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Zakristijonas už savo manda- 
guma aplaike 80,000 doleriu.

— Juozas A. 
Boyle, zakristijonas Szv. Pat
riko katalikiszkos katedros, 

miesto Cork, 
jisai likosi 

sukcesoriiim viso turto iszej- 
nanezio 80 tukstanezio doleriu 
po mirezei Danieliaus Cassidy. 
Kokiu budu Boyle aplaike ta
ji turtą, pats apie tai geriausia 
iszajszkina:

“Danielius
in Amerika apie 

ir tankui 
atsilankydavo t in katedra pa- 

Asz buvau jam man
dagus ir visame patarnavau
senukui, kuris turėjo apie 76 
metus amžiaus ir nevedias. 
Kada po keliu menesiu iszke- 
liavo jisai adgal in savo tc\v- 

pasake man, jog imuž-

nplaike žino isz 
Iria nd i jos, buk
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Cassidv
buvo
szi menesiai adgal

pn-
sze-

simclst.

man,nia, 
mirsz mano mandagumo ir už 
tai atlygins. Po kokiam laikui 
aplaikiau žinia idant pribūti 
in Irlandijc ir atsiyniti palikta 
man turtą 
paliko.“

Mandagumas 
moka, tare Boyle,

, o

kuri senukas man

visados užsi- 
nes tai nio- 

padaro daugko nckasztuoji 
giaro kitiems.

Gulėjo mirtinai sužeistas, o pa
cziule signto su kitais.

Los Angeles,
mundas Masehel, 
ligonbutije nuo syžeidimu ko

Calif. — Rai- 
guledamas’

kius aplaikė* kilfoje nesitikėjo, 
jog jojo nedoru pacziule sinn- 

ir net bandė par
duoti savo kudyki del kitu 
žmonių idant ne butu jai sun
kenybe. Kada Mascholis pa
sveiko ir iszejo isz ligonbutes 

nog savo 
savo pa- 

czios. Iimesze skunda jjrieszais 
jaja ant persiskyrimo, kuri ap- 
laike. Po teismui motere dingo 
su kudvkiu nežine kur.
Pakorė 61 nigerutj Ir du bal

tuosius 1920 mete.
Tuskogee, Ala. — 

1920 meta po Suv. Valstijos at
sibuvo mažiau lineziavimu ne 
kaip už praejta meta, Praejta 
meta likos Įincziuoti už viso
kius prasikaltimus 61 juodieje 
ir 2 baltieje. Daugiausia tuju 
nektaiziniu pikniku atsibuvo 

o mažiausia Virgini-

to su kitais 
savo

ana diena dažinojo 
draugu pasielgimo

P ra e j ta

Ant pra- 
Mrs William B. Jones, 

palicije isz

Georgia
X 

Nežinojo, jog isztekejo už savo 
tikro tėvo.

Baltimore, Md. 
szimo
27 metu amžiaus, 
keliavo in Jacksonville idant 
isz tenais parvežti josios vyra, 
kuris vėliau pasirodė, jog ne 
buvo tai josios patėvis kaip 
sau mane, bet josios tikras tė
vas.

Laike slieetvos palicije rado 
zenybu laisnus ižduota 1 
niaus, 
ižduota 
Jones, naszlio, 
žiaus

3 Ju
ngėte, kuri buvo 

ant vardo William 
42 metu am-

del apsivedimo

Jonsiene kalba, 
sios motina mirė,

1911

Freeman
su Ona 

amžiaus.

turi du vaikus, 
metai.
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Angli.joi.
laiko 
prie 
gavosi

szturmo 
kraszto, 

gi lak
ant kranto ir

Laivas kuris užėjo ant uolos ’
Penzance, Anglijoj. Negalėdami prisinrfyl

vaikas 18 metu iszplauke isz laivo su virvia ir 
Virve likos pridrutinta

tokiu budu iszsigalbejo* isz skestanezio laivo 45 žmones.
Dingai ant krasztb.

Perszave savo kaiminka laike 
barnio._____ __

York. — Nesutikimas 
terp vaiku invede in nesutiki
ma ir motinas tuju vaiku. Po
neliu Arteleni, .”>7 metu am
žiaus, likos perszauta teip pa
vojingai per savo 
Angela Massa Ii, ,

* kaiminka 
jog toji iii 

kėlės miliutas mire nog /.aidu
lio. Abidvi moteres ka tik bu
vo sugryžja isz sūdo, kur turė
jo teisina už vaikus. Kaip tai 
nuprasta terp moterių, da. rei
kė j o vienai kitai iszmetineti 
npie pasielgimą vaiku. Massa- 
liene negalėdama nukensti lie
žuvio savo kaiminkos, inbego 
in grinezia, isznesze karabina 
ir paleido sznvi in Artelenija, 
pataikindama jiai in g 
;mo ko krvto’ mirsztahti. 
lintoja 
Tankei

raly a, 
II 

likos aresztavota. — 
’ atsitinka terp 

už vaikus* susieda

liai m

vi su r 
mote r i u, jog 
su Medingom pasekmėms.

Aplaistė save karasinu ir 
uždege drapanas.

Wis. -
32 metu

Kenosha, Wis. — Katre 
McGivem, 32 metu senumo 
motore, aplaistė save karasinu 
ir uždege ant saves drapanas. 
Brolei moteres 
sios dejavimą, 
rasdami jaja 
liepsnoje.
nog kokio tai laiko ir geisda
ma užbaigti sau gyvaste isz- 
rinko taji baisu bilda. In kolos 
valandas po tam mirė dyde- 
losia kaukesiu.
Nusižudė isz baimes, jog jojo 

jeszko palicije.
Pittston, Pa. — Kada palici- 

jantas Langhney, dirstelėjo su 
žibute po tropais namo'602 N. 
Main uli., nusistebėjo nemažai 
ižgirdes sznvi po trapais. Priė
jus areziau rado po tropais nu- 
siszovusi Steponą. 
22 metu amžiaus,

Palicijantas 
piktadario kuris apiplesze du 
vyrus praejta nakti.

girdėdami jo- 
iszlauže duris 

ant grindų visa 
Badai motore sirgo

reivi.

Zawadzki, 
buvusi ka- 

jeszkojo

Kapitolas West Virginijos su
degė. — Bledes padaryta ant 

$25,000.
Charleston, W. Va. — Rotu- 

zo (kapitolas)
A’irgįnios sudege 
vakara.

va 1st i jos West 
panedelio 

Ugnis padare bledes 
ant 25 tukstaneziu doleriu. Ro- 
tužeje buvo sukrauta daug 
amunicijos kuri eksplddavoda- 
ma užmuszc du ugnagesius, o 
daug sužeista per szvilpanezes 
kulkas. Namas buvo sonovisz- 
ko budo, pastatytas isz plytų. 
Neužilgio ketina pastatyti pui
kesni, kuris kasztuos ih penkis 
milijonus doleriu. 

I

Nubodo žemei klausyti bobisz- 
ku liežiuviu, iszsižiojo ir 

nurijo abidvi.
Scranton. Pa. — Dvi mote

rėles, kaiminkos, 
tvoros, pradėjo 
apie szi ta.
nubodo klausyti -bobiszku lie
žiuviu, o idant jaises perskyli 
ir duoti joms gera 

, jog geriau yra

sustoja prie 
sznekucziuot 

Matyt kad žemei

pamokini
mą, jog geriau yra sėdėti na
mie ir užsiymti savo darbu ne 
kaip apkalbėjimu, iszsižiojo ir 
nurijo abi moterėlės. Viena isz 
moterėliu i u puolė 
net 30 pėdu o kita užkibo aut 
tvoros. Toje vietoje žeme in- 
griuvdin kasikius tuojaus prie 
namo.

