže už juju 
Laidotuves

Norints duona

mus.
sziintais.
deda po 25 žmonis, aplaisto ka- 
rasinu ir sudegina.

Angliję augina miežius del 
alaus.

London. —
Anglijoj kasztuoje po 30c. kone 
lelis, bet tenaitinei farmeriai 
szimet daugiau sėjo miežius ne 
kaip jovus, o tai del to, jog 
miežiu turi didesnia nauda, nes 
isz ju dirba alų.

Isz Amerįko teip-gi daug 
iszsiunczia miežiu del dirbi- 

czionaismo alaus Anglijoj, o 
žmonis turi gerti pamazgas.

t

isz

Lvavas. —

sur radosi didėliu 
kuriuos žiemos laike vejai 
gaudindavosi, Onute kas rytas 
nuo upes kranto pi ėsk u parsi- 
neszus juos 
idant pagražinus 
dangstė ir iszkarpius invairiu 
spalvų geliu aplibdino sxioms.

užl i bd i no, tada 
audeklu ap-

Washington, 
yra gavusi žinias sziadien nuo 
Klimo isz Vilniaus sekama 
kablegrama:

“Užvakar ir vakar lenkai 
didėlėmis pajiegomis užpuolė 
mus, pere jo asztunto gruodžio 
linija ir prasiveržė ligi ežero 
Galadusis, Kapcziamiesczio ir 
upes Biala Ilancza.
tuokit priesz tuos naujus Len
ku užpuolimus ir skubiai da
rykit viską sustabdymui, nes 
Lietuvos Vvriausvbe sutinka •s ai

taikiai riszti gineziu klausimus 
betarpifii Tautu Sajungoi.
Lietuvos Atstovybe Amerikoje 

M. J. Vinikas.
-------------— te. ........... ..... . .. .

NAMO VALYMAS.

Iii

I

■

Te i p puikiai p’apuosze kad 
tuoj visas niiidniumas namuo
se prapuolė.

Name nesirado jokiu serve- 
tu, staldcncziu, 
kokiu uždangalu.

abruzu ir kit

^.Daugelis Ua ra rh j u nuo
lat vartojamu bucfil namo valy
mo yra nepagirtini principe ir 
peiktini praktikoje. Szluoti ar
ia dulkes szluostyti sausais 
inrankiais’tankiause nieko ne- 
reiszke ir atnesza didesnia ble-

'1

1

Wilkes-Barre, Pa. — W. Bo
hen, agentas isz 

hotelije 
masznelia su szimtu tukstan
eziu doleriu, kuriuos atidavė 
in rankas dažiuretojaus. 
me pribėgo prie dažiuretojaus 
uždusias kokis tai rusas klaus
damas ar kas nesurado jojo 
masznoles su pinigais ir nu
džiugo kada pamate pamestus 
pinigus rankoje dažiuretojaus. kus musziai. 

«te te * * ---- —

l^o
Filadelfijos 
Readington,

Ta-

AVarszava.— Lenkai yra ap
siaubia isz visu szaliu Grodna, 
kuri ketina paymti bile valan
da.

Ant Volyniaus frunto Len
kai supliekė bolszovikus paym 
darni 3,000 in nelaisvia.

Artimoje Mukavedos Len
kai paėmė in nelaisvia 1,100 

Muszoi 
eina pasiutiszkai. Prie Odelsko 
latviu ir vokiftzki pulkai 
rome su Lenkais kur eina smar

lietuviszku kareiviu.

susi-

toli.

Ant rytojaus

Dasiklauses kas pinigus sura
do padovanojo Bohenui pcn> 
kinia bumaszka už suradimą. 
Boheri taja bumaszka indės iii 
romus ant atsiminimo savo gi- 
lukio už suradimu teip dideles 
sumos. . leme Ąleksandrovska,

London.— Isz Krimejos da- 
oina telegramai, buk Wrange- 
lio pulkai paėmė in nelaisvia 
10,000 bolszeviku in laika s/e- 
sziu dienu; 23-czias pulkas Šo
viniu pasidavė. Wrangolis pa-

• 4>

Amerikos aficieriams ar isz- di negu toks valymas gero pa- 
’plyszus drabužiams ar guzikui daro, 
iszpuoles tuoj kreipėsi su savo 
vargais pas Onute, f
Kristaus TMuka atsigaivina 

teip, kaip laike 
nukryžiavojimo.

Limpias, Iszpanije. — Czio
naitineje bažnyczioje, 
kos pastatyta 15-tam szimtme- skurlas turi būti vartojamas ir 
tije randasi muka Kristuso 
prikalta ant kryžiaus vadina- 

“E1 santo‘Christo de la
Agonia” 
saS,) kuri yra stebuklinga 
yras atlankoma ne tik 

didžiau-

kąri ti

Plovimas su muilu ir 
vandeniu, szluostymas su drėg
nais inrankiais ir ilgokas vėdi
nimas atnosza gana geras pa
sekmes. Vacuum cleaners yra 
gana naudingi, bet ant nelai
mes nevisi instenge juos turėti 
ar vartoti.

Czystinant dulkes drėgnas

■f

■<

ma
(Kenczentis Krislu-

Bolszevikai sudegino gyvais 
kelis szimtus lenkiszku 

kareiviu.
Kelios sanvaitos

adgal, lenkiszki kareiviai buvo 
priverstais trauktis isz vieno 
ukrajiniszko miestelio. Bolsze
vikai i rieja in miestą, pradėjo 
tuojaus apipleszinet visa mies- 

‘ Visus Lenkus, kurie ne
spėjo pabėgti, iszskerdo visus. 
Nog paymtu nolaisviu nupleszo 
drapanas, ir sukapojo kardais 
— nupjovė rankas įr kojas, po 
tam inmeto visus in .vagonus^ 
aplaisto karasinu ir uždege. 
Tokiu budu žuvo keliolika pzini 
tu kareiviu.
Lenkai užklupo ant bohzbvį- 
ku ir priverto juos apleisti 
taja aplinkiniu.
ko tik degėsius vagonu, kily 
riuosia radosi tik kaulai su
degusiu draugu. ‘ ‘ f
Deszimts metu siratu gabumas 

Kalinas, I ietuva — Onute 
Kopiosta (deszimts motu se
numo) užima pirma vieta pan-
Lr tete i w • i v 1 -g n * * te* i 

stalavoj Amerikos

Lenkai užti-

czaku lopyjime ir tarnavime 
stalavoj Amerikos Raudono

krikszczionis bet ir 
siiS'pagonus.

Toji, muka Kristuso laikas 
nog laiko atsigaivina, kreipia 
galva isz szono in szona; k ra li
jęs teka isz karunavotos gal
vos, lupos iszdžiuvia, 
persimaino ;
ir persimaino ant mėlyno o vi
sas kūnas apsidengia szaltu 
prakaitu, žaidulis szonia 
sigaivina ir žodžiu, 
muka persimaino 
paskutiniojo valandoje kentė
jo Kristusas ant kryžiaus.

Tukstanczei žmonių atlanko 
taja bažnyczia per metus, 
stebuklą mate daktarai, kuni
gai, mokyti žmonis ir didžiau
si atskalūnai, kurie užtvirtina 
po prisiega teisingumą ka ma
to savo akimis.

Istorijo tojo 
kryžiaus yra sekatiti:

Prasidedant 18-tam 
meti, miestas Cadizas buvo 
kprszinamąs užliejimh per sū
ky lusia mares. Pagialbos ne 
buvo kur jieszkoti, o vąnduo 
kjHo kas valanda augszcziau. 
Ant galo, žnionis išznesze kry
žių isz bažnyczios ir brydo in 
kylusias mares. Ir stebuklai! 
vanduo tuojaus apsimalszino 
ir kuom daugiau brydo in van 
deni tuom marios daugiau ap 
simalsziriejo.

užbaigus darba turi būti isz- 
plautas sziltam muiluotam vau 
denyje. Kai kurie dalykai k. 
'. sienos, rakandai arba metali- 

ir nes lovos, duris ir t. t. gali būti 
per nuvalomi daug pasekmingiau 

vartojant truputi kerosinos, 
turpentinos arba 
aliejaus.

Nieks begali lygintis su vė
dinimu saulei kaipo pasekmin
ga dizinfekcija. Tai-gi yra ge
ras patarimas vedinti drabu-

parafinos

veidas
ant kenezenezio žus, szufledus, divonus ir t. t. 

saules szviesojo, 
ir iszbružmaht dulkes pirmiau 
negu sudedant adgal savo vie- 

visa toji toj. '
Tepylos dėžutė kuknioje ir 

visur ant sienų ir pasieniu 
daug pailgina sudevejima da
lyko, ir retkareziais kalkėmis 
nuteplioti 
daug pagelbsti atsiekti tyksla 
valyme. Viską valant ir aptep
lioti yra labai naudingas pata
rimas.

iszmuszant

at-

teip, kaip

o

stebuklingo

szimt-

sienas skiepuose

AKYVI TRUPINĖLIAI.
■ ll-d

Bonka szampano turi sa-
m

#

viję tris svarus vinvuogiu.
Apie 80,000 neregiu ran-

kylusia mares.
*

dasi Ameriko kurio reikalau- 
jo suszelpimo nog valdžios.

*. Meksike randasi vagiliu i 
turgus ant kurio parduoda vi
sus pavogtus daigtus.

Viena duonkeptuve Lon-*

done iszkepa kas metas po 70 
milijonu bandukių duonos.

* Pirmutinia popiera isz 
škuduriu pradėjo iszdirbinetsimalszihejo. Po tam pasta

te kryžių ant savo vietos, kuri Maurai, Iszpanije mete 1470,
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ISZ AMERIKOS
8000 anglekasiai sugryžo prie 

darbo.
Pa. — Pennsylva- 

nijos kasikiu straikos užsibai- 
Per diduma balsu, angle- 

kasiai sutiko sugryžti prie dar 
bo panedelije. 
si per deszimts 
tai, idant koinpanije praszalin- 
tu kontraktinius anglekasius. 
Taji straika sutaikė miesto ko- 
mercialiszka kamisije.

Aniolai parode jiems kelia 
namon.

Galveston, Toq. — 
kai, turinti nog 1 
kurie dingo per dvi dienas gir- 

sugryžo vela 
sveiki, nes meldėsi 
pagielbos aniolu idant jiems 
parodytu kelia namon. , 

Vaikai prikrovia savo veži
mėli su maistu ir nusidavė in 
girria ant pikniko. Negalė
dami atitikti kelio vaikai pra
dėjo melstis ir praszyti aniolu 
idant juos isz vest u isz girrios.

gavosi giliukningai

Pittston,

g*1-

rioje,
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Straikas tose- 
sanvaicziu už

Fris vai-m

Milžinas Prancūzas pribuvo in 
Amerika.

Now York. — Ana diena at
plauko isz Franci jos Eugen i- 
uszas Morceau, kuris turi nsz- 
t^ones pėdas ir pusdevinto

kokiam
Iio (lydžio.

• eo-
Ant užklausimo, 

tvksle pribvuo in 
Amerika, tasai galijotas atsa
ku jog pribuvo in czionais pa

tinkamos 
cziules, kuri jam siegs lyg pe-
eziii, nes kada jaja turės bu- 
cziuot, tai nereikės jam pasi
lenkt.

Varge i 
tinkamos
pasiogs lyg pecziu.

sijieszkoti sau pa-

Sala Ellis Is-

Duugelis isz

garbino daugybia pelegrimu 
isz visu daliu svieto.
1919, kryžius prasidėjo atsi- 
gaivint kaip augszcziau minė
ta o norints ne visi turi taji gi
linki matyti kankes tosios mu- 
kos, bet tukstanczei tuosius 
stebuklus regejo ir pripažino 
už teisinga.

Teisingumą tojo pasirody
mo isztyrinejo szimet komite
tas susidedantis isz keliu mi
ll i k u isz zokono Szv. Francisz- 
kaus, kuri užtvirtino savo pri- 
siega.

Jau dabar ji 
kaipo ateityje 

laikanti szeimi- 
darbsztumu ir

Mete
GYVENTOJAS ASSAMO PRIBUVO IN AMERIKA.

Wį ;
A

V

■V I

• r'fcr 

$ia
k• H

\nt laivo Minnesota

ftktnkUooal
v

ima diena pribuvo 600 visokiu žve-

■m
w

Savo

Kryžiaus bute, 
yra nužiūrėta 
pinna vidta 
ninke. 
gabumais ji Amerikos Raudo
no Kryžiaus butą padare kuom 
jis dabar yra.

Pirm užėmimo jos garbingos 
vietos Raudono Kryžiaus na
muose, Onute buvo paprasta 
siratele Jauno Amerikos Rau
dono Kryžiaus prieglaudoje.

Amerikos Raudoriojam Kry
žiui atvykus Lietuvon vienati
ne vieta kuria galėjo 
tai apleistas namas,
per du metu niekas negyveno, 
jame radosi tik keletą naudin
giausiu rakandu, 
kia tai 
virtuve prižiūrėti, bet burini
pasididinus ji atsisakė isz prie
žasties negalėjimo tinkamai 
apžiūrėti. Prižiūrėtojams Rau- 
nono Kryžiaus bejieszkant tar
naites Onute tapo nurodyta.

Sziadine

I Baisybe ateiviu pribuvo in 
New Yorka.

New York. — Imigracijos 
virszininkai ne žino ka daryti 
su daugybia ateiviu kurie pri
buvo in czionais ir pribuna kas 
dien daugiau.
land yra prigrudus su griiio- 
niais. In laika vienos san- 
vaites atplauko 60,000 ateiviu 
isz kuriu, apie 10 tukstaneziu 
da neperžiurejo.
t uju ateiviu yra priverstais gu 
loti ant suolu
szesziu laivu grinoriai visai 
neiszlipo, nes nesiranda del ju- 

pacziules kuri jam ju vietos. Daugiausia atplauko 
žydu isz Rosijos ir Austrijos.

ant lauko, o isz 
grinoriai

czionais atras sau
užimti 

kuriame

5 lyg 9 metu, Mergaite nuplakta ant smert. Moczeka priristo prie sienos

namon 
ir prasze

An t galo vaikai užėjo ant t ii 
ro keto ir 
namon.
Visokis tavoras pradėjo atpigt

Wasington, D. C. — Po visa 
Amerika visokis tavoras 
dėjo ženklyvai atpigt 1 
automobilei, medis 
drapanos ir t. t. Cukrus kaip 
kur parsiduoda
Mesa ir valgomis tavoras teip
gi atpigo.
daugybia visokiu

p ra
ka i po: 

maistas

po 14 centu.

visai ne
ini že-

Fabrikantai turi 
tavoro ant 

rankos kurio žmones 
perka ir todėl pradėjo 
minėt prekes idant ant tavoro
netrotyt daugiau pinigo. Ne
kurie pranaszauje, buk po isz- 
riūkimo prezidento, da dau
giau teipgi ženklyviau susima
žins.
Negalėjo gyventi su tokiu su- 

snudeliu.
San Francisco, Cal. — Mrs. 