Gal moterėlės daugiau ne 
stoves prie tvoros nes kita kar
ta galėtu ingriiiti in 
pragaru isz kurios 
teip lengvai iszsigauti.

in duobia

daugiau

paczia 
negalėtu

ti ne

*-■--------- . ■ j 1F

Lenkai neutralineje zonoje?
Lenkai neutralineje zonoje, 

ypacz buvusioj Suvalkų guber- 
neje, naudodamies teise laiky
ti ten savo milicija,, labai ple- 
szia ir kankina giiventojus lie- 

Gyventojai vietomis 
Punsku susiorganiza

vo in szauliu barius ir dažnai 
lenku svecZins pasveikina 
szautuviu ugnim. Įnirtę už tai 
lenkai sugavę szaulius snszau- 
do, pavyzdžiui Joną Muraus
ką. Gyventojus 

iszsivoža

tu VI us. 
paties

sveczuis

gi kankina, ir 
dažnai, iszsivoža su savim, o 
I >aak u į 1 a i ko - kalėjimo.
Nenori kariauti su lietuviais.

I
Iii Daugus

t

Jis honoris kariauti

Ii u i buvęs susitikęs

atėjo nuo Asz- 
monos vienas lenku kareivis, 

su lietu
viais, todėl ir pabėgės. Pake- 

su lenku
žandarais, susiszaudes ir viena 
sužeidęs. Lenkijon grizli 
ri. f

Klaipėdos prancūzai priesz 
lietuvius.

Isz Klaipėdos Kraszto pra- 
nesza, kad ton prancūzai dara 
pefėianat lietuviams, 
valdininkams.

ueno-

ir mažame

esą nutarta
“Vidurio

ypacz 
to kraszto sie

na visokiu kliueziu.
Mobilizuoja Vilniaus gyvento

jus.
Zeligowskis paskelbė Vil

niaus srityje mobilizuoto. Gy
ventojai stoja labai nenorom 

skaieziuje, todėl
mobilizuoto nusitęsė. Kadangi 
gyventojai geruoju neina, taigi 
juos gaudyte gaudo.
. .Lydos klausimas. Kaip pra- 
nesza Vilniaus lenku laikrasz- 
cziai Varszavoje,
prijungti Lyda prie 
nes Lietuvos.“
Del ko buvo suimti Vilniaus 

lietuviai?
Paaiszkejo dabar, kad Želi- 

gowsk įninka i suome tuos Vil
niaus lietuvius, kad tokiu bil
du privertus mus nebausti su
imtųjų “P. O. W.“ lenku or- 

kurie pernai 
norėjo nuversti musu valdžia. 
. . Kauno lenkai. Kauno lenkai 
pabėgo in Vilnių inkare sąjun
gą, kurios tiltas esąs tęsti Že- 
ligowskio pradėta darba, bū
tent prijungti prie 
Kauno sriti.
Lietuviu delegacija in Varszu

va.
iszvažiuoja

4 4 
ganizacijos nariu

P. O. W.” 
y

kurios tiltas esąs tęsti Že-

Lenku ir

18 metu
buk kada jo- 

turejo tada 
15 metu, apsivesdama sy juom 
nes tvirtino jiai buk yra josios 
patėviu.

Toji pora
Kada sukako devini 
Jonesiene sapne mate, szliubo 
laisnus, o szale jojo pravardes 
buvo paraszyįa “tėvas.“ Tada 
motere susinosze su motina 
savo vyro, nog kurios dažino
jo, buk tukrai Jonesas.yra jo
kios tikru tėvu. Dabar mote
te sknndže savo tikra*feva ant 
persiskyrimo.

Iszmete savo paezia per langa.
Stratton, Ohio. — Isz neži

nomos priežasties, Arthuras 
Boyd, 30 metu amžiaus, iszme- 

langa 
Magdalena, 
sz antro laipsnio. Motore gi- 
ukningai iszpuole, ba iszlauže 

sau V tiktai “ 
ant kokio tai žmogelio kuris 
tame laike.praejtinejo pro Įau
ga.
atsitiko..—■ O gal vyras turėjo 
gera

priežasties,

e per savo pacziule
24 metu amžiaus, 

'Motore

koja, nes puolė

Žmogeliui jiieko blogo ne-

priežaste, jaigu turėjo 
savo pacziule net per lenga Už
mesti.

Per sav- 
žudinsta Zawadzkio, palicije 
yra tosios nuomones, jog jisai 
manydamas, jog jojo palicije 
jeszko, pats sau pasidarė mir- 

kaip buti aresztavotu.
Badai jisai buvo tuom pikta
dariu.
Eksplozije slyvų, — vyras su 
moteria randasi ligonbutije.

New York. — Szimas Gibar- 
denas pastate ant.pecziaus ka
tilėli su slivom. 
,kylo smarki < 
balsei apdegino Szima. ir jojo 
moteria ir dabar randasi abu
du ligonbutije. Badai krttileli- 
je radosi kitokio maišzimo, bot 
nedažinota kokio,

-e

Hazelton, Pa. — Visos kasi- 
klos Lehigh Valles aplinkinėje 
Panther Creek sustojo dirbti, 
nes anglekasiai austrai kavo. 
Mat, kompanije ne senei par
gabeno daugeliNepo ilgam 

eksplozije kuri Portugalu prie visokiu darbu.
Iszpanu ir

fi
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vokiecziai turėjo sunaikinti daugeli areo- 
daugeli tuju 

Stolpe, Pomeranijoi, kurie likos sude- 
kaip 

Ir tuosiustures atiduoti ar sudeginti.

.......—

Pagal sutarte, 
planu ir kartszku balonu. Paveikslas parodo 
maszinu “ant kapo 
ginti. Bet vokietije nepaliovė daryti nauju areoplanu, 
dažinojo allijentai.

* 5

Lenku “darbai“ Lietuvoje.
Isz Ukmergės pfanosza, kad 

prasimusze ligi Kovarsko ir 
Taujėnų lenku raiteliai pasiti
kę važiuojanezius 
paszto darbininkus, 
žydus nužudo, <

Ukmergės 
kuriu 3 f ■ I

o kitus pneme 
in nelaisve, tacziau jiem pavy
ko pabėgti. Nužudytųjų kiniai 
iszrodo taip: 
nuo galvos oda 
makaule,

antram supjaustytas vei
das, miskrosti 
nys, isžrnifszfl
plesztas liežuvis, trecziam su-

, galva ir taip nukan- 
Pies Truskava tie pa- 

paeme nelaisvėn 
du sužeistus jaunus 
los szaulius suszaude ir subau
dė. Tai kokie žmones tie ponai 
Zeligowsk i ninkai.
Lenkams amunicija isz Tilžės.

Isz Tilžės pranesža, kad ten 
prancūzai ir lenkai supirkinė
ja buvusios vokiecziu armijos 
karo medžiagos likuezius, 
ypacz amunicijos, 
tai visa i u Poznaniu.