Konstancoje McAdams, padare 
praszima in suda ant persisky
rimo nog savo vyro paduoda
ma sekanezias priežastes. Mo
tere prisiege buk josios vyras 
eidamas gult, 7 valanda vaka
re ir neturėjo su kuom pasikal
bėti, o kada eidavo su juom in 
teat ra, tai vyras tuojaus už
migdavo ir garsei kriokdavo 
per ka turėjo paneszti didelia 
sarmata nog visu žmonių. Isz 
ryto teipgi turėjo paneszt di
delia sarmata nog visu 
niu.
nemažai ergelio budindama 
jin prie darbo, ir tankiai pasi
vėlindavo ir netekdavo 
darbo. .1__ ________
persiskyrimo ir paliepė vyrui hrangeis akmenais, kaipo po- 
teip ilgai nemiegoti, ka ir pri-

žmo-
Isz ryto teipgi turėjo

Wilmington, Del. — Pagal 
sliedovatęliaus, 

metu mergaite 
Corquetta, likos 

savo

nusprendimą 
tai septynių 
Franciszka 
nuplakta ant smert per

atstovybe Amerikoje
Mažiuleles
pamelinavias

visas
o

kokio tai
Mergaite

prieglaudos 
visame 

pikto ne- 
Globejai mergaites

savo posūni ir laike jin teip 
4 dienas.

Nėw York. — Agentas 
ku drauguves apskundė Mrs. 
Helena Pelochiene, už nežmo- 
niszka pasielgimą su savo 10 
metiniu posūniu, ir likos pas
tatyta po 500 doleriu kaucijos 

teismui. Josios vyras

Senuke ko-
apsieine patarnauti ir

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

LENKAI UŽPUOLĖ 
S MARKEI ANT 

LIETUVIU

vai
B
K

įI

-------- |
Washington, D. C. — Lie- 

yra gavusi žinias sziadien nuo 
Klimb isz Vilniaus sekama 
kablcgrama:

Užvakar

lyg teismui. Josios 
asztraus teipgi likos aresztavotas. Lai 

buvo pa- ke sliectvos pasirdile

gerai nubausti už

tavos 
Stewartus. 
kūnas buvo 
galvoje turėjo kėlės skyles ro
dos nog 
ynagio.
ymta isz sieratu 
ant užauginimo, buvo 
paklusnu ir niekam 
darydavo.
likos uždaryti kalėjime ir kaip 
rodos bus
mirti sierateles.
Motore nužudinta ant kapo sa

vo sunaus.
South Amboy, N. Y. — Pa- 

licije surado ftnt 
kapiniu
M. Tremoviczienes,

Motere nuėjo pa

czionaitiniu 
lavoha moteries Mrs. 

su suple- 
szintoms drapanoms ir apdras
kytu kimu.
simelst ant kapo savo sunaus, 
kuris likos atvežtas nesenai isz 

palaidotas czio- 
Kada motore nesugry- 

su pagialba 
! jieszkoti

, buk toji 
nedora moczeka pririszo vaika 
nuoga prie sienos ir laike jin 
tenais per ketures dienas be 
jokio nuristo ir vandens. To
kiam padėjimo užtiko jin kai
mynu mergaite kuri ; 
pranesže palicijai.

ji randasi kaipo 
tikra gaspadine Raudono Kry
žiaus bute, net ir 
kalaujanczias informacijas at- 

Raudono

suteikė rei-

apie

paukszcziu, kurie likos surinkti po visas dalis Afriko, 
kurie bus iszdalinti po visus žverinezius 

apie tai ž.veriu pribuvo navai na beždžione 
Toji beždžione

Moczeka iszsikalbinejo, buk o turi uodega panaszia in suriszta pundeli plunksnų.
vaikas yra labai iszdykias ir 
buvo pabėgius isz namu, c 
idant jin nubausti, pririszo jin 
prie sienos.
Nužudė savo ir savo dukteria.

Santa Cray, Calif. — Priesz 
narna Jono Domieko, 
surado jojo ir jojo dukter 
vonus, o prie juju 
kauti gromatele, kuri iszaisz- 
kino, del ko tėvas papilde žu- 
dinsta, ant kurios buvo para- 
szyta sziteip:

Sztai tau laisvas

ISZ

riu ii 
o Amcrike.

isz
Foji beždžione turi ilgas rankas,

Terp 
lioolock” isz Assamo. 

vaikszczioje kaip žmogus

0 Už 15 galonu vandens užmokė
jo 1,100.

Kaus. — Czionais
ISZ VISU SZALIU

palicije 
s la- 

gulejo se-

sikreipusiems
Kryžiaus veikimą.

Onutei užėmus savo 
vieta, buvo pirmu 
prižiūrėjimas langu,
sur radosi dideliu plysziu imu* 

žiemos

nauja 
užsiėmimu 

Mat vi-

“Užvakar ir vakar lenkai 
didelėmis pajiegomis užpuolė 
mus, perc-jo asztunto gruodžio 
linija ir prasiveržė ligi ežero 
Galadusis, Kapcziamiesczio ir 
upes Biahi llancza.
tuok i t priesz tuos naujus Len
ku užpuolimus ir skubiai da
rykit viską sustabdymui, nes 
Lietuvos Vyriausybe sutinka 
taikiai riszti gineziu klausimus 
betarpiai Tautu Sajungoi.
Lietuvos Atstovybe Amerikoje

M. J. Vi n i kas.

Protes-

kuriuos žiemos laike vejai 
gaudindavosi, Onute kas rytas 
nuo upes kranto piesku parsi- 

užlibdino, tada
audeklu ap

dangstė ir iszkarpius invairiu 
spa 1 v u ge 1 i u apl Gulino moms.
Teip puikiai papuosze kad 
tuoj visas nitidniumas namuo
se pi'apuole.

Name nesirado jokiu serve- 
tii, staldencziu, abruzu ir kit 
kokiu uždangalu.

Amerikos aficieriams ar isz-
‘plyszus drabužiams ar guzikui 
iszpiioles tuoj kreipėsi su savo 
vargais pas Onute, f
Kristaus *Muka atsigaivina 

teip, kaip laike 
nukryžiavojimo.

Limpias, Iszpanije. — Czio
naitineje bažnyczioje,
kos pastatyta 15-tain szimtme-
tije randasi muka Kristuso
prikalta ant kryžiaus vadina-

E1 santo Christo de la
(Kenczentis Kristu-

ir nes lovos, duris ir t. t. gali būti 
per nuvalomi daug pasekmingiau

neszus juos 
idant pagražinus NAMO VALYMAS. 4 ■

•rasuju nuo-Daugelis isz
laf vartojamu buffn namo valy
mo yra nepagirtini principe ir 
peiktini praktikoje. Szluoti ar
ba dulkes szluostyti sausais 
inrankiais’tankiause nieko nė
rė i szke ir atnesza didesnia ble- 
di negu toks valymas gero pa- 

Plovimas su muilu ir 
vandeniu, szluostymas su drėg
nais inrankiais ir ilgokas vėdi
nimas atnesza gana geras pa
sekmes. Vacuum cleaners yra 
gana naudingi, bet ant nelai
mes nevisi instenge juos turėti 
ar vartoti.

Czystinant dulkes drėgnas 
skurlas turi būti vartojamas ir 
užbaigus darba turi būti isz- 
riautas sziltam muiluotam vau 
denyje. Kai kurie dalykai k. 
t. sienos, rakandai arba metali-

Sauli na, 
keli biznieriai neteko po $1,100 
)ct niekam nesiskundžia ir ty- 
i Nesenei pribuvo in ežio
mis tris nepažinstami vyrai 
<albedami, buk turi tris bacz- 
<as “gero sztopo” kuris pur
iuos po 1,1 OO doleriu, 
‘sztopa” 

gaut nupirkta

lais tris

„ įlli J , ' «

Žmonis krinta nog koleros kaip 
muses Kinuosia.

%

Chentu, Kinai.— Prasiplati- 
mas koleros vakarinėje daliję 
Kinu smaugė tukstanezius žmo 
uiti. Žmonis krinta kaip mu
ses; grabu negalima pristatyti 
visiems lavonams, todėl laidoje 
be grabu.
nuomones, jog tai Dievas

nusideji- 
atsibuna

Iii viena grabe su
deda po 25 žmonis, aplaistė ka-
rasinu ir sudegina.

Angliję augina miežius del 
alaus.

Norints duona
Anglijoj kasztuoje po 30c. kopė 
lelis, bet tenaitinei farineriai 
szimet daugiau sėjo miežius ne 
kaip jovus, o tai del to, jog 
miežiu turi didesniu nauda, nes 
isz ju dirba alų.

Isz Ameriko te i p-g i daug 
iszsiunczia
mo alaus Anglijoj, o 
žmonis turi g

gero sztopoFranci jos li
nais, 
žo .josios vyras i 
palicijos nusidavė 
moteries ir surado jaja gulin- 
czia ant kapo.

Motere badai
saves dideliu suma pinigu apie 
kuria žadintojai žinojo ir nu
žudė moterių del pinigu.

Vargszas” mirė palikdamas
126 tukstanezius doleriu.
New York. — Czionaitineje 

Bellevue ligonbutije mirė Pe
tras Vidavicz, isz pažiūru di
delis vargszas, bet isztikruju 
didelis turezius. 1_______
ma Vidaviczius inteike dažiti- 
retojai ligoniu koperta kurio
je buvo 
turi turto:

Visokiosia bankosia Alakso- 
je turi sudėjus $60,000; laisves 
bondosia $$54,000; pinigais no isz Manzanillo, Kubos, no- 
$19.000, keliolika špilkų ir žie
du su deimantais

nesziojo prie

4

i t

sklypas «iOkrino, jog tai 
kuriame tėvas ne turi valdžios .."°', -y?011 ,dl 
ant savo vaiku ir 
nubausti saviszkai. Nužudžiau 
pirma savo dukteria, po tam 
pats save. Alano dukrele paė
mė nog manias $2000 ir nuėjo 
pas savo kaimyną, o kada jaja 
už tai nubaudžiau tai mane pa
sodino in kalėjimą.
mirti, ne kaip gyventi po tokia 
valdžia”.

C <

negali juju

Geriau

Priesz m iri- $10,000 už ausi. Kas parduo;o
savo?

New York. — Jeigu kas turi

Kada 
pirko ir pradėjo ra- 

per- 
czystas van-

iždume kiturAgentai

sztopa
daro.

savo
Sudže vienok nedave 

vyrui

žadėjo.
Beranke motina pasiuvo szle- 

be del savo kudykio.

d no. 
jieszkoti kvailiu.

Sunku in tai intiketi.
Chester, Pa. — Tomis dieno

mis likos prisiųstas isz Rymo, 
szmotelis rūbo, kuri nesziojo 
pats Vioszpats 
Szvento Antano 
kurios prabaszczium yra kuni
gas Antanas Garritano. Taja 
relikvija prisunte Monsignoris 
Nanini, didelis 
Garritano. Vatikanas užtvirti-

kuri
Kristusas, del 

bažnyczios,

prietelis kun.

• na, buk toji relikvije yra tikra 
suraszyta, kiek jisai atliekama ausi, tai gali jin par

duoti,už 10 tukstaneziu dole
riu. Franas Quesada, 29 metu 
amžiaus, sūnus turtingo kubą-

Sunku in tai intiket, idant in 
1887 metus po nukryžiavoji- 
mui Kristuso. atsirastu 
telis Jojo rubu.

szmo-

$$54,000;

ir kitokeis
teko ausies turėdamas 14 metu 
amžiaus. Dabartės pribuvo 
in New Yorka su taja vilczia, 
jog pasiseks jam surasti žmo-

Dabartės LENKAI APSIAUBĖ 
GRODNA.

Nekurie yra tosios 
juo-

sius baudže už juju 
Laidotuvesmus.

sziintais.

London. —

•į

m a

kuri Ii-

isz

miežiu del dirbi- 
czionais 

gerti pamazgas.

atlankoma ne tik 
didžiau-

d

vartojant truputi 
turpentinos arba 
aliejaus.

Nieks fiegali lygintis su vė
dinimu saulei kaipo pasekmin
ga dizinfekcija. Tai-gi yra ge
ras patarimas vedinti drabu- 

, szufledus, divonus ir t. t.

kerosinos, 
parafinos
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Agonia” 
saS,) kuri yra stebuklinga 
yra 
krikszczionis bet ir
sus/pagonus.

Toji muka Kristuso laikas 
nog laiko atsigaivina, kreipia 
galva isz szono in szona; krau- 
jes teka isz karūnavotos gal
vos, lupos iszdžiuvia, 
persimaino 
ir persimaino ant mėlyno o vi
sas kūnas apsidengia szaltu 
prakaitu, žaidulis szonia 
sigaivina ir žodžiu, 
muka persimaino teip, kaip 
paskutiniojo valandoje kentė
jo Kristusas ant kryžiaus.

Tukstanczei žmonių atlanko 
taja bažnyczia per metus, 
stebuklą mate daktarai, kuni
gai, mokyti žmonis ir didžiau
si atskalūnai, kurie užtvirtina 
po prisiega teisingumą ka ma
to savo akimis.

Istorije tojo

Ii

♦J

I*

veidas 
ant kenezenezio žus

fszufledus, divonus ir t. t. 
saules szviesoje, 
ir iszbružtnaht dulkes pirmiau 
negu sudedant adgal savo vie- 

visa toji toj. '
Tepylos dėžutė kuknioje ir 

visur ant sienų ir pasieniu 
daug pailgina sudevejima da
lyko, ir retkareziais kalkėmis 
nuteplioti sienas skiepuose 
daug pagelbsti atsiekti tyksla 
valyme. Viską valant ir aptep
lioti yra labai naudingas pata
rimas.

sas kūnas apsidengia
iszmuszant

at-Lvavas. —pieras parodanezios, buk jisai
yra locnininku daugelio žomisz gu kuris parduotu jam savo.
ko turto Ahiskoje.

Palicije ir valdže dabar jie-
szko likusiu g iminiu po iniru-

Denver, Colo. — Meile mo- šiam idant galėtu iždalyt pa- 
tiniszka del savo kūdikio ne- 
pažinsta jokio vargo ne siinke- 

norints Mrs. J. C.nybiu, o
Teagreen ne turėjo ranku, bet 
pasiuvi puikes szlebukes del 
savo dukreles kuri užgimė pra
eita sanvaite.
minėjo ceiki in masziua su 
smakra, insmeige adata su ko
jom ir nukirpo szlebukes su ko- 

Motina gimė be ranku 
ir visa namini darba atlieka 
su kojoms.
Vienas mirė, 4 apsirgo nog 

u sztopo”.
York, Pa. — Williarnas Pe- 

d i cord yra negyvas, o keturi 
jojo draugai guli ant mirsztan- 
cza patalo nog gėrimo ‘ szto- 
po” kuri patys padirbo. Dvi 
isz aųku visįszįiaį apjako. .

Motina pastu- 
i masziua

joms.

likta turtą.
i

Motina laike savo dukrelia 
skiepe per 17 metu.

Joliet, Ill. — Tik dabar isze- 
jo in virszii baisus pasielgimas 
savo dukreles per* motina Ma
rija Kulvickiene, lenke, kuri 
laike tamsiam skiepe savo du
krele per 17 metu arba nog ta
da, kada toji turėjo vos du me
tus amžiaus.

Kada mergaite
skiepo, negalėjo vaikszczioti 
nei žiūrėti in szviesa nes buvo 
papratus žiūrėti tamsumoje. 
Del ko motina laike jaja užda
ryta skiepe per tiek metu, tai 
da neisztirineta. 
paėmė mergaitė- po 
džia, o motina likos uždaryta 
kalėjime. M

iszeme isz

Daktarai 
savo vai

. «

Ant nelaimes neturime jojo ad
resu, todėl meldžiame in mus 
neraszyti, jeigu turite ausi ant 
pardavimo.
Rado $100,000 aplaike dovanu 

penkis dolerius. I

Wilkes-Barre, Fa. — W. Bo
hen, agentas isz 
rado 
masznelia su szimtu tukstan
eziu doleriu, kuriuos atidavė 
in rankas dažiuretojaus. 
me pribėgo prie dažiuretojaus 
uždusins kokis tai rusas klaus
damas ar kas 
maszneles 
džiugo kada pamate pamestus

Filadelfijos
hotelije Readington,

Ta-

Paėmė in nelaisvia 1,100 Lietu
viu. Wrangelis paėmė 

10,000 bolszeviku in 
nelaisvia.

Warszava.— Lenkai yra 
siaubia isz visu szaliu Groclna 
kuri ketina paymti bile valan
da.

Ant Volyniaus franto Len
kai supliekė bolszevikus payra 
darni 3,000 in nelaisvia.

Artimoje Mukavcdos Jan
kai in nelaisvia 
Uetuviszku kareiviu.

ap-
t

Bolszevikai sudegino gyvais 
kelis szimtus lenkiszku 

kareiviu.
Kelios sanvaites

adgal, lenkiszki kareiviai buvo 
priverstais trauktis isz vieno 
ukrajiniszko miestelio. Bolszo- 
vikai iheja in miestą, pradėjo Į j • • i • j * ■

Visus Lenkus, kurio ne
spėjo pabėgti, iszskerde visus. 
Nog paymtu nelaisviu nupleszo 
drapanas, ir sukapojo kardais 
— nupjovė rankas įr kojas, po 
tam inmoto visus in .vagomis,

r

tuo jaus apipleszinet visa mies
teli. o

4

vi

>fį;

ii

1,100 
Muszoi 

eina pasiutiszkai. Prie Odelsko 
latviu ir vokiszki pulkai susi
rėmė su Lenkais kur eina smar 

pinigus .rankoje dažiuretojaus. kus musziai.
London.— Isz Krimejos da- 

cina telegramai, buk Wrange- 
lio pulkai paėmė in nelaisvia 
10,000 bolszeviku in laika s/e- 
sziu dienu; 23-czias pulkas So- 
viatu pasidavė. Wrąngolis pa- 
leme Aleksandrovska, _

nesurado jojo 
su pinigais ir nu-

Ant rytojaus

kur

Dasiklauses kas pinigus sura
do padovanojo Bohenui pen-, 
kinia bumaszka už suradimą. 
Bohen taja bumaszka indės in 
rėmus ant atsiminimo savo gi- 
lukio už suradimą teip dideles 

Isumos.

aplaistė karasinu ir uždege 
Tokiu budu žuvo keliolika pzhri 
tu kareiviu.
Lenkai užklupo ant bohžovl- 
ku ir priverto juos apleisti 
taja aplinkinia. Lenkai užti
ko tik degėsius vagonu,
riuosia radosi tik kaulai su-- 
degusiu draugu.
Deszimts metu siratu gabumas

Kalinas, I ietuva — Onute 
Kopiosta (deszimts motu se
numo) užima, pirma vieta pąn- 
czaku lopyiime i 
stalavoj Ainerikos

ir tarnavime
i Raudoni

stebuklingo 
kryžiaus yra sekanti:

Prasidedant 18-tam 
meti, miestas Cadizas buvo 
kprszinam^s užliejimh per su
kalusia mares. Pagialbos ne 
buvo kur jieszkoti, o vanduo 
kjHo kas valanda augszcziau. 
Ant galo, žnlonis isznesze kry
žių isz bažnyczios ir brydo in 
kylusias mares. Ir stebuklai! 
vanduo tuojaus apsimalszino 
ir kuom daugiau brydo in van 
deni tuom marios daugiau ap 
simalsziriejo.

kylusia mares.

f

szimt-

AKYVI TRUPINĖLIAI.
■ ii »i—d

Bonka szampano turi sa-
Ml

*

viję tris svarus vinvuogiu.
Apie 80,000 neregiu ran

dasi A menko kurio reikalau- 
jo suszelpimo nog valdžios.

*. Meksike randasi vagiliu 
turgus ant kurio parduęda vi
sus pavogtus daigtus.

Viena duonkeptuve Lon
done iszkepa kas metas po 70 
milijonu bandukių duonos.

* Pirmutinia popiera 
škuduriu pradėjo iszdirbiuet 
Maurai, Isžpanijo mete 1470,

*

*

4

simalsziriejo. Po tam pasta
te kryžių ant savo vietos, kuri

isz
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KAS GIRDĖT i
> M. -U.

Ant susivažiavimo bibliszku 
mokytoju Clevelande, pirmse- 
dis tosios organizacijos V. R. 
Hali, apreiszke, buk 1925 mote 
užsibaigs visoki svictiszki er
geliai ir užstos tikras pakajus 
ir gerbūvis.

Dievo duok idant tasai pra- 
naszavimas iszsipibdytu, nes 
jau laikas idant užstotu paka
jus ant viso svieto, bet tas ne
gali užstoti pakol žmonis ne 
bus užganėdintais isz savo bū
vio.

Pagal apskaityma, tai atej- 
nanti Novemberi 
k imuosi a 
milijonai moterių.

Pagal surasza, tai Amerike 
randasi konia 27 milijonai mo
terių kuriuos turi tiesa balsuo
ti, o vvru vrn 29 milijonai ku- 
rie turi tiesa balsuoti.

Žinoma, ne visos moteres pa
sinaudos isz balsavimo tiesu, 
bet galima tikėtis, jog ant pre
zidento balsuos nemažiau kaip 
deszimts milijonai moterių.

balsuos rin- 
suvirszum dcvvni

pabėgėliai ku-
Finlandijoj yra

Visi rusiszki 
rie randasi 
maitinami per Amorikoniszka 
Raudona Krvžiu. 
dienai toji drauguve

Lyg sziai 
pristato 

maistu del 18,000 rusu kas die
na, kaipo išdalino 85,000 šmo
teliu drabužiu ir ezeveriku.

Padotkinis bjnras apgarsina 
buk Amerike užmokėjo padot- 
kus konia septyni milijonai 
žmonių ir visokios kompanijos 
nog savo inejgos. Isz tojo skait
liam arti penki milijonai žmo- 

užmokejo padot kus nog
5,000 doleriu inejgos. 
dže dn visus nesurinko 
turi daugiau 
tukstanezus

niu

duoti pininginia pagialba ant • 11 • * i • i •
_ i J10K 

aprolszke jam,
ialbojimo kitu inerginu 

prapulties ir 
idant permanytu savo pravar
de ant “Bynie.”

Jaunas žmogus pristojo ant 
lq, o tėvas mergįnos užrasze 
savo tostamonte 425 tukstan- 
czius doleriu, prick tam pa
ženklino jin 
glaudes del nupuolusiu mergi
nu.

Mergina, 
nog prapulties, 
laiko, o josos brolis ir 
dingo ant.laivo Empress, kuris 
nuskendo 
ronce.

I

Paryžius.

pcrdetiniu pri-

kuria ižgialbejo 
mirė iii metus 

motina

ant de-

ant upes St. Law- 
Tok in budu priymtas 

Kidd-Byrne pasiliko locninin- 
ku viso turto nelaimingos szei- 
mynos, apskaityto
szimts milijonu doleriu.

* Jau praėjo tryloka motu nog 
kada Kidd susitiko su nelai
minga mergina Czikagc. Ar-gi 
Kidd galėjo tikėtis, jog per vie
na savo gera pasielgimą stosis 
inilijonierimu ?

Gerai pasako tūlas pilozopas, 
jog turtas žmogaus lyginasi su 
jojo gerais darbais. Gori dar
bai atnesza žmogui garbe ir 
padauginu priotelius. Geri dar
bai žmogui atnesza 
garbe sziam
yra daugiau verta už 
v O
nūs..

dydžiausia 
gyvenime,, kuri 

milijo-

yra linksma
apakai tyma

Amerikonai 
tauta, nes pagal 
padotku b juro, tai mes išduo
dame kas menesi s po 4(H) mili
jonus doleriu ant visokiu 
s i Jin k smilkinį u.

pa- 
Ant meto gy

ventojai Suv. Valstijų iszduo- 
da net penkis bilijonus ant vi
sokiu pasilinksminimu.

SAULE __

sur buvo darbas varomas kuo- 
pasekmingiaiise.

4 i

Bet val- 
• kurie 

kaip po penkis 
doleriu inejgos, 

nes daugelis isz tujii žmonių 
piningus paslepia

gyventojai 
nes

2.3 milijO- 
Ajskrimo dirb-

laiko 
muosia.

na-

Chicago ketina neužilgio ste
namas ant 20 

kuriame 
Bus tai 

nau-

Pennsylvanijos 
labai pamėgo aiskrima, 
praejta meta, suvalgė tosios su 
szahisioš koszes net 
nūs galonus.
tuviu musu ste i te randasi net 
400, kurie turi indeja in taji 
bizni suvirszum 35 milijonus 
doleriu, mokedanh už pieną 12 
milijonu doleriu, sunaudojo 18 
milijonu svaru cukriaus, 175,- 
000 tonus ledu padirbo 450,000 
tonus ajskrimo ir 
80,000 tonu druskos.

Žmonelei turi nors kuom ap- 
troszkuma kad ir su

SZELPIMAS 
LIETUVOJE. 

--- ---------- 4

— Laiszkas szio-
mis dienomis gantas Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus Centran 

kuriam Lio- 
vardan

I i et u v i u i sz re i sz k i a 
jautimu ir aeziuoja 
ba,
.kuri buvo prisiųsta Lietuvon 
pereita pa vasari 
tiszkam laike, kada szalis 
pradėjo atsigauti po 
mo Vokiecziu ir Bolszeviku” 
Sziose pagelbos i n rauk i u buvo 
gausi suma pinigu Amerikos 
lietuviu per LIETUVIU DIE
NA surinktu vienlik paszelpi- 
mui savo tėvynainiu.

Jszdalinima szios prisiųstos 
pagelbos prižiūrėjo Kapitonus 
C. S. Paine isz Grand Rapids, 
Michigan, vienas isz • žymiau
siu tos ruszies darbininku 
Amerikos Raudonamiani Kry- 

Kap’t C. S. Paine atli- 
užduti 

vai riuose i szd a I i ni m o 
bos atsitikimuose Europoje ir 
anot Hover’io Maisto Pagelbos 
virszininko Kaune: 
S. Pa i no yra uolus, 
gas ir pasekmingas prižiūrėto
jas iszpdulinimo dalykuose.”

Szaliai nualintai, per penkis 
metus, nuo kariuomenes nuo
latinio mindžiojimo ir dar teip 
kritiszkam laike, szi pagedba 
buvo tikru inkaru, 
kūdikiai kurie užkasuos po že
me arba drėgnumuose gyventi 
turėjo, buvo aprūpinti ir pato
gi vieta surasta jiems gyventi. 
Sužeistiejei kurie radosi neap- 

terp visokiu 
teh neezystumu, ligų epidemi
jų buvo tinkamai 
prigulintis 
teikta jiems, kokio buvo nepa
žine nuo pradžios kares.

sakro- 
isz ten per 
galint bu-

Kap’t C. S. Paine kuris jau 
pridaveš detalia atskaita Rau
donajam Kryžiui važiudnvo 
pirmyn ir pamatęs stoka ir rei
kalingumu paszalpos tuoj pra- _ . • ♦ 't •

pridaveš detalia atskaita Rau
donajam

sunaudojo

Dllsitn Paryžiun 
tuvos Valdžia, visu 

savo pri
ll ž pagcl- 

vaistiszka ir chirurgiszka,

lam teip k ri- 
vos 

apleidi- 
ir Bolszeviku

vienas isz 
ruszies

žiu i.
ko prižiuretojaus

žiūrėtose lovose

4 4

in- 
pagel-

Kap’t C. 
saužiniib

Moters ir

apžiūrėti ir 
patarnavimas su-

Kopenhugenas buvo

geležkeliiii 
Raudonojo

neszdavo ir pasirūpino kad vi
sur butu 
pagal i

pristatomu pagelba 
roigaliuguuia. •

buvo keletu kartu Rusu ir Vo^ 
kiceziu kariuomenes dpiplesz- 
ta, ka Vokiecziai no sunaikino, 
iszdegino ta užbaigė Bolszevi- 
kai.

Szalis

Vaistiniu ir cliirurgisz- 
kos medžagos nesirado visoj 
Valstijoj jau 
nešiu, 
pirmi au so a pru p i n (I a vo 
viszkas ir vaiku instaigas.

Nas’/les su koletą 
pastoges, 
visur,

nesirado 
nuo keletą me

tode! kap’t G. S. Paine 
karei-

vaiku be 
biednysteje

vienas atsitikimas buvo 
kur biedna naszle su 
vaikucziais apsigyveno 
liu tvarte, 
sign Įėjo, 
tuviu, 
kariuomenes 
nuolatini, apdriskę vis užpul
dinėdavo g 
pleszdavo kiek galint, atimda
mi viską kas tik 
Prie |o viso dar natose palai
kai Bolszeviku žiaurumo.

Nuolatiniai dokavones iszsi- 
roiszkimai nuo lietuviu buvo 
perduodam! Raudonajam Kry
žiui per Kap’t C. 8. Paine, ku- 

Rnu- 
Už- 

Ministeris M. 
paraszes Kap’t C. 

vi-

radosi

dviem 
kiau

nes gerinus neisz- 
Padidinti smūgi li<h

visur radosi Vokiszkos
Lietuvoje kurie

yvcntojus ir api-

radosi ten.

ris darbavosi J Jei Ovoje 
don o jo Kryžiaus vardan, 
baigus -darbą 
Slezeviczius
S. Paino’ui dekavodamas
siems Amerikos lietuviams už 
toki gausi prijautiinm 

staigos'e buvo 
žodis netik
Amerikos Valdžiai del to kad 

'LIETUVIU DIENA

Visose Lietuvos Valdžios i il
ga r bes 

lietuviams bet ir
teip-gi s*

paskyrt1 
grisiu.

ti milžiniszkas 
laipsniu augszczio, 
talpinsis bažnyczia. 
bažnyczia statyta pagal 
jausia sztama, kokios nesiran
da niekur ant svieto. Vidurį jo 
tojo namo rasis bažnyczia o ap 
linkui, bus ofisai ir sztorai del 
visokiu bizniu, o inejga isz tų
jų ofisu ir sztoru ejs in parapi
niu kasa, kuria valdys pūtis 
parapijom! i.

Garsingas Edisonas prieszi- 
nasi idant moteres imtu daly
bas balsavimia, nes sako, jog 
moterių užduotis yra namie, 
nes moterc būdama namie gali 
daugiau nuveikti kaip yinda- 
ma dalybas svictiszkuosia rei- 
kalnosia.