Musu belaisviai Lenkuose.
Lenku užsieniu reikalu mi- 

pranesze musu vy
riausybei, kad lietuviu belais
viai busią tuojau 
praszo

vienam nulupta 
ir pramuszta 

iszteksztos smege-
nys,

pjaustyta 
kintas. T 
tys raiteliai

nisteris

veido ran me
dui ityš ir isz-

Ramy ga

likuezius 
ir siunczia

gražinti ir 
tuojau gražinti dar 

esanezius Lietuvoje lenku be
laisvius.

Pekszti isz Kalifornijos in

LIETUVOS VALDŽIA YRA 
PASIULINUSI
VALDŽIAI SUTARTIES 

PROJEKTĄ.

LENKU

Gruodžio 7 d.
in Varszuva per Karaliaucziu 
delegacija. Jos tikslas yra pa
sikalbėti su Lenku valdžia del 
invairiu klausimu saryszy su 
Ijietuviu-Lonku gineziu.
Lenku pleszimai. Lapkriczio 
25 diena lenku 9 pulko bata
lionas su 3 
puolė Salaku 
apiplesze,

Anglekasei tvirtina, buk tiejei 
darbininkai nesuprasdami ka
sikiu darbus, yra pavojingi del 
kitu anglekasiu ir juju gyvas- 
cziUi F • .. .... h! — . I. al . I . _.. . i IL k - . I I

New Yorka
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kulkosvaidžiais 
miesteli ir taip 

8
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į-yven tojams j 
nieko nibeliko. Savo plcszima t 
lenkai aiszkina tuo, kad jiems

i 
kelionei sau

vis tiek reikia iszeiti isz Lie 
tuvos, tai nors 
maisto pasipleszia.
Lenku darbai už neutralines 

zonos.
Musu vyriausybe yra gavusi 

visa eile skundu isz pafrontes 
ir neitralines. zonos gyventoju 
del lenku kareiviu skriaudų ir 
žiaurumu. Lenkai nežiūrėdami 
demarkacijos linijos ir neutra
li nes zonos, ateina ir varinėja 
žmones pastoeziu, paskui ati
ma arklius, javus ir kitus 
maisto produktus, musza žmo
nes, gazdinh moteris ir mažus 
vaikus, gėdina mergaites. Ūki
ninkai sako negali taip kęsti

ma arklius, ir kitus

ir prašzo iszvaduoti isz to pra-
-...........CS1 *

I
ri

v

I

I
l b

* 'tB \ ~— - i l t i tr

Long Beach, Calif
t

mi yra gandai,

I
Į

/

Gruodžio 30 diena isz Kau
no nuo B. Baluczio yra gautas 
toksai kablegramas:

“Musu pasiustoji Varszavon 
delegacija yra pasiulimisi Len
ku Valdžiai iszriszti visus gin- 
czius tokiu budu: Pirmas 
punktas, 
musu padaiytaji Maskvoje su
tarti; jeigu biltu Kokio nors tu 
rubežiu pataisymai o taipat ir 
sienos nustatymas Suvalkų 

padaryti, a-

budu:
Len k i ja pripažįsta

nustatymas 
rody boję tur but 
biem pusėm susitarius. Paskui 
antras punktas. Lietuva pasi
žada nedaryti antpuoliu aut 
Lenkijos ir neprileisti kitiems 
jos teritorija naudotis, tokiam 
užpuolimui. Tolinus, treczias 
Lietuva sutinkanti užtikrinti 
Lenkijai liuosa transita iki ju- 

sudaryti ekonomines 
Ketvirtas punk-

2

Penktas.

ros ir 
konvencijas, 
tas, Garantuoja konstitucijos 
instatymais visu tautu lygybe 
ir užtikrina joms placzia kul
tūros autonomija.
Placzios teises delei vietos sa
vy valdos. Szesztas,
liuojant Įiilna politine amnes
tija Lietuvos lenkams. Septin
tas. Lenku kariuomene priva
lo pasitraukti isz Lietuvos ir 
tuomet tur but toj teritorijoj . . > a • k • « • *

nejitide-

kaip kokie

Tomis
* •dienomis atėjo isz Kalifornijos

in New Yorka F. M. Ricluirds 
ir jojo pati, iszlaimedami lai- 
žybas £000 doleriu. Toji pore
le apleido Kalifornija 30 Okto-

pore- 
Okto-

berio o atėjo in New Yorka ant 
Nauju metu.
isz laižyba su savo ‘

Richardas ėjo 
draugais,

liniuką d arba 
visame Vilniaus kraszte, kaip 
ji buvo liepos menesyje, nepai- 
sindama visai, jog ji buvo da
vusi Tautu Sąjungai tvirta pa
žada neapimti Vilniaus. Sulig 
gautųjų isz Vilniaus praneszi- 
mu, lenkai ruosziasi prie nauju 
ant musu užpuolimu Sausiu 
menesyje.

(pasiraszcs) Baltutis.
Isz visu sziu tarvbu vienas 

dalykas tikrai yra paaiszkejes, 
būtent kad Lenkija nieko nesi
drovėdama ir nepaisydama in 
jos paezios padarytąsias sutar
tis nor užgrobti Lietuva. Szio 
darbo prirengimui jau leidžia- 

kad Ijenkija
būtinai reikalingas visas gele
žinkelis nuo Vilniaus iki 
Dvinsko ir kad, jeigu jau kal
bėti apie plebescjta tik in va
karus nuo szio geležinkelio.

Viena sziu tarybų puse yra 
gera, kad viskas paaiszkejo. 
Bet kiti gali pasakyti, kad ir 
be Sziu derybų, kuriuose daly
vavo nuisu Valdžios atstovas 
kun. Staugaitis, 
aiszfcu. Par visa ta derybų lai
ka lenkai tu r but stiprina savo 
pozicijas. Reikia spėti, jog ir 
Lietuviai mokėjo pasiruoszti.. 
Ir todėl Neujieji Metai nesza 
mums tuo tarpu viena szauks- 
ma: eiti in mirtinga kova su

(Gruodžio 31, 1920. 
Lietuvos Informacijos Biuras.

lenkais.

0

nuo

buvo viskas

y

ISZ VISU SZALJV
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Belgrado palicije suleido 200 
komunistu maissatije.

Belgradas. — Terp belgra- 
diszkos palicijos, o komunistu 
kylo maiszatis kurioje daugiau 
kaip du szimtai komunistu’ir 
dvidesžimts palicijantu likos 

Palicije norėjo užr
drausti komunistu susirinkimą 
tas tai buvo priežastis sumiszi- 
mo.
Latvei neriuiauja; bijosi suki

limo. .
Ryga. — Czionais

nerimastis isz

sužeista.

vicszpa-
tauje didelis 
priežasties iszkelimo revoliuci
jos per bolszevikus. Daugiau
sia yra abejotina, kad Latvi- 
joi kareiviai nuo kariszkos tar 
nystos ir liks permainyta visa 
valdžios administraoije.