Edisonas sako,
ir teip jau turi už daug tiesos, 
nes turi daugiausia valios na
mie, ruko paperosus, moka 
traukti gerai isz stiklelio, vesti 
ginezus apie politika ir neszio- 
je vyriszkas kelnes, 
tokioms moterimis
nesusi taikins politikoje.

jog moteres

vyra i su 
niekados

Nekarta žmogaus gyvenimas 
atsitaiko nepaprastas gilinkis 

atsitiko su kokiu tai 
Mon- 

parda-

kaip tai
Dovidu S. K. Byrne isz 
trealaus, kuris nesenei 
vinojo arbata, o sziadien pasili
ko locnuiinku dcszimts milijo
nu doleriu ir tai nog szeimynos 
su kuria ne buvo visai susigi
miniavęs.

Byrne kitados vadinosi pras
tai Dovidas Kidd. 
ta atlankė 
Ja,”
Jeistuvingo gyvenimo, užtemi- 
no fenais viena patogia mer
gaite apie 20 metu senumo, ku
ri ėjo ant kelio prapulties. 
Kidd užkabino jiaja ir pradėjo 
kalbyt jiaja ant sugryžimo 
ant domus kelio, 
klausė jojo geros
gryžo namon pas tėvus.

Po keliu dienu Kidd aplaike 
gromata nog josios tėvo isz 
Baltimorės, 
kuris jam padekavojo už isz 
gialbejima dukters ir prižadėjo

Kada kar- 
“Czikaginia Pek- 

kur susirenka žmonis pa-

Mergina pa
rodos ir su-

milijonieriaus,

malszyti 
ajskrimu.

V

Visiems tiems, 
siuntė gerus velinimus del 
daktoriaus Saules’L ant su
kaktuvių sidabrines vinezevo- 

savo

, ... .. i ■■ ■ '■■■■» ■ ......... * i -...... . ........ .....

Nurodymai Norintiems 
Atvykti Suvienytose 

Valstijoe.
I ....... ...

Praneštame kad nauju tvarka 
viznvimo I 
norintiems 
yra nustatyta.
nereikalingus užtrukimus 
kia szeip praneti darbuotis:

Daugelis
Amerikoje giminiu ar draugu 
norinezius juos 
czion guli tai }>adaryti. 
Amerikoje g 
neszti norintiems atvykti apie 
sziu nauja invykusia tvarka ir 
kad szeip darytu:

1) Norintieji atvykti pri
valo iszgauti Paszporta Isz- 
važtavimo isz tos Valstijos 
isz kurios iszvažiuoja.

2) Szi iszgaula Paszporta 
turi ypatiszkai pristatyti ar
ti miailsiam Amerikos Konsu
lini toj apielinkeje.
kus pas Amerikos Konsuli 
turi iszreikszti norą ir rcika- 

vizos in Suvienytas 
Turi iszgauti tris

Pa sz po r t u a te i vi a i n s 
; atvykti Amerikon 

Idant iszvengas 
rei-

> *
grisiu.

Szis tyrinėjimas Kap’t C. S. 
Paine’o pageliuos reikale beva
žiuojant po Lietuvos kraszluS 
parode kaip is'ztikro nualinta 

heabejones Ims 
priežastim tokiuos pagelbos 
ateityje — szal’is kuri pet pdn- 

baisiai

szalis yra ir
pagelbos

I

alien tu turineziu

parsigabenti 
Szie 

yvonanti turi pra

Nuvv-

loviniu
Valstijas.

mažus paveikslėlius be
Teipgi

sa,vo
einant pas Konsuli.
pntartiniu dalyku turėti lai- 
szku ar kokiu paliudijimu 
nuo giminiu qr draugu Ame 
rikoje, kuriuose iszreiksztas 
noras del ko kv iecziama zYme- 
rikon? Kuom užsiims atvy
kus czion ! Kur apsigyvens? 
B(‘t jeigu bus aprūpinami sa
vais turi būti nurodyta kaip 
ir kiek pagelbos bus suteik
iama. 9

Amerikos Konzulini turi pri
mokėti viena doleri iszreisz- 
kaint norą vizos ir devynius r- 
dol(*rius iszgavus viza.

Pagal nauja IvarkiV AmeiL 
kos Konzuliams visos svetimo 
sė szalys yra detaliai ihirodyth 
kaip elgtis su tais kuriems viza 
yra iszduodamn ir Su tais kur
iems yra sulaikoma.

Tik kuriu a pi i kantu reikala
vimas turi but i perstatytas Vai

viena 
norą

SKAITYKITE IR PASINAUDOKITE ISZ PROGOS.

p. Aleksandra Siliunas vienas isz Direktorių ir 
Kasierius Sznicerio Bankos

Kauno' redybos, gerui žinomas ir pilimi 
užSitikejinia bankos per 25 metus turintis, važiuoja in 
Lietuva ūmam laike delei iszt yrimo ant vietos kaip page
rinti susineszima su Lietuva kas-link greito ir atsargaus 
atlikimo visokiu Bankos reikalu, bei laivakorcziu.

Pasinaudokite isz tos progos visi, kurie norit savuosius 
prisiuneziant mums

paeinantis isz

į

greitu laiku pinigiszkni paszelpti, 
tuojau paskirtu^ del ju pinigus ir paduokit ju adresus.

Tie, kurie norite gimines parsitraukti lai tuojaus pri- 
siunezia pinigus ant laivakorcziu, o p. Siliunas pagelbės 
jiems Amerikon iszkeliauti ir kelia nurodyk. Raszykitd 
tuojau, o malonei ant visu klausymu atsakysim.

HENRY J. SCHNITZER SfATE BANK
141 Washington St. t New York, N. Y.

cujNard linija

Didelis Laivas SAXONIA
, Iszplauks 30 Oktoberio, tiesog

j) t I

In Hamburgą I Treczia klasa $125
w I Pridedant War TaxPridedant S3 War Tax

i Kreipkitės pas artimiausi Cunard Agentą.

TIESIOG IN LIEPOJU 
Laivakorte kainuoja $145.00 
- - - -Į. u j|| J, j - ... ^**^ . ♦

Ant laivo kambariai su 2 ir 4 lovomis visiems; bagažai
czekiuojami staeziai in Liepoju.

Laivai iszplauks Rugsėjo 30; Spalio 14 ir 21;
Lapkriczio 4 ir 18; Gruodžio 2, 9 ir 23.

Raižykite delei lieluviszko paso blanku ir pridekite 2c stimpa, pas

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

no" oi — o — —i — i
H į * ■' ■[

Daktaras KOLER yra vienatinis tarpe Lietuviu daktaras 
Tlttšburgo. Jirtąl mokinos! Varszavojo, studijavo beflje 
32 inetiis ih'talfias’ 1 igad iyni ir moterų, todėl Jas nuodug
niai pažinsta. Gydo užsinuodinima kraujo Ir silpnybes 
Vyru, apuogus, niežėjimus, ligas tinimo, invalrias ligas 
paelnanczias nuo neezystumo kraujo. Atslazauklte ypa
tiszkai, per lalszkus asz negydau. Dr. Koler kalba Rustei

kai ir Lenkiszkai. Ofisos valandos nuo 9 ryte lig 8 vakare.
Nedaliomis iki 2 yąl. popiet., ,. „ ■

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

VYRU 
LIGOS

stijos Departmentui nusprendi
mo delai, sziais perstatymais 
užsiims Komisinierius Konsu-. 
liotos Vrtlstijbs isz kur reikala
vimas paduotas.
Valstijos Departmental iszduo-į 
du iszgavus Oficiali raportu isZj 
tos apliolinkctš. ' ' *'

Todėl, yruxlubai svarbiu pu- 
temyjimu kad nuo sziol nerei
kalauja gimines ar draugai no
rinti atsiimti1 savuosius pradėti 
czion Valstijos Departmente 
rupi utis (noru; bet norinti at
vykti turi kreiptis Amerikos 
Konzulio Komiszinieriun toj 
apielinkej.

---------------—1------ Į ------ .-Į -_||1 ___

Szis dantų valytojas 
ganedino “mane

* ■ »■ * I

nes Colgate’s padaro dan
tis szvarius ir baltus, priek 
tam jo skonis yra labai 
malonus.

kis metus teip ir teip 
buvo varginama.

' * i ■ y i >!■

KUR BUNA
• " —................  ' ■ C L

sziais

viu szios pagelbos 
Berlina kokiais tik 
dais buvo vožiama Lietuvon. 
Kadangi Lietuvon 
nesirado tvarkoje
Kryžiaus prižiūrėtojai privar
go dauginus atlikime szio dart- 
bo.negn kur kitur 

Daigiai buvo
žiami ^h ęęntni», W didesnius 

.... _ „„ _______ _________j pei<
duodaml Lietuviu Valdžios 
nurodytoms komitetams kurie 
atvažiuodavo vežimais isz arti 
ir toli ir vožėsi paskirtus daig
ius namon. Kur geležinke
liais nebuvo galima pristatyti 
tad lipiu link buvo

reA laike.
visaine ka

va-
N usprendi

''.^1 i *4 * y V

‘lhlkjsti& isz tenA buvo 
kurie pri- 

re-
Lietuviu

Pajloszkau mano giminiu po moli
nai ir tėvu Vaszkevicziai isz Abelniku 

. TcgUJ atslszau- 
(to 79

nes, redaktoris su savo pa- 
cziule sudeda karszta padeka- 
vonia del gerai velinaneziu.

tukstan-

A sz tar-

JAUNUJU RAUDONASIS 
KRYŽIUS IR JOS

NAMINIS DARBAS.
F ■■ '■ ■

Dvylika milijonu vaiku isz 
asztuonias-deszimts
ežiu mokyklų yra Jaunųjų Rau 
donojo Kryžiaus nariais. r ,K

Orgmuz^eijos pirmas •. lyks- 
las yra sustiprinti pilietystfik’

KiekvioilAs narys turi^fĄja- 
rystes ženklą ir ant to ženkle
lio paraszyta žodžiai “

Tie žodžiai stovi nž 
rVmei’ikds Raudonojo Kiyžiausj 
vaikiu skyriaus užduoti ir ju 
megiiihnus ntneszti džiaugs
mą valkams per visa pasauli.

Tas,.skyrius inima visus vai
kus mokyklose, ir visas ju vei
kimas reguliariszkai 
kytas.

^Reikalingu ne paamžinti 
Jaunoj u Raudonąjį Kryžių bet 
auginti ir lavinti stipria ame- 
rikoniszka pilietyste, kuri bus 
in kvėpta per Stiprios demokru- 
cijos pamatinius idealus. Rau
donasis Kryžius supranta, jog 
geresne pilietyste priguli nuo 
savo vaiku, todėl ir organizuo
ja szalies vaikus.'

Amerike vienueziu darbas 
yra — savitarpinis'tarnavimas 
stumeti czystijimd kompanija, 
ligoniu prižiūrėjimas, pakėli
mas sveikatos, taisyklų, daty-' 
vavimas miestiszkuose Ir pat- 
riotiszkuose judėjimuose. 
.......—- ---------------------------------

PRASABCU! VUui laJssku* o Ir 
phUafiMi ŪK iMleitUrr* "Paule” relka 
visados siusti aut szito adreso: W« D. 
Bocikowskl-Cot Mahooy Clty» Pa,

nauju. ) *

t/k "y į 
mėginimus

sutvar-

namon.

kaimo, Moteliu para, 
kia ant adreso.

TO VILAS VASZKEVICZIUS, 
29 McClintock ltd.

Now Brlfehin, Conn.

Mano brolis Antanas 
1903 m. atvažiavo 
Scranton, dabar

tos apliolinktlš. ' į

vežami. 
Visur radosi stoka vaistu ir 
chirurgiszkos pagelbos, ir vi

'» • I
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Praszyk Aptiek oje 
kad duotų jumis 

Colgate’s

i
f . .........T .

ganedino
.-d ■

t

R—-2 Box 112

szau atsisząukt arba
ji praneš/,kit.

JUZE JENCEVICZIUTE.
v., .. -J Johnston City Iii.

r

A
*M.w M..» , , ,

» Ir H
'.i >:

V
, 1

ino tikrumo Ir puikios ruszies 
” Tnstelgiii Win/* ’ ‘

tolleto dulkiu guruntlju tyru*

už- 
labai

X
A

SZ1TA SKALBYNE 
SUCZEDINA 

JUMIS PINIGĄ
Jau praleidom! vergyjos laikus ir kožna mo

tore reikalauja szitokia Skalbyne savo namuose. 
Ateikite o mes parodysim kaip su jia dirbasi. 
Nusistebesite isz jos darbo—ir nepamirszkito 
kad szis pardavimas aut lengvu iszmokeszcziu 
tik perViėhą m®besL
Reike Inmoketi Tik 

$5.00
Niekur negausite

Į .J įfj

Naudokitės isz progos.
pirkti ant teip lengvu iszligu. ..

Ateikite o mes pertikrinsime Jumis kad su- 
czedinat pinigą pirkdami
WESTERN ELECTRIC CLOTHES WASHER

' * i, 1 . * • • ( L

ir ta ka suezedinat prigelbes jumis užmokėti už 
Skalbyne in meta laiko..

> • . . , ■ ■. 1 • į111 tt! » . .i .i ■ * • • r? PENNSYLVANIA POWER & LIGHT CO.
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TĖTULIS.

Puiki apysaka isz gyvenimo 
žmonių.

—r-* ' (
jam jog.jau be atsi- 

rg dug-

t

Rodėsi 
dusu j ima iszgerojvisa ly 
nui tarnalu svieto linksmu- 
mių jog dabar jau imt • svieto 
ne yra tiek daug del jio slapty
bių. ( , < •
^.Teip susiruminias 

Miegojo akmeniniu > miegu ir 
permiegojo trisdcszimts udynu 
bet kada pabudo atsilsėjus ir 
žvilgterėjo per langu kotelio 

’ ant to ne aprubežinto kr-uteji- 
mo ulycziu Paryžiaus atsiliepė 
jame visi geismai ant naujo 
ir da su didesne galybe savo.

Diena buvo giedri, rudeni
ne saule szvalnei .mete 
auksinius spindulius ant žemes 
ant ulycziu mato pilna peikei 
pasipuoszusiu moterių, patogu, 
sa Idže i 11 usiszy psojeneziu, 
nuneziu su vvniis.
su plakangzia szirdžia prisižiū
ri nėjo in jais ir kožna palydėjo 
savo liepsnojenczioms akimis, 
rodos pirmu kartu jias savo gy- 

4 venime mato.
stebėt, jog tas-Paryžius teip pil 
uas yra gyveninio, teip raga- 
naujentis ir patraukinejontis 
kiekviena prie to gyvenimo.. 
. Badas teipo-gi n įsi liepe. ja
me po teip ilgam atsiisejimni 
noras valgiu buvo didelis ar 
s u valgi n tu ii* praseziausius pus 
ryežius; vienok da teip tas jin 
nekankino kaip geismas pinin
gu, kuris viską duoda.

užmigo.

geismai ant

savo

0.1’ 
Viktorias

Negalėjo atsi

tik duszia geidžia!
neužgime milijonierium, 
tai vientureziu
tingu tėvu, o da tas 
kuris galėtu da

Ingy t 
piningus, idant viską turėt ko 

Del ko-gi 
tik- 

vidutinei tur-
“tetulis,“ 

paszelpt var
ginga sunu, yra tokiu skupuo- 

t,liu ir nenori iszpildint geismu 
įsavo vięnturczio!

Neapykanta prie tėvo pasi
ja me labai, už

,|
didino dabar
tąi jog jio numyli, kaipo savo 
sunaus, suvis sau to ne pamiš
imdamas, jog neužsipelnija 
aut to.

• jcUžimtas bet tiktai mislimis 
apie poniszka gyvenimą, sko
bei apsirengė ir tvirtas savije 
iszbego aut ulyczios ir nusida
vė in restauracija 
rie” ant pusryt.
atsargus nes turėjo isz viso sa
vo kapitalo 23 frankus.

Motes kelis* frankus už pus- 
ryczius kuriais nevisiszkai da 
užganėdino savo norą — valgio 
nes da kitus tokius pusryczius 
su apsilaižimu 

siubuodamasis 
nusidavė rn

jog

“Maison Do- 
Buvo vienoj

sunaudotu, su 
ir 

pas 
Ten ati

kas 
nesi-

savo, kaimynu
Paprašau

žvilgterėjo

— Praszau.... 
giuosiu,

Tebyris

•me-

puikybe 
szaipindamasis 
Tortoniju ant kavos, 
duos paskutini franka o 
bus tolinus suvis apie tai 
rūpino ne nepaisejo.

Sėsdamas prie mažo stalelio 
paregėjo pas 
Lenkiszka gazieta. 
jos. Skaitytojas, sausas augsz- 
tas geltonplaukis
ant jio skabei ir atsake lenkisz- 
ku liežuviu:

labai džiau- 
jog matau savo tau

tieti czionais....
Tuojaus užsiriszo tarp juod- 

vieju kalba linksma ir szi rd i il
ga, tokiu budu susipažino.

Po pusei adynos laiko mato
me juodu jau ejnanezius bul
varais. .i

- Rado savus sava,
sausas.augsztas geltonplaukis 
buvo grafu Alfonsu, kuris lai
ke dvieju metu pirtrotijo Pary
žiuje milžiniszka turtą, sveika
ta ir szlove, kuris niekados 
daug neturėjo, bet už tai pa- 
geismo ir troszkimo.

. Dvideszimts-asztuoniu
tu amžiaus turėdamas, karezei 
gailestavo, jog net dabar pri- 
buna in ta szaltini gyvenimo 
in ta szaltini linksmybių ir szal 
tinio laimes, nes tokiu pasirodė 
jam paryžinis miestas. Tulžinc 
kartybe užnuodino jam szirdi 
ir gerkle.

Nuturėjo milijonu idant su 
jiu pagalba turėti viską, ko tik 
duszia geidžia apeziupinejo sa
vo kiszcnius ir apipiltas ugnia 
godos priesz pats savo, rado 
juose vos tūkstanti kelis salin
tus franku.

Aut ilgo to užteks? o kada

SAULE I

pritruks volei vas&yk ir mel^k 
to P tėtulio,”
mama ir vėlei atsiims.... kelis
desetkus. i

Užsidegė jam akis pasiu
stai liępe žp-

meluok m y lema

jnm 
jtiszkai o mislijė 
džei, del ko-gi kiti turi milijp- 
nu8*o aszmel —- asz, kuris* tu
riu sveikata, toki*norą naudoji
mo-gyvenimo, toki *geisma pa
žinimo visko,- ka-tik szis svie
tas duodu, sveikiems, jauniems 
ir geistantiems!^* ! i

Ir ne jieszkodamas niekjo, 
nor turėjo gromatas prisukin|e- 
jentes ir duodanezias jam vieta 
vestas instinktu tiktai naudo-

V

4 k

Viktorias
nedoru 

‘jame 
prude

ika tas paleis ajit vėjo. 
VII.

Du mėtas pbrgyveuo Vikto
rias mieste Paryžiaus Be jokios 
vietos. Protingas žmogus toki 
gyvenimą pavadintu 
gyvenimu,”
plankinojo, kaip žuvis 
po szviese apgloba grafo Alfou 
so ir gal butu ilgai plauki lie
jas, jeigu ne butu atsitikiu keli 
nelaimingi del jio atsitikimai.

Patogai Natali jo i
jaunas vaikinas; buvo tai mer
gina dora, ir ne turėjo to budo,

patiko

gi linkiui, tai yra 
prisuk mojimams ‘ ‘tėtulio.

ku-

tolesniems

Paslepiąs pusėtina suma pi
ningu paskirta ant keliones i hz- 
ėjo atsikvopt szviežu oru,
vio jau kelios nedėlios neturėjo 
sąvo krutinėjo. Iszbales, silp
nas, vos galintis susilaikyt ant 
koju ejo pamaži bulvarais, kur 
visados žmgus greieziause ran-

• -J

nuo grafo, kuris labai iszkoloįjo sveikaus, drūto, patogaus, sto- 
IIŽ J 1 ’■ !! * • • •
žmogaus isztyrto ir pertikrinto 
gyvenime, jog padare teip val- 
namaniszkai, isz to skatiko gy
veno slaptydamasis po užkam-

nepaklu^numa jio, ' kaipo josi fMgriWejusiu seniu nuvar-
1 gintas moraliszkai ir fiziszkai

slaptydamasis po užkum
pęs, iki volei ne 
toS nuo motinos.

Motina rasze jam dabar fbum 
pai ir rūstingoj, jog jauezesi

gavo groina-
> 4 .

jimo, vįeszinosi per penkes d ie
nas teip linksmai, kad po penė
jimui to laiko, kada nuvargęs 
baisei atsigulė in 
jau be vieno cento,

lova, 
bet apt 

tos valandos jau ir be jokio 
žinojo gerai paryžini gyvenimą 
žinojo jau visas jio slaptybes, 
turėjo truputi susineszimo su 
žemesnėm klasom aristokratįsz 
kom, turėjo pažinti su laikray|z- 
tininkais ir pažinojo teip vadi-

buvo

TARADAIKA.

gintas moraliszkai ir 
tai yra ant dvasios ir aut kimo.

Vienok pastanavino dabar 
jau sugryžti ir surinko tiek 
pajiegu jog galėjo 
ant pagalios in kelione — su ne 
apraszomu gaileseziu apleisdi- 
nejo da ta miestą ir iszvažiuo- 
dainas <hl vis atsigryždamas 
žiurėjo in ten, kur norėjo viesz- 
pataut ir milijonais valdyt, kai 
po ir visus savo karsztus geis
mus užgauedint, o tas miestas 
iszmete jin, ktj.ipo vilnis iszme- 
ta aut kranto dali sudaužyto ka 
da tai btlytisio puikinis laivo.

(Tolinus Bus.)

iszsirinkt

ii

I

j°g 
da sau sziokia tokia zobova ir Visiszkai silpna, jog tėvas lie

pė sugryžt, kitaip ne noi»i apie 
jin nežinot, jimszydama idant 
dabar sugryžtu būtinai namon. 
Toliau duoda jam žinot, jog pa- 
szelpa kuria jam prisiunezia 
yra paskutine, nes jau viską ka 
turėjo atidavė jam, jog 
daugiau jokio spasabo 
jai, idant galėtu tolinus gelbėti.

Tris dienas svarstesi neži- 
* / e 

įlodamas ka daryt su savim/ ar 
važiuot namon, ar da 
mėgint laimes kažirose ir sėst 
prie žalio stalelio ? Pastannvino 
ant galo da pamėgini giliuko, 
pradėjo kazintot atsargei, o gi- 
liukis tame veikale atsargiu ir 
nedrąsiu baisui nukenezia ir 
szalinasi nuo tu ir in dvi ady- 
nas vėliau pasikėlė nuo to sta
lelio vėlei ubagu velei pralosze 
ir tai iki paskutinėm grasziui.

Kada sugryžo in savo 
kur klaidžiojo no mokėtu 
sakyt niekados, gana vienok to 
jog ant rytojaus pabudo ligotu 
rodos sumusztu, 
pakelt ne rankos ne 
ne turėjo noro suvis 
nuo loVos. Ant dapildimo ne
laimes aplaike 
sūdo užmokėt skola del 
les, kuri kerszindama už apga
vima, padavė skunda ant jio 
in suda. Isz rupesezio gavo 
karsztligia, tarnas isz susimy- 
lojimo paszauke g 
Kada atsipeikėjo paregėjo 
ve ligonbutije, 
po keliu nedeliu 
pažinstu jio ne motina 

v f 1 . • • t IV*

indubusibs ir pa-

persitraūkimą del savos. Kas- 
gi apraszys jjo džiaugsmu, ka
da vos atsisėdės ant lomkeles

V: -i | H ’ f

idant reikalaut nuo vaikinu in tnate Alfonsą
simylėjusiu daug pinigu, <kaįp 
tai paprastinai kone visos ak- 
įtorkos, kurios naudojęsi isz to
kiu progų ir czinlpe vyrus 
kaip dieles, krauje, jiji gi ne
vat mylėjo jin su kokiu tai pa- 
siszventiniu.
soms
apsunkintu jokia
Su pagelba seno muzikanto ku
ris pairotijo szlove užganėdin
damas save nor ir menku už
darbiu iszsidirbo Viktofius sau 

artisto muzi
kes.’^ ' Apgarsinta1 tas tuojau

Jis džiaugėsi Vi- 
privilejom nebūdamas 

sunken vbe.

priesz knvinyczia la-Puix, <pa- 

pasveikino jin jauste i ir 
dingai.

Alfonsas nepaprastiuai links 
mus ir užganedijitas parode 
jam. pugelaresa prigrūsta ban 
knotais. Pasiėmus jin in paniu
ko nusivedė ant pusvycziu pas 
Bigon, isz ten pasilope savo 
pajiegas keliom pleszkom vyno 
nuėjo in viena, isz klubu Palty- 
žinių, kur g 
pas save loenam namie.

yiktorius per valandėlių. 
Gaila jam buvo motinos, 
nok, kada pmislino, kad sugiy-

kuris teipo-gi 
szir-

ratas buvo kaip

per
vie-narna taupet, arba nesijudiiuu paliudininuv

1 • -1 -» l'. •• 4- - 1 4 « « X •.» js. « «« jlpric* 1 i * . A r

likos po visa Piu^žiu per hi’ikr žimas ntunoir, suteiks jam gedu

ant augsztcsnio laipsnio »<tilrp Keletu gyvent, jog ten juoksis 
/-aristo-,J , - .

kracijos ir imt lauko muzikes, Pnc..... bukro.

hna būda, būti szaltų ir ramiu 
kožnoje valandoje ir kožnoje 
pavojingoje norint jautriausio
je situacijoje. t ’ I ’L

Jis-gi stojosi mokintojum ar 
globėju Viktorinas, kuris 
sidave jam buk 
Du menesiuib 
rius kasztu jio^iorint - gfafhs 
Alfonsas jau mažai turėjo tu 
kasztu, o per ta laika kaip-gi 
iszsitobulino ir* kiek iszmoko!

Atsipratino garsiu paprasti
nu savo juoku, o iszmoko na- 
vatno nusiszypsojjnejimo, szai- 
pu velniszku; susipažino su 
mergina aktorka isz tenaitinio 
teatro pana Natalija, kuri bu
vo priežaste apsigarsinimo jio 
mieste susiriszo pažinti su ba
reliu laikrasztininku ir muzi
kantu, kurie pažadino jam'ę 
užsnudusi norą ingyjimo szlo- 
ves ant dirvos artistiėžnos. ,

Per cie|as adynas kalbėjosi 
su jais apie sztuka, visokius 
garsingus dalykus europiszkus 
il’iparyžinius laike susirinkimo 
visu kavinyczioje, teipogl apie 
svarbius dalykus jin gyvenimo 
apie visokius skandalus žino
mus ir nežinomus, 
vodamas suvis ne davės jokio 
davado savo talento kompozi
toriaus, arba virtuozo, iszcjare 
jau sau Viktorius garsinga 
vardu ^garsingo artisto,“ 
ko duodasi suprastu jog didėlė
je sostapyleje svieto yra da 
lengviau losžt. komedijų, arba 
loszt jia* bežinistos be mokslo, 
nugu pus . mus, kur > žmones 
grciuziun nužiūri • geriau 
svarsto viską isztiryneje prigu- 
lenėziau. < t ( -

Ponia Liwickiune apverkda- 
nuy ir aplaištindama . as?arom 
kiekvienu gromata < savo “ kate
lių P,niylemo vienturuzio, aplai
ke. ant pagalios uuo jo linksma 
naujenm jog yra? jau pažinomu 
pirmutiniuose sali anuose Pary
žiaus ir bu rijo artistu, jog atsi
lanko sit Gaunodu ant vakaru, 
o Saint Saens atgrajina priesz 
jin savo kompo/icije. Skundė
si tiktai ant brangaus gyveni
mo czionaitinio, o 
sunku jam gyvent be piningu 
del to, jog da turi vis daryt pa
žintis su žmonėmis augsztai 
stovinezeis. i Vlktoriu prie daugelio liudin-

Pora motina ; perskaiezius 
vos pradžia, gromatos, pardavė 
vyrui savo nežinant, savo brain 
genybes, arba apmainė savę 

į gražia uses papuoszes ant fran
ku ir nusiuntė sunui. Ponus 
Liwickas perskaitęs 
nebuvo užganėdintas tuonuir 
kalbėjo savo mylemai paezei, 
jog jos “katialis (niekad jio 
kitaip jis ne vadino) iszvažia
vo in svietą ne viesžpataut 
iv bieziulaut suejtinct in pažin
ti su dykaduoneis, o mokintis 
kokios nebūk žinystos idant up 
rūpintu savo ateitoje ir pats sa 
vo proco galėtu maityt save,1 o 
del to draudė labai jai, davinet 
kokios nors pszelpos jam, jeigu 
jis .nesirūpina apie save, bet 
motinos, kuri prapuolinejo aiž 
savo nedėkinga sunu, 
nepavelino klausyt geros rodos 
vyro ir, kaip < žinome ne gavus 
nuo jio piningu, pardavė savo 
į>raugenyVeą ų ^aąiuptę jam

raszczius ir tas jin pakele du
ti

augsztesnes pavyžines

neš nieko nemoka idant isz to

•aristo- narso sėdo

atsigryždamas

fl
1
’m

jau 
neliko

karta

Pati:

f

Sugryžo namon.

— j (m gana, sakei kad 
eini ant mitingo, o tuom laik 

drtas,pareini jog vos ant kojų 
laikaisi, tai sarmata del tokio 
nevos davadno žmogaus.

— Ji-i-i

<r

mano brangi
Lūžiose laikuose, visi bankai ir 
sztorai vos ant koja laikosi ir 
niekas isz to nesisarmatina.

Ta i-gi szirdeles, kėlės nede- 
Po Westus,

pa
ne va Įninkąs, 

gyveno Vikte-

ves ant dirvos artistieznos.