Bolszevikai geidže paymti 
Vilnių. '

Berlinas. — Sąnarys diplą- 
matiszko sztabo soviatines val
džios Kaune,
reiszke soviatinei valdžei, buk 

priversti >už-

daromi rinkimai, 
buvo Lietuvos vakaru dalyje. 
Asztuntas. Speciale kontroles 
komisija turėtu prižiūrėti, kad

, ne
puses naudai, bolszevikai yra

Akseldros, a p-

rl

rinkimai invyktu teisingai 
vienos kokios [
Vilnius tur but pripažintas ymti miestą Vilnių isz naujo, 
kaipo Lietuvos sostine ir Sei
mo buveine. TaszkAs. Tuo tar
pu yra toksai inspudis, jog 
Lenku Valdžia 
szin sąlygų. 
Valdžios

inspudis, jo 
nesutiks ant 

Pasakas. Lenku

jog padarys pekszti taja kelio
ne in paskirta laika, ka ir pa
dare, ■A iJ*4»i „iL.t

r

nusistatymas gana 
yra aiszkus isz priežasties pri- 
emimd rezoliucijos, kuri tapo 
Užsienio Reikalu Komiteto po 
pasitarimu su kunigaikszcziu 
Sapieha to komiteto priimta. 
Szi rezoliucijoj reikalaujama 
nuo Valdžios investi visoj Cen- 
tralej Lietuvoje Lenku civiline 
ir karine administracija. Ir tat 
buvo tariama, kuomet musu 
pasiunstoji Varsz&von delega
cija yra dariusi visu pastangų, 
kad kaip norš priėjus prie su
tarties. Minėto Komiteto pata
rimas pradėta vykinti, nes*p. 
Raczkewicz, buvęs Rytu krasz- 
tu Virszininko Osniolowskio 
pagelbininku

Komisaru.
norima pakeisti Želigowskio

Eina paskalai buk Lietuvei pa
dare kokia tai slapta sutaiką 
su bolszevikais.

Lenkai* užėmė Joniszkius.
Kaunas. — Badai Lenkai už

ėmė miesteli Joniszkius. Tau
tos sąjungą kontroles kamisijc 
nukeliavo in Varszava ir rūpi
nasi Lenku naudai praplesztį 
naujai nustatyta demarkacijos 
linija lyg tu rubežiu, 
Lenkai buvo užemia 
menes i je 
toji kamisije turėjo tame, tai 
da nedažinota.

kuriuos 
birželio 

Koki pasisekimą

Kaunas, 9. 12. (Tel.) Vakar 
perėjo Lenkai neutrali ne Lini
ja ir iszplesze Oranyjos mies
teli. Vakare gryžo Lenkai at
gal ir baudė Pertoje inimti, jie 
yra pavaryti.
szeszis Lenkus. Lenkai neatbo-

Mes sugavdm

*

iVliiiaus
tapo paskirtas

Juomo ja per Tarpininkavimu Kou- .

valdymas. Sziuo keliu eidama, 
Lenku Valdžia mat taip nori

troles Komisijos darytojo de
rėjimo, jie savo karei vi ja isz 
Janiszkiu ir Pųrvinięzkiu no

/i likviduoti Želigovskio maisz- (atatranka, bet padidino,
' a ♦. ■ , * i '■ 1 nL ■
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KAS GIRDĖT
Badai gubernijosią Vitebs

ko! ir Moskvos bolszevikai su
kuopi no ten 
kaip penkiolika nauju divizijų.

vaisko daugiau

Praejta meta miestas Czika* 
gyventoju ku- 

automobiliu.zuvp nuo
Su nužudintąis, tai

v-

gas neteko 543 
rie 
Drauge 
aukos pervirszina tūkstanti 
patu, arba daugiau kaip svie-

karei žuvo czikaginiu 
Bet valdže ne turi 

laiko apsergsti savo gyventoju 
nuo nelaimiu, ba turi sergėti 
idant niekas nepasigertu arba 
daryti inunszaine! Kvaila val
dže!

tinioj 
kareiviu...

Popierinius pinigus pradėjo 
naudoti pirmiausia Kiuczikai 
da priesz 2698 meta, priesz Lž- 
gymima Cbristuso.

savo gyvasti del atejnanczios 
gentkartes nieko nepaskyrė ir 
visai apie tai nesirūpina. — 
Tai vis amerikoniszkai, biznis 
pinna, o su gyvasezia kaip 
Dievas duos!

Praeita metu po visa sklypą 
atsibuvo 6458 bankrutini- 
mu visokiu bizniu ant 287,772 
408 doleriu.

6458

PASIKALBĖJIMAS 
GAUS SU SZUNIU.

ŽMO-

« įt ’ f , 
.^1111 1,^1, nu ■bbsii^ii b i 

#Į

Ir kepure su
Vienok apie 

Šu

J

r"

KAS NAUDOJA PAIN-EXPELLERJ?
Darbininkas naudoja palengvinimui 

i ’ ‘- - t •

kasdieninio darbo.
Ūkininkas naudma jj ir negalėtų apseiti 

be jo. Pain-Expelleria laikomas garbin
goj vietoj kiekvieno ūkininko namuose, 
kur gali atsitikti netikėtas staigus ligos

daugybė kitų nelaimių ištikti.

kau kailinius..,
žvaigžde taipgi

Laikas eiti.*
. iszdikeli....

Bolscevikai traukia Vaiskus.
V*

ka gi asz ? 
diev, szuneli

—— Rrrr.y.

• • •
J Bevaląs, 11. 12. (Priv. Tol.) 

Sandu rbininkas 
“Ost Express” 
kimos Versmes 
bolszevikai prie Pleška u asz- 

nuo tu tris 
prie Gaczi- 

ir prie Luga

ekatidainų muskulų nuo įtempto sunkaus A 
fa *

Ūkininkas naudoja jj ir negalėtų apseki ę/Į ’ 
Pain-Expelleris laikomas garbin-

goj vietoj kiekvieno ūkininko namuose. įiM 
kur gali atsitikti netikėtas staigus ligos rjrj 
užpuolimas, nelaimingas atsitikimas ir 
daugybė kitų nelaimių ištikti. ' "

Dirbtuvės darbininkas į .
skruismp sotie, šalčio ir kitų mažų nesveikumų, _

♦ • •

Buvo szalta mėnesienos nak
tis., Aleksei Ivanioz Romansov 
imk rate nuo rauku žali ji vel
niuką, atsargiai atidaro varte
lius ir inojo in kiemą.

— Žmogus, — filozofavo jis 
apeidamas sartzlavyna ir ba
lansuodamas — yra dulke, mi
ražas, pelenas. Matomoji didy
be jo — svajone dūmas.... Pūs
telėti syki ir jo nėra!

— Rrrr... — pasiekė filozofo 
ausis ir už dvieju žingsniu pa
mate dideli juoda szuni, isz pa
prastųjų Stepu avinganiu veis
les ir didžio kaip geras vilkas. 
Jis sėdėjo prie kiemasargio bu
deles ir brązgino retežiu. Ro
mansov pažiurėjo in ji, pamas
tė ir iszreiszke veidu nuostaba. 
Paskui jis patraukė pecziais ir 
liūdnai nusiszipsojo.

-r RnT„. — pakartojo szuo.
— Nesuprantu! — mostelėjo

* laikraszczio 
gavės isz iszti- 

sužinoti, kad

• A

ii

Romansov paglosto szuni ir 
davės dar syki sau inkasti in 
koja» užsisegiojo kailinius ir 
svirduliuodamas nuėjo link sa
vo duriu

Ant rytojaus pabudęs vidur
dienyj Romansov pamate ne
paprasta... Galva, rankos ir ko
jos buvo.aprisztos. Prie Ipvos 
stovėjo apsiverkusi pati ir su
si rupines daktaras.

tuonis divizijas, 
raiteliu divizijas, 
no tris divizijas 
Viena divizija sutraukė esą.