Ne proce-

isz

ap-

ypatingai
y

žmonėmis

gromata

szirdis

norint toji szlbve, teisybe pasa
kius, gavosi jam tik’por gili\ik- 
ningu gilinki, o ne už nuopoliui.

isz jio, su dviguba
Antra, adyna 

nakezia ejdamas su Alfonsu na 
mon jau ne 
jin vestu.

nama 
i pa-

—-------------r—

Padekavojo.
skęstanti

lias iszsibeldžiau, 
užkili vau didesninosia 
tuose ir alsi baladojau 
(•ilga isz ten in Pittsburga, kur 
radau daug i

pagiedosiu vedinus, 
po kelionei turiu truputi pasil- 

Važiuodainas namon su
stojau Luzernuje kur dagirdtiu 

savo kūmos, buk ten užsi- 
anda- 
szob- 

ž i not e 
... Lie- 

bobil 
vadi- 

ba jeigu juju 
tai 

k la] tezei s už- 
rricjei klapczei lauke 

užkaborije pasislėpė ir užpuo- 
lineje ant žmogelio jeigu ka 
blogesnio negali padaryti, tai 
norints skrybėlių sudaužo.

rūteles da- 
rodos tai toji su- 

apinelio”

m tes
iu Chi-

kurias

set.

f r

mano rateliu apie
lies

nog 
dėjo kokia tai susaide 
rokiniu užarti su ilgom 
lem 
kokios bobų szobles 
žuvei! T ‘ 
ginklas 
naši “apinelb*

burnosiu? — o ar
• • •

Tai yra geriauses 
Toji susaide 

> *
kas nepavieszina su aluku, 
t nejaus su savo 
leidže.

Praeigis isztrauke 
vaikiniuka isz vandenio ir tas 
tarė: :

— Dokui
asz butau nuskendias 
motina butu nžmuszus. 
-----f—rrr ... .

negalėdamas 
kojos o ir 

pas i kelt

reikalavo idant 
Jautėsi lengvu ir 

i žemes 
iszlosze trisde-

Viktorius vienok iszkirpes isz sn,agum kojoms rodos
laikraszcziu straipsnus, kuriuo 
se raszo apie atsižimejima jio 
Paryžiuje ir nusiuntė tuosius 
motinai, kuri vienok ir tuom. 
negalėjo sulaužyt užkietėjusios, 
szirdies • savo
džiaugėsi jog visam miestelije 
X kalbėjo upie jos aunu, kaipo 
apie žmogų < * artistu* ’ ’

Tuolaik ambicijų ir ne užge-

vyro, s vienok

sęs geismus ingyjimo milijonu 
augo Viktorija. Tame paskuti
niam mierije, .ejdamas visados 
pagl szvieša rado grafa Al
fonso, suėjo in pažinti volei su 
turtinga naszle vidutinio 
žiaus motoro kuriai kaipo

lenkįszkas prick tam pa

am- 
‘ ‘ g ra

fa s” 
togas jaunkaitis iszkart pati
ko. Isz abieju szp.liu jau dary
ta planus ant atejtiės.. susiri- 
szimo mazgu moterystes ant 
amžių, o Viktoris jau pataikė 
isznaudot nuo naszles kelioli
ka tukstaneziu franku.

Per tris nedelias bieziulavo 
su baronu Rotszydu,
szes nevat dasižįnot ir 
sveikata savo atejnanczios pa- 
czios. 
torio baiso!
broli ex-scserei 
vėlino, kad jam 
po seselei ciolybeje, negu pa.ve- 

vejavaikiui der
vi
ne

yra doras žmogus, o tik apmau
dingas prigavikas, nes kada, pi
ningu gavo, tai ne akiu ne 
do.

Susitikęs su Viktorium isz- 
koliojo, kuris atsake jam su vi
sa 
nierio.
virszinimas ir 
ant revolveriu, 
szaukima priėmė, 
Alfonsas kitaip žiurėjo ant tų 
veikalo. Pre musztines nednejo. 
Inirszcs ex-szassoris iszniekino

pamir- 
apie

Tokis pasielgimas Vik- 
užrustino josios

J kuris geriau
flirtas tektų

lint«kokiam 
kint jin, pažino jau dabar 
siszkai, jog. isz Viktorinų^

ro-

puikybe atęjnanczio milijo- 
Isz to pasidarė susiki- 

iszsisza ūkimas 
Viktorius isz- 

bet grafas

Ėjo

ponui. — jeigu 
tai mano

ne lipstejo — 
szimts tukstaneziu franku!

Ir prasidėjo del jio volei na u 
jas gyvenimas....
kazirninko, bet tokio, kuris lai
mėt turi, nes czion einu apie 
bute, o .būtos geidžia kanuopui- 
kiausios.

< Giliukis žmonių visados vra 
navatnas isz kart visados pa
vėlina naudot isz jio misiszyp- 
sojinm. Viktorina traukije ke
liu nedeliu iszlosze keliolika 
szimtu tukstanezi franku ir 
dabar jau buvo tvirtu jog in- 
K.vs 
milijonus.

Kas teisybe grafas Alfonsas 
rodino jam naudotis isz laimin
go giliuko, bet po vienam pra
laimėjimui susilaikyt ir laukt 
volei goresniu laiku.
rius neklausė. Prado jas pralai
mėt, losze su padūkimu goisda.- 
mas sugražint sau pralaimėtus 
ir iszloszt daugiau iszsiloszt 
kad padaryt tuosius milijonus., 

Iszbales, kaip lavonas su 
suspaustais dantimis sėdėjo 
prie stalo ir lauke laimingos 
valandos stato kanuodaugiause 
aut kazires viliodamas is jog lai 
mes.... bet giliukis užsirūstino, 

daug nori 
netarnavo

prisakymu isz 
nasz-

gyvenimas
skunda

Isz rupesezio

ydintoju..... 
sa- 

o kada iszejo 
gulėjimo, ne- 

l, kuri 
Iszdžipves, pa.-

Tai siusti 
Pasai

* ♦ sus i host i s,

užauginc/ jin. 
geltes, akis 
juode, vos kvepuojentis aplei- 

ka
pradėt. Isz jauno jaunikeiezio

tuos geidžemus per jin do ligonbuti nežinodamas

KURSAS NUPUOLĖ 
1000 auksinu $22.50 

—$ .
geriausia dabar

pinigus in Lietuva, 
grįžimui Lietuvon, Laivakor
tes staeziai in Liepoja $14.,. 
Padarymas ylppkiu dokumen
tu. Kaszydami pridekite už 2c 
stempa. Pinigus siuskite per 
Money Orderi.

1’. MIKOLA1NIS, 
53 Hudson Ave.

f:.. ■ -JJrooklyn, N. X,

Vikto-

jog Viktorias per 
naudot jio sau ir 
jam suvis.

* Po asztuoniu dienu kada pa

toju. Reikėjo szaudintis. 
du kartu ant saves, antroj szu- 
vinei puolė Viktoris pažeistas 
in krutinia.

Szcszias nedelias 
vienatinis Paryžiaus ligonbuti* 
je, nes . patogu 
iszvažiavo in 
impressarijum, o grafas Alfon
sas priverstas, buvo taisint sa
vo sveikata iszvažiuot in Lon
don. ' > ; ’•

Pasiliko kone visiškai y ie
nas svetimojo szalyje, be jokio

pergulėjo

pana Natalija 
Mante-Carbo su

sikele nuo stalo, svyruoclumas 
ant kojų Ijuk paęigęres, klubte- 
rei mirkcziojoriuvVienas kita, 
atkreipincdauAj tepiiu’ųnus imt 

___ ; Vik
torias iszejas isz teu plilęs^tbrs
jio, būdami tvirtais, jog’

sau in galva jau ant tropu.
Ne! — padarė Visi tame kluir 

da— jin mislis ne iszsipildej 
Viktorius1 neszove sau in 
va, tiktai sėdo ^riemenioje ant 
suolo ir karezei ir graudžei p ra 
virko. Ka dabar pradus ?

1 Būti ponu dideles smnbs, bu* 
ti turtingu ir ant kart volei pa- 
silikt ubagu ir velei pradėt ir 
nuo ko-gi pradėt. Kas-gi jani 
paskolins, norint Ir norėtu dirb 
ti.

“Pi’ocevot” 
drebejas arba asz moku'? — 
o balsas sanžines atsiliepė:

—- Arba asz*noriu ?!
Nuo grafo Alfonso nieko ne 

iszspaus toje valandoje, žinojo 
Primine sau volei 
toji motina, kuriai

gal*

— nusijuosė su-

tai gerai.
motina —
nesugražino pinigus, idant isz-
pirktu Savo užstatytus bran-

globojaus, nuliūdęs, .’kaip nie- gus daigtvš, iijda' kada mete 
sujom auksu rtiif žaislu ir viso
kiu užsimanymir 
pasirodymo saves.
raszys,? praszys paskutiniu kur 
t n p&šrj ia<į paszelpos, o po fa m 
nieglnR d^A karta laimes savo 
ir iszgrajyus, urbu padarys ro- 
kunda. su savo tuom nelaimin-į 
gti'$yvehimUf kuris jam toje-gi 
valandoje pasirodė no mtelm,

kad da gyvenime, sudarkintus 
moraliszkai'ir nežinantis ka su 
savim pradėt. -Jaunysta neda
vė jam ilgai sirgti. Pirma die
na kada pasikėlė isz lovos, ga
vo gromata nuo motinos su Iii is 
tyta aszarom, kurioje melde, 
kaip tik iszmane, idant sugryž-
tu jis namon. feudrebejo pirmu
kartu jame szirdis. .Pastanayi-
jo sugryžtl ir > pasiduot

* * 'I

r

savo ir ant 
pas jia pa-

PIRMUTINIS IR SENIAUSIAS LIETUVISZKAS 
NAMAS ARBA KOTELIS NEW YORKE.

i ...

jfW’

LIETUVIAI KREIPKITĖS PRIE SAVŲJŲ: —
Jeigu ue norite būti apskriausti atvikia in New Yorka, tai tiesog 

kreipk tęs pas Ueo. J. Biirtaszlu, Agentu, nes jis yra visiem gerai žino
mas žmogus. Parduoda laivakortes ant visu linijų in ir isz Lietuvos. 
Iszmąino ir siunezia pinigus in visas dalis svieto pagal dienos kursą. 
Parūpina pasportus isz Suvienytu Valstijų. Pasitinkam žmonis ant 
geležinkelio stoczlu New Yorke pribuvus isz kitu miestu. Suteikiam 
nakvine nes užlaikom narna su 38 kambarais. Palcidžiam pasažierius 

Žodžiu sakant pilnai būna aprūpinti kurie
kreipiasi in musu virsz-inlnCta ągentura su reikalais, vąrgę ir nelaimes 
nedatirs niekados. Tauticcziai brangus kurie manot keliaut in Lietuva 
kviecziam visus krelpkites in musu agentūra per laiszka ar ypatiszkai. 
Gausite sanžiniszkus patarimus nes mus prlderiste yra tarnaut visuo
menėj ląbuj. Reikalaukite laivakęrcziu ir pinigu kurso in nntsu arti
miausia ofisą. '

GE0. J. BARTĄSZIUS, 498 Washington St. New York. 
Telefovas: Spring 95S7.

-.M,,, a,.,'./ ■ ', ,4............. '....-1 .1. - i,,

ir Ju bagažius aut laivu.

T

Nuga-Tone
PADARĄ TIRflTA, RAUDONĄ KRAUJĄ, J 

STIPRUB, NUOLATINIUS NERVUS, llSTIRRV0, NUOLATINIUS NERVUS, 
TVIRTUS VYRUS IR M0TERES. ,

Turėdamas sunaikintą Sveikatą ir Spėkas; ture-^B 
damas neaiška minta ir nusilpnėtą kūną; pasibodiskj 
imant vaistus d|l pądidįnhna veiklumo ir z vaistus svaiginan** w| 
Čius, bandyk Nuga-Tone ir persitlkrik kaip greitu laiku jau- 
sesi visai nauju Smogu! Dcvynes iš dešimtos visu žmogaus ligų; 
tokiu kaip blogas apetitas, negruomulavitnas viduriu, guzai ir 
išpūtimai, užketėjimas skilves, tuliinis, anemia, kankinimai reu
matizmo, skausmai galvos, neuralgia, štokas energijos, nusilpitc- 
jimas nervu ir negalėjimas mirguoti, paeina nuo stoka nervu, 
psjiego®, skinto vandeniuoto kraujo ir neužtektinios cirkulacijos 
kraujo,

KoŽną dalis kuno ir koina jo veikme remiase ant nervu pajiegoa, 
kurios didiiąusei Užlaiką geram stovioje pilvą, jaknas, inkštus ir 
grobus, širdęs plakimo, kraujo cirkulavlmo. Nuga-Tone yra labai 
protingas gydymas nuo nusilpnėtų nervu ir abelpo sunaikinimų 
kūno. Kodėl? Todėl kad jie yra sutaisyti iš altoniu brangiu,

ir nusilpnėtą kūną; pasibodis
ČiuB, bandyk Nuga-Tone ir pernitlkrik kaip greitu laiku jau-

kurios dMiiąusei užlaiką geram stoviuje pilvą, ja k n a s, inkštus ir 
grobus, Širdęs plakimo, kraujo cirkulavlmo. Nuga-Tone yra labai 
protingus gydymas nuo nusilpnėtų nervu ir abelųo sunaikinimų 
kūno. Kodėl? Todėl kad Jie yra sutaisyti iš altoniu brangiu, 
sveikatą dundančiu sudėtiniu vaistu, rekomenduotu iv nuruodytu 
per garsingus Gydytojus. Yra jio ypatingai maistingi j Geležę ir < 
Fosforą-maistus del Kraujo ir Nervu.j

Nuga-Tone priduoda gyvybę Juknoms, pastiprin grobus teip, j 
aso regulariškai. Ataaivin inkštus, išvara laukui .!

nuouniiea atmatas, merą uaugiaus k a z u ir nuputimu, merą smir- 
dančio kvapo ar apvilkto liežuvioI Nuga-Tone duos Jums stebuklingą

FoHforą-maiHtufl dek Kraujo ir Nervu.% 1
Nuga-Tone priduoda gyvybę juknomu, pastiprin grobus teip, 

jofif je tuštiname : retrularUkai. Ataaivin inkštus, H vara laukui . 
uuodiuies atmatas. Niem daųgteua gazu ir suputlmu. niera smir- 
a petitą, įdarą uruomulavimą, tvirtus nervus ir kietą pastiprintą miegą’ 
Nuga-Tone auslipris kraujo ir pagerina cirkulavtmo jo, priduos raudo-
nurųo veidui ir šibumą akiems I Nuca-Tone padera tvirtus, rustua

m?

Pasekme po 21 lienn 
arba ęrąžlname (urna 
pinigas.

vyrus‘ir sveikesnei ir puikesnes moteres. Nuera-Tone nctalpln savyj lokiu migdamu 
daromu paprote vaistu. Sudėti jię yrą parankiam pundelei. Yra apvilkti cukrum, priini *r 

priimno■kon| ir v.rtubti iralema be jokio neparanukumo. IJandyk juos. Rekomenduosi vis km.
Nuya-Ton. yte vien.. ($1.00) doleri.