žinios sako, jog

naudoja Pain-Expellcrj, uup pečių skaudėjimo, 
mažų nesveikumų, kurie gruuioja pertraukimu 

galimybės uždirbti kasdieninę duoną. 
- A. . A a >Angliakasys naudoja Pain-ExpeHerj 

neuralgijos jr kitų atsitikimų jo pavojin- 
patn užsiėmime, kad užlaikius savo svti- 
įcąlą ir cucrtjiją.

lerj, kuomet vaikai nupuola ir susimųsa--- 
nuo musių '* ..........
mo ir ten, 
gas.

Visi naudoja Pain-Expellerj.

nuo retimatiškų skausmų, strėnų diegimo, 
neuralgijos ir kitų atsitikimų jo pavojin
gam užsiėmime, kad užlaikius savo svti- 
įcąlą ir energiją.

Namų šeimininkė naudoja Pain-Expel- 
įkandimu ir kitų vabalų jgili- 
kur geras linimeTitas reikalin- ,

r •4 v-j i;■ .i I
‘ I*

Tolesnios
Moskavojo pinny liejinio vitis- 

skubial 
kurie pagal reikalu 

aut rubežiaus 
Prie ZeligOwskio 
Daugpiles 
asztuoniolika 
raudonojo vaisko sutraukti.
I , ' ’ ■ • t. r 1 11

Kuom dauginu nekurie mu
su dvasiszki (tokiu yia labai 
mažai,) priesztarauje prieszais 
“Saule” tuom daugiau aplai- 
kome nauju skaitytoju isz tu
ju parapijų kur tokia dyasisz- 
kas randasi. Miczigano sfeite, 
dydeliaip miesto tūlam joga- 
mas(eliui “Saule” labai spro
gina pamazgas pakauszije. Ga
lėtumėm jin paszaukti aut at
sakomybes, bet da truputi pa
lauksimu, gal jojo pamazgos 
pakauszije iszsifermcntuos, o 
jaigu tas ne giulbes, tai apgar- 

J siusime visuomenei J
Valstijoj! varde, idant visi žinotu kuom 

septinta dali'tasai jegainastelis atsiduoda, 
ižduoda ant > Geriause jegumasteli padu-

A > • 1 1 * *

GROMATA ISZ LIETUVOS.
labai spro-

jojo pra-
Norints Suvieniti 

užvma tik viena, 
szio svieto, bet 

daugiau kaip vi-'rytum, laikydamasis 
age quod agis, 

angliszkai — mind 
own business.

KUR BUNA?

apszvietimo 
sas svietas.
penkesdeszi m (s
sklypas

Mete 18/0, arba tarimo: “ 
metu ;

iždave 63 milijonus 
doleriu ant 
meto iždave

adgal, Į bu 
i imtus I rm*

szio pa- 
ar- 

your
J 9

kai 
taisomi

(Stosstruppen)
1

siuucziami bus.
frontos nuo 

bei Minskio esą 
nauju divizijų

ii Z

tai'*

Antanas Laziekas isz Shen
andoah, Pa., 
gromata nuo 
tiejaus isz 
Seinų Leipo! ingio

apsz vietos, 1920 
daugiau kaip bi

lijoną doleriu, 
daraktorių
na i doleriu. Isz to pasirodo, jog 
Suv. Valstijei sziandien stovi 
ant dvdžiausio
szvietoje.

o ant lavinimo 
ižduota 27 milijo-

laipsnio ap-

Badai žmonis turinti rudus 
plaukus, ne teip greitai pra- 
žylsta kaip žmonis 
tokius plaukus.

turinti ki-

Italijos palicijc surado Me- 
dyjone gerai intaisytu dirbtn- 

netikruju pinigu. Palicije 
užgriebė tuju netikrųjų pinigu 
daugiau kaip milijoną doleriu, 
keli artistai gavosi in kalėji
mą. Jeigu teip tolinus ejs, tai 
Italijoi neužilgio pinigai turės 
tiek verties kiek bolszevikisz- 
koi Rosijoi.... 500 tukstaneziu 
rubliu už
lei už persiskyrimą 
moteres’.

ve

drapanas, o 6 rub- 
nuo savo

Frauas Velivis paieszko sa
vo pusseseres Onos Kavalaus- 
kiutes, po vyru Vasiliauskiene 
isz Kalvarijos apskr., Liudvi
navo para., pirmiau gyveno 
Baltimore. Praszau atsiszaųkt.

Fr. Velivis,
Lost Crook, Pa.(4)

Julijona Mozuraitiene po tė
vais Macziulskiute, 
sesers ^Marijona Mucziulskiute 
kuria paliko Anglijoj 10 metu. 
Paeina isz Rudaminos para., 
Pakirsniu Kaimo., taipgi ma- 

K. Dielinikaitis,
pirmiau gyveno Anglijoj da
bar nežinau kur. Praszau atsi- 
szaukt. (4)

no szvogens

paieszko

Simro Galinis, 
Lost Creek, Pa.

Alano pusseseres, Jieva Viu- 
kievieziute ir /Intose Garbu- 

nepasiduoda, o no- cziute, apie 15 metu Amerike. 
rints juju žuvo daugiau kaip Girdėjau kad gyvena Brookly-

Ajriszei

penki szimtai praejta meta, tai ne. Isz Vilniaus pav.
da galo revoliucijos nematyt.’pav. Vadenu kaimo. Nedžiugu 
Juk amerikoniszki ajriszei su- parapijos, 

del savo tau- ant adreso.
John Aleknawicz

1161 W. Centre St., 
Shenandoah, Pa.

rinko milijonus 
tieeziu, tai gal ir pesztis.

Traku

Tegul atsiszaukia
(3)

Mjhvankeeje atsibuvo vaka
riene arba bankietas, už kuria 
reikėjo mokėti po tūkstanti do
leriu už vieta prie stalo. Toji 
vakarine atsibuvo 
pimo nelaimingu vaiku Euro- daminos para., Edveriszkiu 
poje. Kožnas sveczias užmokė-; kaimo. Tegul atsiszaukia ant 
jas už vieta prie stalo, iszmai- 
tys szimta vaiku per visa žie
ma. — Terp svecziu 

generolas
Love ir kiti turezei. Ge

ras darbas, L 1.2 __ ______ __ ______
kanszku grafteriu padarys j Gmino, Szi Įgali u kaimo, Rnks- 
sziek tiek gero del vaikucziu 
Europoje, už ka aplaikys nors 
viena ženkleli karalystėje dan
gaus už savo geru darbu!

Hooveris, 
gas,

.jo
Paieszkau mano broli ir dvi 

dukteres Mare ir Jieva
ant suszel-;paiena isz Suvalkų Red., Ru-

i adreso.

radosi Box 265 
Pershin-

para.,

Paul Dunker, 
, W. Newton, Pa.

Paieszkau 
o gal ir keliolika 'ka 

grafteriu

Prana Maczulu- 
puieim isz Naumiesczio

ĮtimuiV) m 

niu pai’a. 
tęs pirmiau

rankomis Romansov, — Ir tu... 
tu gali urzti aid žmogaus? A? 
Pirma kartu gyvenime girdžiu. 
Nebausk Dievo. Beno tau neži
noma, kad žmogus yra tvery- 
bos vainikas ? Tu pažiūrėk... 
Asz prieisiu prie tavęs, 
sztai... Juk asz žmogus 
tu manai ?

. žiūrėk 
? Kaip 

Žmogus asz, ar ne 
žmogus? Aiszkinkis!

— Rrrr... Hau!
— Lopą! — isztieso Roman

sov szuniui ranka. — Lopą! No 
duodi? Nenori? Ir nereikia. 
Taip ir ursiraszysime. O dabar 
leiskite per snuki... Asz mylė
damas...

— Hau! Hau! Rrr...
A vau!

— Aaaa

bau!

tu kandi? Labai 
gerai, puikiai. Taip ir atsimin

iau spjauti in 
yra tverybos 

žvėrių ir

sime. Reiszkia, 
tai, kad žmogus 
vainikas... karalius 
gyvuliu? Reiszkia, isz to seka 
kad ir Povilą Nikolajovicziu tu
gali inkasti? Taip? Priesz Po
vilą Nikolajovicziu visi kniup- 
szcziomis puola, o tau jis tiek 
pat, ka ir kitokis daigtas -— ly
gus? Ar tai asz tave suprantu? 
Ana... Tu todėl esi socialistas?

TuPalauk, tu man atsakinėk 
socialistas ?

— Rrr... hau! ha u!
Palauk, nesikandžiok... Apie 

ka gi asz?... Ak, taip, apie pe
lenus. Pūstelėti ir — nėra jo! 
Pff... O delko mes gyvename, 
klausiusi? Gimstame motinos 
skausmuose,
me, mokslus einame

geria-

Amerikos daugiau jiepriy- 
ma bolszevikiszko
Rosijos, nes yra teip sumaiszy- 
tas, jog ne turi jokjos vertes. 
Amerikos priyminejo bolszevi- 
kiszka auksu už visoki tavora, 
bot dažinoja dabar kokia yra 
verto juju auksas atsisakė dau
giau jin ymti. — Kuom dabar 
bolszevikai mokes?

aukso isz

Taipgi Mares Yuci- 
gyveno Chicago 

apie 5 metai atgal. Tegul atsi
szaukia ant adreso.

Simon Yucas,
452 S. Foot Ave., 

Duryea, Pa.

Paieszko pus-soseres Agota 
Rokienės isz Veseju para., 
Bubru Sodž., apie 10 metu at
gal gyveno Wm. Pen ii dabar 

kur. Meldžiu, atsi-
ai gyveno

nežinau 
szaukt ant adreso.

Vcr. Mikalauskiene

Ana diena Suv. Valstijų se
nate perejo billus vadinamas 
Motinystes Billas, todėl, jog 
1018 mete czionais mirė 23,862 
moteres laike gimdymo vaiku, 
o konia czvortis milijonu ku- 
dykiu mirė nesulaukdami vie- 

amžiauy, nes jeigu
tosios moteres turėtu gera pri
žiūra’ tai tiek ne butu aploidiu 
szi svietu.,

Valdže inleidžc

iru metu

milijonus 
doleriu, kaip furmerei turi au
ginti savo gyvulius 
juosius apsaugot nuo mirties, 
bet deL apsaugojimo gyvas^ 
įio« motinos, kuri paaukauje

* ,

ir kaip

(3 t.)
137 W. 15th, Avė., 

Homestead, Pa,

Mano broliai Julionas ir 
Juozas Bajorai ir pusbrolis 
Alex Bernatonis visi paeina 
nuo Ezno„ Vilniaus Red. Tegul 
.atsiszaukia ant adreso.

> 
Alderson, Okla.(3 .t)

-r— ▼

Alex Bajoras

▼
H

♦ ❖
SKAITYKITE “SAULE

❖ 4* *
<- -■/' ‘.................. ..■■■- f ir^

REIKALINGA— Didella dirbtuve rel-
t*

>9

kaJauja- pardavėju drapanų, janczlaku
azlebiu, jaku ir del pardavimo marai* 
kinu, apatįnu andaroku, tleaog in na- 
dykai. Madloon Mills* 603 Broadway,

aplaike sekanezia 
savo brolio Mo- 

Suvalku redybos, 
pavieto,

valsczio, Krivonu kaimo.
“Esmu sveikas ir gyvas, tu

rėjau vargo nemažai būdamas 
lenkiszkoje nelaisvoje du me
nesius o kad da butau nelaisvo
je koki laika, lai butau miręs. 
Ne duok Dieve būti lenkiszko
je nelaisvoje, geriau atimti sau 
gyvasti ne kaip būti juju lan
kosią. Laike mus kaip kokius 
szunis, atome viską, tiktai pa
liko mums inarszkinius, per ka 
daugelis musįszkju sųszalo ne
turėdami drapanui o daug jsz- 
miro badu. Ant dienos davinė
jo po czverti svaro duonos, isz 
ryto kavos puoduką ir ta pati 
vakaro, 
sriubos,
ode. Kaip tik kiek atsigriebsiu 
g

MYLĖTOJAMS.
Ka tik Iszcjo inz npatidon nauji1 vei
kalai. GaldoH bu žodŽelH'dol Piano:

1. Lietuva Brangi.
2. Kas NuramyB nlan Szirdolo.
3. Pus 'Darželi Trys Mergeles.
4. Esu aht Szio Svieto.
5. Gana' Broliai Mums Miegoti.
6. Sudiev Gimtine.
7. Kas man darbo. ’
8. Lalszkas pas Teveli..
9. O Lietuva Numylėta.

10. Vai Kalba Žada.
JI. Suskintas KVietkells. - *
‘ Preke po ftOc. už kiekvieno. ’ * z 
Siuskite piningus registruotam lalszke 
ar per Money Orderi, etėmpu nepriimu 

J. A ŽEMAITIS. IszlelBtojaa.
S1G 8. West St. Shenandoah. Pa.

MUZIKOS

Preke po 50c. už kiekvienu. '

NUGA-TONE padaro tirszta 
krauja, stiprus, nuolatinius 

nervus, tvirtus vyrus 
ir moteris.

.Lietuvos Prekyb

VILNIUJ

os ir Pramones Bankas
t , IR JO SKYRIAI '

,1

I

o ant piet kokios tai 
kuria net szunis 110

al vela payms mane iii kariu- 
menia, bet nežinau, ar pasilik
siu tam paežiam pulke ar bu
siu perkeltas in kita. Paraszy- 
siu vela kaip busiu perkeltas. 
Su Diev, tavo ijrolis Mikola.

SKAITYKIT IR
MANSTYKIT.

Ir tu gali tapti turtingu, te
mindamas nurodymus • kurie 

po vardu: 
prie turto 

Szita knygele (ai yra 
ir laimes.

4 4 nv 

iszaiszkina 
daug biznio ir iždirbysies pasr 

Kuriu lyg szio laiko

tilpsta knygelėje 
“Tiesus Kėliau

raktas prie turto 
kurios priguli , tau. 
Kelius prie turto 9 y

n
tikras

Tiesus

PANEVEŽYJ . , |
SZIAULIUOS. m 

.RASEINIUOS .
LIEPOJUJ 

KLAIPĖDOJ
. MARIJAMPOLĖJ. .

VIRBALYJE
kuogreieziausia iszmoka pinigus pasiustus per savo
AGENTŪRA NEWARIO?. 7
dek pinigus L. P, P. Bnnkan.

*1
«•

Kol žemas auksino kursas, 
Ten gausi

7 nuosz. padėjus 2 metams. »
5 nuosz. padėjus 1 metams.
3 nuosz. padėjus neapribotam laikui.

pasiuntimui *
susidėjimą banke duoda Banko agentūros vedėjas

pinigus

Pinigus priima ir informacijas apie

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

valgome,
, mirszta- 

me... o kum tas viskas?
nai! Nieko nevertas žmogus! 
Tu sztai szuo ir 
pranti, o jeigu tu 
iszsiskverbti sielon! Jeigu tu 
galėtum psichologija perimti!