.avg pretęlema. i
MUSU ABSOLIUTIŠKA QVARANCIJA: Prekė Nuga-Ton. yr* vien.. ($1.OO) doleri, 

ui bonkuto, Koin. bomkuto talpina d.vynios dešimty. (90) pilfalu, arba vi.no mėne.l 
gydymo. Gaišto pirkti Š.še. bonkuto., arba šešių. meno.Iua gydyrpo ui penkių. ($5.00) 
doleriug. Imk Nuga-Tone per dvidešimt (20) dienu ir jeigu ne busi ušianedinta. p«- 
eokmfa, .ugrgiuik bonkute Ir pil.u., o me. upi«i .ugraii.im. ju.u pinigus. Negalite 
prapuldyti vieną cente. M., imame riiika. Nuga.Tone yra :pardavinėjama, visose 
aptiekoso tomis pačiom, išlygomis ir tą p.čia garantija.

FRISIUSK SAVA PAVTELIAVIMO ANT TUO KUPONĄ.
National Laboratory, L. 23 -—537 South Dearborh St., Chicago, JU.

Gerbiamieji: įdedu čionai. ir meldžiu prisiųsti man
Nugu-Tųne,'’

■avą pretęlemt*. . . 1
MUSU ABSOLIUTIŠKA GVARANCIJA: Prekė Nuta-Ton. yf* vien.. (|l.oo) doleri, 

ui bonkutf. K9in. b<Mikut« talnin. devynios dešimty. (90) pilfalu, arba vi.no mėnesi 
bonkuta., arba šešių, meno.iua tydyn^o ui penkių. ($5.00) 

...... {20) j.jgu p. bu.i uiianadinta. na
me. umB‘ .ugr.tieime ju.u pinigu*. Negalite

Nugu-Tųne bonkut

Vardas ir pavardė

Gatvė ię numeris/.,

savo Tuolaik gavo biski piningu I Minu*
’ I I '< I t I I l I t i I l ' t I < t I » t t I ' I i « I I l I i I | , I o I I I , I I I I I , I I , I I I I

t UI t tt HOttut 11 • m m m U • YtUstUl. 11 •«11 ,t«i ,.M*M*K*Sw3£afc$ą

Ne grąžei mano 
role ir kaip 
saide 
jeigu teip bobel<*s duris ir sa
vo adjutantais nekaltus 
n i s užpuld i nes.

Isz fenais sustojau 
dideliam mieste kurio 
nepamenu, nes 
aiszkei 
kau viena bobelia, 
savo vyra 
gi kaip man sakyta,

žino-

vienam 
vardo 

kunduktoris ne 
iszauke, kuriame užti

ko mėgsta 
pamesdineti. Tai- 

tai nese
ntu iszrunijo in platu svietą ir 
nepoilgam sugryžo. Bet ne 
butu sugryžus, jeigu tame ne 
butu velnio galybe. O buvo 
tai sziteip:

Kada boba 
sios vyras nuvažiavo in dideli 
miestą pas ragana, 
vadina “ 
rios gavo 
dulkeliu (proszku) ir tuosius 
daigtus nusiuntė in fenais kur 
jojo boba radosi, ir sztai aki
ni i rksn i je, p i rmu t i n i u

sugryžo.

galybe.

iszpleszkejo, jo-

kuria visi 
velnienia”, nog ku- 
kokiu tai žvakių ir

t re imi 
boba parszvilpe namon pas sa
vo diedeli. ’

O kokia buvo besieda, kaip 
boba sugryžo! Džiaugsmas su 
aszaromis maiszcsi , o kaip da. 
paėmė alaus ir 
munszainia, tai buvo besieda 
po szimts pypkių.

spmaisze su

Ir kas isz 
to visko pasidarė? Ugi‘susimu-* 
sze isz to didelio džiaugsmo. 
Mat, tas viskas su kipszo pa« 
gelba dėjosi.

Jau toji bobelka keturis 
kartus pabėgo, o kai p dagi r- 
dau, tai vela rengėsi jienkta 
karta apleisti taji varginga 
asileli, <

bobelka

r

taji ’ 
o jeigu su kipszo galy

bių sugryžo, tai ir 
kur sprandu nusisuks, bu kas 
velniui tarnauju tai velniui ir 
tenka.

Negaliu jums visko iszpasa- 
kyti, ka asz girdėjau mano ke- a 
lioneje po vestus. Juk jau po 
teisybei po biskuti musu Lie
tuvei apsimalszinia, liet jeigu 
kur kokis paszlemekas ar niok- 
sza atsiranda tai mano tilipo- 
nas rodos perplisz isz smarku
mo.

Geriausia patariu jums ino- ■ 
davadnei, 

pasigailėkite numes ir mano 
tilipono, kuris jau nog kanka- 
leliu net sudilias, ba tai no 
szposas tiek naujiena »girdėti 
kas diena, o vis apie jusu nela« 
bus darbus ir pasielgimus.

Ant szedien užteks ir pasili
kite sveiki.

tereles užsilaikvti

f-

isznesz m

• 1 
T (

Motiejus: — Asz su t aje mo
toro bijota u pradėt gyventi.

Petms: — Asz jau ne bijotau 
pradėti* —■ nes turetau baime, 
kaip tas pasibaigtu...

Bijo pabaigos.
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Žinios Vietines ŽYDU SKERDYNES 
SEINUOSE. ISZ Lietuvos j*2 Lietuviszku kaimelu
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SUBMARINAS KURIS PASKANDINO LAIVA__R________
LUSITANIA .

Eslu po

kursą.

- Tvircziausia Lietuviszka
BANKA

t ❖
Didele kaucija sudeta Valstijos 
Banko Departamento.
priežiūra Valstijos, telp kad pini
gai Budotl mano bankojo negali 
pražūti. Priimu piningus saugiam 
palalklmul. Sluncziu piningus 
In visas dalis svieto, pagal dienos 

Parduodu laivakortes
kompanijų nustatytams kainoms. 
Parūpinu paszportus keliaujan
tiems in Lietuva. Viskas daroma 
teisingai, greitai Ir pigiai. Ra- 
ezyklto apie kalnas o gausite 
teisinga atsaklma. Adresavokite:

V. Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė. 

Mahanoy City, Pa.

— Petnyczioje jau turėsimo 
I diena Oktoberio.

— Žiema jau po szonu 
prie Kalėdų tik du menesiai.

— North Mahanoy kasyklo- 
sia likos skaudžei sužeistas in 
ranka Antanas Kinkas, gyve
nantis ant W. Pino ulyc^ios.

— Pottsyilles sude užsibai
gė teisinas Mares Bukovskie- 
nes isz Szenadorio, kuri nuszo- 

burdingieriu.
an- 
to- 

elek-

Jjictuvos Atstovybe Amcri-
J 3 yra gavusi žinias apie 

lenku kariuomenes padarytą
sias žydu skerdynes Seinuose, 
tkupinet ji laikinai buvo ta

k(j.)o

kuojnet ji laikinai 
miestą užėmusi. Lietuvos Val
džia buvo pasiuntusi Rugsėjo 
13 diena tam tikra 
isztirti npie tos

UNION 
i NATIONAL

BANK
MAHANOY

CITY

Capitol Stock |12&,MXUe 
Sirpina Jt Profits W6OJXM.0e

Mokame antra procentą ant 
auditu piningu. Procentą prl- 
dedam prie Jusu piningu 1-rna 
diena Sausio Ir Liepos mono- 
suose, nepaisant ar atneexat 
parodyt knygute ar ne.

Mes norim kad ir jas tnrfc- 
tumet reikalą su musu Banka 
nepaisant ar mažas ar didelis

Bankas adaras nuo 9 vai. 
ryte lig 8 vai. popiet, 8ub»to- 
mis 9 ryte lig 12 vai.

H BAT,L, Prezidentas
F. J. NOONAN, Vlco-Pres.
J. E. FERGUSON, Kaalerlua.
R. T. EDWARDS, VIce.Ko.

■ — » — — — ■ e e ne bp o o <w *

LIETUVISZKAS GRABORIUS
A. J. SAKALAUCKAŠ.

801 E. Pino St. Mahanoy City, Pa.

DAKTARAS W. BŪRKE 
LIETUTIS

418 W. Market St. Pottsville

liko

jo 21 diena.ve buvusi savo
Džiure iszrado jiaja kalta, 
tram laipsni žudinstos ir 

[kiti liTidu iszsisnko nog 
trikines kėdes. .

— Artimoje Pottsvilles, su
sidūrė pasažierinis trūkis sh 
darbiniu.
ninku likos maž daugiau 
žeista. Priežastis nelaimes 
buvo nesupratimas signohi.

— Praejta sanvaite lankė
si redakcijoj “Saules” pana 
Mare Kižiute, 
Raudono Kryžiaus svetimtau- 
tiszko inl’ornmcijos bjuro‘New

sidure pasažierinis
. Dvideszimts darbi-

8U-

komisija 
kariuomenes 

žygius ir dabar tos žinios 
nuo Lietuvos Valdžios Rugse- 

gantos ir suteik
tos‘atskyroj notoj nuo Rugsė
jo 21 dienos Valstybes Sekre
toriui, B. Colby. 
Gerbiamas Tamista:—

Mano vyriausybes insaky

< i Saules 
užveizdetoja

Yorke, kuri be paliovos dar- 
buojesi del labo lietuviszkos 

Isz Mahanojnus 
, atlan

kyti sEVo niotinelia, o isz ten 
nušluos in Detroitą, Kleve- 
landn.lir Ghicaga.

— Del daugeliu 
mas Motiejus
už<»iga nuo Vinco Racziaus po 
No
praszo visu 
pas jin

• 1 1 lietuviszkos
visuomenes.
nuvažiavo in Pittstona

Detroitą

pažinsta-
Burdulis pirko

214 W. Centre St. Jisai už- 
pažinstamu 

Busite 
(S 28)

savo
• atsilankyti. 

Svetingai priimti.

TEMYKITE.

kurios yra už- 
užmoketi.

A’isos moteres 
si registrąvotdš.. turi 
21 e. poli taksus, kolei bus vale • ii i • • 4 Ijoms balsuoti’Novemberio rin
kimuose.
pusi rengias

Su Tlfloron Ilgoms priima, nuo i 
valandos Iki 10 valanda Imi ryto, 1 
1 Iki 8 vai popiet. G Iki 8 vakare, j

Asz dabar esmių 
. kolektilvoti szitas 

taksus, kurie (uri but užmokėti 
priesz 2 d. Oktoberto nepaisant 
ar balsuosite ar ne.

Edwin Blew
Reciever of Taxes.

(S. 28.)

4 GERI NAMAI ANT 
PARDAVIMO.

Telefonai, Bell - Kennington 6311 
Keystone, - East <720 

Dr. E. G. KLIMAS.
PERSIKĖLE IN NAUJA VIETA 

Priėmimo valandan:
Likt 10 vai. ryte. 8-8 vai. vakare 

2538 E. Allegheny Ave.
PHILADELPHIA, PA.

į Naujas Idetuvlszka.i Graborlua J
J KAZIS RĖKLAITIS. <
I 616 W, Spruce St Mahanoy City J

Daktaras Juozas J. Austrą 
LIETUVIS

UnvnalM Daktaras Knrfnmeneje.
GIDO VISOKIAS LIGAS

£ Priima ligonius lig 10 valanda ryte. 
I 12 lig 2 popiet. 6 lig 9 vakare 
I Telefonas—Dell 850 R.

* £113 E. Coal St. Shenandoah

Merginu balbcrlu szapas. 
Uniojs prekes tiktai. Pra- 
Bzom. Telpgi Iszmoklnarno 
vyrus Ir merginas balbe- 
rlautl. Neužinlrszklto nu- 
maro. Netoli Union R. R. 
b t ac Įjos.

N. NoM8okoffa, 
1202 Penn Ave.

1
‘tv

Pittsburgh, Po.

W. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS.

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY, PA 
Laidoja kunus numlruMu, Pasamdo 
automobilius, rlglnus ir vežlmun del 
laldotuvfu, krlksztlnlu, vesoillju, pasi
važinėjimo Ir tt. Krausto dalgtun Ir tt 
520 W. Centre St, Mahanoy City, Pa

LIETUVISZKAS
SAPNINYKAS

Arba iszguldimas Sapnu 
205 Puslapiu — 310 Paveikslu. 
Tiktai 75c. ir mes užmokame 
nusiuntimo kasztus. Prisiuskit 
75c. o tuojaus gausite knyga 
per paczta. Adresavokite: 
, W. D. B00ZK0WSKI-C0.
L mahanoy: CITY, PA,

4 familiju kurios

tevynia.

Eiladelfijoj randasi namai ant 
locnininkas 

parduos pigęi, nes važiuoje in 
Namai randasi ant 

Mercy ui vežios ant South Side.
Atsiszaukite greitai po No. 116 

[Mercy Str. Philadelphia arba 
Saules” redakcije.

[proga pirkti tuosius namus ant 
pekulacijos. (t. f.)

! in i i Gera

I

STASYS JUODSNUKIS
LIETUVISZKAS KRIAUCZIUS

Siuva visokius siutus ir 
overkotus pagal nau
jausia mada. Turu viso
kiu nauju sempeliu ir 
yra Isz ko pasirinkti.

1 Teipgl taiso, iszvalo ir 
D iszprosina vyru‘Ir mo

terų rublis. Darbas yra 
geras ir užtikrintas 
Prekes prieinamo^,

102 E. Centre St. 
Shenandoah, Pa.

ra

Lietuvos Prekybos ir 
Pramones Banko

Agentūra jau siunezia 
Pinigus in Lietuva.
Turėdamas * skaitlingus 

skyrius ir agentūras Did
žiojoj ir Prusu Lietuvoj 
Liet. Prek. ir Pram. Bankas 
gvarantuoja. kuogreieziau- 
sia ir pigiausiomis sanly- 
gomis iszmokejima pinigu. 
Siuskite tiesog Banko 
Agentūra nes pigesnis bus

tiesog

Naudokitės^persiuntimas.
proga, tuojauš, iszvažiuoja
in Lietuva Banko Agentū
ros specijalis kurjeris. Su 
visais reikalai# kreipkite#: 
Liet. Pr. ir Pram. Banko 
Atstovas ir Agentūros Ve
dėjas :

M. NARJAUSKAS, 
747 Broad St. 
Newark, N. J. *

Hazleton, Pa.— Mare Vasz- 
koniene, 40 metu amžiaus nu
silaužė sprandu, nupuldama 
nog obeles 
obuolys.

‘Įnuvežta in ligonbuti, o r i. J r;

Vilnius. —- Liepos 
fjaikinojo 
Komiteto posėdi atvyko Vil
niaus žydu organizacijų dele
gacijos: Vilniaus -apskr. žydu

|pasveiks, tai bus raisza ant vi- 
mokratu partijos d-ras Szaba- 
dns ir žydu sionistu organiza
cijos p. Szeskinas ir p. Spira, 
kurie Vilniaus žydu visuome
nes nidžiumos vardu pareiszke 
džiaugsimi Lietuvai iszkovojus 
nepriklausomybe, atgavus Vil
nių ir norą bendradarbiauti 
Lietuvos naudai.
sze apie tai praneszti Lietuvos 

Steigiamajam

22 d. in 
Vilniaus Lietuviu

atstovai — d-ras Vigodskis ir 
rab. Rubinszteinas,

sprandą.
ant kurios skynė 

Nelaiminga likos 
jeigu

/

žydu de-

Be to pra-

so gyvasczio.