Romansov pakraipo galva ir 
nusispjovė.

— Purvas... Tau rodosi, kad 
asz Romansov, koleginis sekre
torius... karulius gamtos... 
Klysti! Asz veltaedis, kisziu 
emikas, veidmainis!... Asz žul- 
tis!

Aleksei Ivanicz trenkc kum- 
szczia sau in krutinę ir pravir
ko.

— Pri si laižytojas, 
ktis,^

karalius

Pele-

nieko nesu-
galetum...

lapeziu.
lietuvei nei sapnuot nesapna
vo. “Tiesus Kelias prie turto 
Kaip zerkole 
kaip ir ka daryti kad atsiekti 
laime.
to”
nes Vergijos, “Tiesus
prie turto” parodis tau
su mažu Kapitalu gali pradėt 
savo bizni ir tapti . turtingu.

kelias prie Turto ’ ’

Kožna dalis kūno ir kožna jo veikme 
remiasi ant nervu pajėgos.
TONU turtingas fosforu nervams, gel
ežiu—kraujui. Susideda isz asztuoniu 
brangiu, sveikata duodaneziu medi
cinų, rekomenduojama ir priraszomos 
daugumo^ gydytoju.

Viduriu netvarka, indigestiju, dispep 
sija, konstipacija, galvos skaudėjimas, 
inkstu liga, gaza nuo pilvo Ir viduriu, 
pilvo skaudejirna, užsznldlrita kvapa, 
liežuvio baltumas ir kitos ligos yra ne
paprastai greitai iszgydomos, vartoj
ant NUGA-TONE vaisia. Duoda gera 
apetitą, padidina svarumu, nuo ju mie
gama gerai, padaro kai nauja asz- 
menj. NUGA-TONE sustiprina visas 
kūno dalis., SubudavOja tvirta vyra ir 
sveika, gražia moterį. Tukstanczlai 
žmonių Ima Ir giria NUGA-TONE. Isz- 
kirpk szi skelbimą, paimk in apticka, 
gauk bonka NUGA- TONE r jei visai 
nebusi užganėdintas, sugražink bal- 
anca apietkoriui ir gauk pinigus atgal 
Jei negausi aptĮekoj, prlsiųsk mums 
$1.00 ir gauk pilnai gvarantuojama vai 
sta, už siuntimą primokama. , 
DRUGGISTS: Yon can got Nnga-Tono 
from your Jobber or direct from The 
National Laboratory, 537 So. Dearborn 
SL Chicago. Absolutely guaranted. 
Retail eriee $1.00

NUGA-

.'Sss.
Žnioffuc kasosi aalvą, 

kad palengvint niežejimą. 
Kasįmasi pasidaro papro
čiu. ir tuomet žmogus ka
sosi nejučionis. Bet jis 
žino, kad jam niežti, ir 
visi kiti tą žino. , •

Vyrai ir motorjs*kenčia 

o kenčia bereikalingai, 
nes tą niežėjimą galima 
lengvai prašalinti. Nebus

Žmoguc kasosi galvą
Kasįmasi pasidaro papro-

sosi nejučioms.

visi kiti tą žino.

/

Bet jis

niežėjimą nuo pi ei įkainį, 
o kenčia bereikalingai, 
nes tą niežėjimu galima

daugiau niežėjimo, kasjinosi, plaukų slinkimo ir kitų nesmagumų,
I jvykstančių nu u pleiskanų. ’ , a 1
i ...( panaikins visus niežėjimus ir išvalys iš galvos visas pleiskanas. 
Į Paskui tik retkarčiais suvilgynias galvos apsaugos ją nuo pleišką-* 
i nų atsinaujinimo.
: RUFFLES‘yra maištinga maudyne galvos odai ir plaukams.

Ji nesugadins nei jautriausios odos. Jus negalite apsieiti be 
Į RUFFLES, jei turite pleiskanų, i <
i Jps aptiekininkas parduos jums už 65c. bonkulę. Mes taipgi 
Į galime atsiust jums tiesiog, jei gausime nuo jūsų 75 centus pačto 
I markėmis ar moneję order, kuriuos siųskite šiuo adresu: a

AD.

Paskui tik retkarčiais suvilgynias galvos apsaugos ją nuo pleišką-*

RUFFLES‘yra mafštitfga maudyne galvos odai ir plaukams. *

RUFFLES, jei turite pleiskanų.

galime atsiust jums tiesiog, jei gausime nuo jūsų 75 centus pačto 
r money order, kuriuos siųskite šiuo adresu: a
*. RICHTER €> CO., 326-330 Broadway, New York

i

‘Slaptybe Antgrabio” 1'rete Sic. # W. O. *«<i»wak|-€4i

aiszkei nurodo

“Tiesus kolas prie tur- 
Paliuostios tada isz Algin- 

Kelias 
kaip

skundi- 
Tų manaį kad Egorka 

Kpx7iinszkinu ne per ipąne pa- 
yarįie,? ,ĄT Q kas, lęiskite jus 
paklausti, du szimtn komiteto 
rubliu, .nuglemžę jr ,ant-.3n^«-
ezovo; paverto l Beim > msz ? Žal
tys, farizejus... Judoszius! Lie- 

niek-žuvingus, nickdąi-is..., 
t {)! u • ' b :

raiikoyQ;.
szas! u, ■,

' ’» ' <• ■■ » ’

Roni^n^ov
• <

szluostą,ąszaras ir .pKąyifko.
Niekas tupu— KlUįk! Ėsk.

doro žpdįųo dar nepusuke... Vi
si tik dvasioj niokazm, skaito, 
o akyąo.upart pagyru,dr szpy- 
gU —, ninij , Nęrs įkartų ki^- 
noi-s m snuki pžvažjiuotĮl ,įr isz-
koliptu,koliqtu, Ėsk, szunie! Kask! 
Pleszk anafoma! ISrimsk iszr 
davįka!

Romunsov
parpuolė aut žemes.

•I

pasverdėjo ir

—. Taip, taip! Pleszk snuki!
Negaila! Nors ir skauda, bet 
nosigąilek'. Sze, j r rankas kask! 
Alnu kraujas teka! Taip tau 
ir reikia nioksze! Taip! Merei 
Z1__ . .... K,.! J. 4.^.. o>(acziu,) Zuczka 
Morci.u

. ar kaip ton? 
Pleszk ir kailinius. 

Viistiok, kysžis... Pardaviau ar
tima ir už gautus pinigus pir-

Mwi.«

li Tiesus
Kusztuoja tikta; Y^nas dole 
ris suprisiuntimu, bet verta 
yra daug dauginy,> Taigi da
bar tuo nelaukus nei nųnutes/ 
liepk man, jum pasiusti ta ne
apkainojamos vertes Knygele, 
pinigus praszau siusti 
orderi”, 
laiszkę.,.

“money 
arba popierini doleri 
. AdlWWk sziteip:

(L D
Walter Yurkeyicz

3326 S. Halsted St.
Chicago, Ill.

4.»i ................ ......................