AKYVI TRUPINĖLIAI.

Vienas vyras isz 
susilaukt

metu, o tris moteres
skaitlio gali
metu.
už vyrus.

*

nes turi del juju dideliu 
Sako, kad tai yra

szventas pauksztis.

12,500 gali
kožno 

sz i m ta 
isz tojo 

susilaukt (uju
Moteres gyvena ilgiau

mu asz turiu garbes pristatyti Vyriausybei ir
;n Seimui Kaune.

Derybos su Rusais del oku- 
riuomenes, kuri isz naujo buvo|Puo^° 
užėmusi Lietuvos Seinų L 
Punsko miestus. Lietuvos Val
džia turi garbes kreipti

Valstybių dome in

Tamistai 
bjauru

vienytu

.,. nr;.'/.v f

f i I f

<•

JT
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______ _____

Ant daniszko pakraszczio mariu vilnis visiszkai pradeda 
sunaikinti vokiszka submarina No. 29, kuris paskandino lai
vu Lusitania: T__ ___„LJ /____ 1___  I "
ant kranto Danijos laike didelio szturmo.

Pasai vokiszkas submarinas likos užmestas

prancszima 
elgimąsi Lenku ka

apie
guodonia.

Rusai ne valgo karveliu, 
pa-

DAKTARAS NAMUOSE. MUZIKOS MYLĖTOJAMS.

bolszevikais Lietuvos 
ir | krasztu tebesitesia.

Lietuvos Komendantu ra Vil- 
Su-|niui veikia ir turi daug‘darbo. 

Kiekviena diena stovi priesz

Ka tik ifizejo Isz spaudos nauja 
knyga "Dataras Namuose”. Knygutė
je apraszoma visokios vaisi iszkas žo
les, szaknis, žiedai, lapai ir t. t. nuo 
kokiu ligų yra vaistai Ir kaip varto
jami. Su lotiniszkais užvardljimais, 
telp kad kožnas gali Juos gauti bile 
aptlckoje.
geru pamokinimu, slaptybių ir rccep- 

Tokia knygute yra 
kiekvienam. Preke $1.00

M. Zukaltis,
Rochester, N. Y.

Aprlcz to yra daugybe

sekomasius taktus, kurie tapo Komendantūra ilga žmonių ei
patvirtinti tam tikros komisi- 

pask irtosios isztyrimui. 
Rugsėjo 8 diena 5 vai. po piet 
pirmos ir antros 1.... .
jos kareiviai inejo in

JOS
le su
mais.

Bolszevikaf ir lenku paliuo- 
vi etose 
plesz i a

in vairiausiais praszy

lenku divizi-puotose ir ju užimtose 
SeinųHftbai bjauriai elgesį:

miestą ir tuojaus pradėjo plesz žmones ir ju turtą, visa ima, ka
gyvento- tik pamato nieko nemokėdamiti krautuves, plekti j 

jus, skriausti moteris, 
iszplcsztos 25 krautuves ir ap
grobta 150 atskiru butu isz ko 
nuostoliu padaryta iki 2 mili-|mus Rugpjuczio 
jonu markiu.

Buvo įsteigia visur savo revkomus ir 
platina bolszevizma.

Kvėdarna, Tauragės
2 d.

Pas 
iki 2 mili-linus Rugpjuczio 2d. vienas 

Dvideszimts dvi 'žmogus važiuodamas isz mies- 
moteris tapo iszžagintos. Rug-|telio netikusiu keliu iszvirto ir 
sėjo 9 diena insiverže in 
gogą pamaldų laike lenku ka
reiviai, ir užpuola ant rabino Įblogi keliai, nes tokiu atsitiki- 
ri kitu kurie meldėsi, yra nu
trauko nuo ju užsivilkimus ir 
visaip juos niekina ir daužė.

Seinų, 
toliu gyventojai yra pasiimto 
pi;ie Lietuvos Valdžios delega
cija, maldaudami, 
naujo

si na- luzsimusze.
Reiktu gyventojams taisyti

Punsko ir kitu mies-

mu galt biUi ir daugiau.
Dusetai, Ežcrenu ap.

lio 15 d. Padustėliu kaime bu 
vožmogžudybe, kilusi isz mei 
les dalvku.

Birže

kad jie isz 
atiduoti po 

Lenku karines valdžios globa. 
Delei szin priožaseziu 
vos Valdžia Ii ir garbes praszy- 

Suvienytu Valstybių val
džios pavartoti visa savo inta
ku, kuria 
Valdžios, 
puolimai, 
yra pastangos 
Lenkįjos ir 1 
santikiai, nebepasikartotu. Be 
tq, turiu garbes pabrįcžti, jog 
visi szie bjaurus lenku karei
viuos antpuoliai ant taiku gy
ventoju yra atsikartojimu 
paežiu invykiu, kurie jau yra 
buvo, kuomet pernai Seinai ir 
Punskas buvo užimti lenku 
kariuomenes ir kad atkaklus 
szios Lietuvos dalies gyvento
ju pasipriesziūmias priesz len
ku okupacija gali būti prasza- 
lintas ne kitaip, kaip tik jeigu 
ji bus pavesta 
džios žinion, 
teises žvilgsniu turėtu pride
rėti.
Reikždamas pagarbos ženklus 

J. VILE1SZIS 
Lietuvos Atstovas Amerikoje.

nebebūtu

Lietu-

ti

t ji turi prie Lenku 
idant panaszus 

daromos
i sudaryti taiųi 
Lietuvos

kuomet
uz-

taikos

tu

Lietuvos Val-
ji irkuriai

Lietuvos Prekybos 
Bendrove

. BANKIERIAI
Tarnauja Lietuviams.

Siunezia Pinigus in Lietuva 
doleriais ar auksinais, pagal 
dienos kursą. Parduodame 
Szipkortes. Iszrupinam Pas- 
portus. Siuncziame tavoms 
in Lietuva. Reikalaudami 
platesniu informacijų pra- 
szome raszyti ant žemiaus 
padėto adreso:

LITHUANIAN SALES 
CORPORATION, 

414 Broadway, 
So, Boston, Mass.

Užraszomb Lietuvos 
laikraszczius.

Mat, vienos žmo
nos vyras karo metu buvo isz- 
beges in Rusija.
na moteris eme nivletis su ki
tu vyru. Kai tikrasis 
sugryžo kilo nesupratimu. Tai
gi nakti parėjusi isz Rusijos 
vyra nukovc/kirviu mieganti.

Rug; 
pjuczio 3 d. Sudeikių parapijoj 

nuken- 
ir ledu.

Szeiminiszkiu 
vasarojus.

Rusu bolszevikai 
Vilniaus 

žmonių turtą. 
Rutkauskio

Likusi vie-

v v ra s

Sudeikiai Utenos ap.

NEPAVOJINGAS.

tu.

151 Hudson Ave.

7?,

/•v

.< U

vok ieeziai

f

/ v ' ’’

iii

szio paveikslo ant kurio 
kud vkis. v

‘•z.

Vienas isz <lidžiuju niazdzin 
ru kuris radosi Helgolande, ko 
kius naudojo vokiecziai laiko 
karos, parodo jojo diduma ant 

sėdi

i;

m
r

•' 11'

f• L *'

' I > 
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kai kurios vietos labai 
tojo nuo lietaus 
bjausiai 
džiaus, 

• Vilnius.
besikraustvdąmi isz 
vežasi su savim 
Iszveža Zismano, 
Zukauskio ir kitas spaustuves. 
Veža geležkelio turtą, 
nūs, vielas. Slampinėja po vi
sas gatves ir butus ir atima isz 
privatiniu žmonių 
kitus reikalingiausius
ežiu daigins. Visa tai daro at
virai, tikindami darbininkus, 

t “prple* 
Angarieczio 

insakymu are^ztuojama 
žmoniu ir suszaudoma. Jaunus 
vyrus bolszevikai nori prie
vartos keliu mobilizuotu in sa
vo armija.

Vilkaviszkio
Derlius. Nors isz žiemos ru
giai bei kviecziai pavasary at
rodo prastai, 
ežiai sziek
abelnai imant galima sakyti — 
užderėjo viduti niszkai.
tarpu vasarojai delei stokos ly
taus, kaitraus ir sauso oro vie
tomis labai menki, 
plauktoje, grūdui
pradėjo.džiūti. Kiek geriau
pribrendo vasarojai ankstybes- 
nieji. Žole pievose szimet teip- 
pat menka iszaugo ir sziieno 
mažai priszienauta. 
buvo vidutiniszki.
tos paezios priežasties pradėjo 

Dabar po truputi pra-

La
so-

I

telef o-

meblius ir 
vilnie-

kad tai esą rųikaljįnga 
tarų laimėjimui.”

daug

apylinke. —

, Rugiai ir kvie-

reikalinga
(Nov. 2)

Ka tlk IrzPJo 1hz spaudos penki nauji 
veikalai Gaidos fiu žodžiais del Piano 
“Gana Broliai Mums Mlrgoll* duetas. 
“Kas man darbo” duetas.
“O Lietuva Numylėta** duetas.
“Sudiev, Gimtine** solo.
Lalszkns pas Teveli” solo.

Preke po 50c. uis kiekviena.
Siuskite piningus registruotam lalszke 
ar per Money Orderi, stempu nepriimu 

J. A ŽEMAITIS, Iszlelstojas.
315 S. West 8L Shenandoah, Pa.

M 1

NAMINE MOKYKLA!
Rankvedis Angliškos Kalbos. Praktiškas būdas išsimoki

nimui angliškos kalbos pačiam per save be pagelbos mo-
Rytojaus. Puslapių turi 310. Audimo apdaruose S2.25 

i Kaip Rašyti Laiškus Lietu
viškoje ir Angliškoje Kal
bose. Puslapių turi 293. Au-

I dimo apdaruose $2.00
ŽODYN AS Lietuviškai- 

Angliškas pirmoje dalyje Ir 
Angliškai-Lietuviškas ant
roje dalyje. Sutaisė A Lalis. 
Abi dali sudeta vienon kny- 
gon. Yra tai reikalingiausia 
knyga norintiems gerai pa
žinti anglišką kalbą. For
matas 6x9 colius. Puslapių 
turi 1274. Gražus tvirti ap
darai, brangia moroko skūra 
aukso parašai ant nugaros, 
kraštai marmuruoti.
KoImo. .. #10.00
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SKAITYKITE *’9AULE” >

1 *•& h a ■' iiįs *
SKAITYKXTĘ‘ “SAUI^” .

geri riRKiNEįUivr šiibr-šziroRi.
, "i ' V . J '*■ ■ F ."*.w

Del fszsluvlpejlmo Szlebos, Padunz- 
knltos, Staltea, Skaros, visokiu Vilnių. 
Gyvu Ir padirbtu Kvlotku.

JENNIE REF0WICH,
129 W. Centro St., Mahanoy City, Pa
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GERIAUSIAS VALGIS

valkams kaipo ir ‘ suaugusiams, laiko 
skilto vasarno oro, yra tai grlno giaro

tiek subujuju ir* ic^-creamo. *' •' rl 11 f i ’ 11”

Tyo

tik-ka isz- 
nesubrened 

K iek

Dobilai
Bulves del

džiūti.
dėjo lynoti, bet jau kiek velo- 

Soduoso vaisiu — maža, 
kriausziu (gru- 

visai nėra.

ulio 
eina spareziai.

ka.
o ypatingai 
sziu), kuriu veik 
Rugiapiute prasidėjo maždaug 

liepos 13 — 14 d‘; darbai 
Kurie szais

metais buvo kasė durpu — la
bai gerai iszdžiuvo.
Galima tikėtis kad su kuru bus 
kiek geriau, negu pereitais me
tais.

ANT PARDAVIMO.
Geran biznavas namas po No. 21 Ir 23
W. Centre St. Mahanoy City. Galite 
atslszauktl ant vietos arbą ift “Saules” 
ofisą. - (Sep. 30

- nm.TA mm m08 iSZ(Įjrt,ani n* par
duodamo ICE-CREAMA isz geriausio 
pieno ir Smetonos ir yra szvležas ko- 
žna diena. Pabandykite.

' II. GEORGE,
Mahanoy City, Pu.
-----—.. -- - -r-- - -..Tl 1

21 W. Centre St.,

Pirmutine Lietuviszka
BANKA

Siunezia piningus in visas dalis 
pasaulio. Parduoda Laivakortes 
ant. goriausiu Linijų, už kompani
jos prekes. Priima piningus del 
saugaus perlaikymo, teipgl moka 
procentu nuo pudeliu puliktu no 
mužiuus 6 menesiu. Iszdirbu if 
Notarialiszkui užtvirtinu visokius 
Dokumentus, Paszportus važiuo
jantiems in Tėvyne. Banku esanti 
po dideliu kaucija ir kontrole 
Valdžios Bankliilo Departamento 
hu kuria atliekant reikalus nėra 
jokios baimes.
žemiaus padėto adreso o gausite 
visada atsaklma:

Joseph 6. Bogden,
Banker & Alderman, 

P: B. Bic, 159. . .
Cor. W. Long Ave. & S. Main St.

DuBois, Pa.

Raszyklto ant
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Siųsdami pinigus adresuokite šitaip:
S. P.ZTANIS & CO., , .

1 EAST 112th STREET, CHICAGO, ILL.
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Nauji Rudenini
K Kotai Moterems 

ir Merginoms
Szimtai visokiu puiku kotu del J 
mergaieziu, 3 lig 16 metu se
numo. Visokiu naujausiu madų 
kotu del moterių ir merginu.
Pluszini ilgi ir trumpi kotai *t 
del diktu moterų.

Siutai ir szlebes del moterų, 
lig 56 coliu didumo.

Aplaikeme nauju gražiu ♦♦♦ 
kailinu. Ateikite pamatyt.
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nauju gražiu ♦♦♦
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GUINANSI•201 W. CENTRE ST.
MAHANOY CITY, PA.
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Sztai Koki Prieteli Turite—
Merchants Banking Trust Co. Banke
Yra tai pirmutine Banka Mahanoy City ka pradėjo mokėt 

procentą ant sudėtu piningu.
Yra tai Banka in |<uri ateinate, kada reikalaujate pagelbos 

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

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

Yra tai Banka kurios virszininkai yra juso tautieczlai Ir 
pažinstami. , x t

Yra tai Banka in kuri galite ateiti ant rodos arba informa- 
. cijos, kada norite kur investyti piningus arba pirkti 
namus. S ’ . " <aU4’

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

5

piningus in Merchants Banking Trust Co. Banka. Szita 
Banka žino kaip jumis geriausia pagelbetL 
MERCHANTS BANKING TRUST CO.

MAHANOY CITY, PA
—DIREKTORIAI—
L. Eckert, Vice-Pn*. 
W.F. Rynkewict

T. G. Hornsby

D. M. Grah&m, Prw.
J. H. Gurrahan, Attorney

P. C. Fenton

••
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D. F. Guinan, Tr.M.
A. D.ols.wlęa M. Gl.uk

Gl.uk