Pirmutine Lietuviszka
BANKA

Slunczia piningus in visas \lal!» 
pasaulio. Parduoda LaivakortUs 
ant? geriausiu* Linijų, už kompani
jos prekes. Priima piningus dėl 
saugaus perlaikymo, teipgl moka 
procentą nuo padėliu paliktu no 
mažiaus 6 mėnesiu. ■ Iszdirbu ir 
NotaHaliszkui užtvirtinu visokius 
Dokumentus, Paszportus važiuo
jantiems ią Tėvyne. Banką esanti 
po dideliu'kaUcija ir kontrolė' 
Valdžios . Bankinio Departamento ; 
su kurta atliekant reikalus nėra

Jautiems ių TCvyuo. Banka esatiti 
į/v uiuviia ku'uvjja Jr kumruio ■ 
Valdžios. Bankinio Departamento 
bu kurta atliekant reikalus nėra 
jokios balines. . Kaszyklto ant

visada ntsakiinu1:
. ''4 ‘ (.J,

Joseph G. Bogden,

žeminus padėto adreso o gausite 
M ė ts f r 4 1,1 . <

!
i . . -. ■ •

tor. W. Long Avė. & S. Malu 8t

. Banker & Alderman.
■ J i ■, i . < .1 jm '. i

P. p. Lie. K'?/

DuBois, Pa.

*

i

I

I

Ilgiau nešiota reiškia pinigu sutauputa
Visados klausk Raudona Koulys ženklo, kada Tamsta perki guminius batus 

mL. m ■ a a** — 1 m • a 1,1 L '*arba ceverykus.
Tamsta sutaupysi pinigus, nes Raudona Koulys reiškia augščiausę laipsnį

ir ilgiausį nešiojimą.

4 1 v,, I " j
I .

M i
<yAD/> ■ X

i* > - 1 I. 
j1 ,4h Ik , »

X* V)
41 .K

Ff
. V 1

ballband

\

i

V

i I I I 4 ‘ t

t ■* •* <1 T

Himiner ir Lopac. Tamsta gali gaut baltus, raudonus ir juodus šiose trijose madose.
Paplatinti padaį “Ball-Band" autuvo yra padaryti ypatingai maineriams. Jie 

apsaugoja viršų ir yra padaryti taip patvarus ir. stiprus, kad nė aštrus kampai 
akmens nė anglies negali įpjaut ar įplėšt jį.

I ' ’t '• I ,

Ir “Ball-Band" batai yra labiausia išsilaikantieji ir tinkami nešiojimui. Žiu-
___ _ fr.___Ii. •'______________________________ ’ \ i . «

i ® ■ t jb t " !"

“Raudonas Kamuolis" randasi ant kožno bato kelio, o ant užpakalio,ir pado

rėk “Raudono Kamuolio" kada eini pas savo pardavėją. 5) P'

Mishawaka Woolen Manufacturing Company 
; 460 jVater St., Mishawaka/Ind.

“jįamas, kuris moką milijonus už laipsnį." f
*

J

" J

*

• i
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SUMINTA GELE.

Vaizdelis.
* * *

Saule pakilus' buvo jau arti 
pietų kuomet Vladas Luknys/ 

iszejo in sod-

skausmąs gailėsis ir vėl gaude 
dainos žodžius, bet sunku buvo 
juos visus suprasti; kratine

įtengųs išzsiveržo isz ranku ir vponiu 
_ . stove jo

^nustebės su iszskestom ran-
iszbego lauk. Vladas 

k

i 
f

nustojo * alsavus; 
kutenę t nebuvo patyręs

p
/

f

j

r
į

*

i

M

)

e

pagerės artintos 
na pasivaikszczioti. Išžioto 
nusileido laiptais nuo verandos 

pasitaiso 
i paj>-

j 
pasivaikszcziot i.

papirosą,

tokio 
malonumo, kuri jauezia dabar  j 
rodos,klausyt tik, klausyt ir už 

jos balsu

užsirakė papirosą, ;
akinius ir nužingsniavo
rastu takeliu tolyn.

S<xle viskas jau buvo pakilę
isz sunkaus žarnos miego. Me-

, s.zakom į merkėdžiai;apsi lapais io m 
deugg nuo. štvpIuk kai t ros jau-
nūs gnt.žemes dieglius; virszn- 
nes ju, kaip, Žiemos pusnys, baT 
layo nuo žiedu, tarp kuriu ūžė 
daugybe bieziu; žoleles, kaip 
koįciu iszmarginfu ” visokiomis 
spalvoms žiedu audimu denge 
visa nekliudomąją žeme; kiek
vienam kliudomąją žeme; kiek
vienam diegliui rodėsi auksztu 
reikiant, augti, kiekviena.' 
stiepės areziau saules spindu 
liu; diegeliai pynes tarp saves 
ir stengės vieni kitus pralenkti

nes ju, kaip, Žiemos pusny

daugybe bicziu; žoleles,

; kratine
jis dar iHe-lkom - ir žiurėjo, kaip ji visa

1 migt su graudingu 
amžinai.

Balsas nutruko. lt isz ko-

sztai vikriai atliko. , 
; Emilija nebežinojo, ka l)eda- 
■rytn Susitikti ėu juo, ar gryž-; 
tai utsznnti in akis ir dagiau' 
j|elM)^usi( ikti ? Bet tai reiszkė 

Vienas ir an-'

SAULE-Į----- --------------- ----------------------
Vadaft, ilgai ziur^dn-

Įmas lauke sugryžtant bet ji vis1 
Dangus apsitraukė 

, debesiais.
lyti. Vagily kuri Ve

Ta

i
na lje.sergnncz.ia
Veikiai sužinojo, .kad toVas

* * Mi

nustoti vietos.,
kio sapno pabudęs tyliai inejo]this kelias jai rodėsi jiepraei 
in savo kambari, numėto skry
bėlė ant stalo sudribo ant sofos 

aukszteninkas ir užsi- 
Jui|i jieūpidomu bUvo 

____ __  kas jjiu

atvirto

Žiūrėti in lubas Visa 
daug kartu .iszžiiiteta, jis žipo- — j. m h * *jo, kiek ten j’iu Reiniu ir inbka 
jos panaszios,

rino jis vaiMnędavds

O Vladas josnamas. u Vladas del 
prieszinimosi dar labiau užsi 
dege prie jos. > • 
u po vakarienes jis

jiegryžo.
: juodais
į smarkiai
do vandeni in sznlis nuo stogo 
buvo prakiurusi ir nogyne nuo 
jo senos lietaus laszai kaip 

bėgti! tiž 
per nugara;

akacija tiek pat nega|imnJsz 
sigelbetię per lapus K.,___
laszaiB tiszko net i* ‘ v J

Pradėjo

Iju rvjuun luSZUi
s k r u zde 1 e s .pradėjo 
apykakles
t'

PO

„dideliais 
iki žeiiies

, f

- į Mieste kur-ne-kur matyt szvie 
apžiurėjo 

snvo tualetu žvilgtelėjo veiUro-;
reikiant..

tvindo
din — viskas kaip 
Nors* jau turėjo apie

tylu tik"

ant patalo, iszpalengva, vos kpjas vijkda- 
*i a -a " j M . V Tl 1 . . _ u. * ’i ita * *

užmusztas kare. Laiszkc,. kuri 
Vladas inbruko jai atsisveiki
nant ir isz kurio Emilija labai 
dmig tikėjos, visai nžmusze 
ja. Ėnišzkas skambėjo keliais 
žodžiais taip: e v ■

“Sudiev
tarpu musu... J*amirszk. ' Nors, 
asz ir bu vau kalbėjos, bot .no-

bcserganczia

tarpu mūsų
Visa kas praėjo 
Jramirszl

ma; vis žvalgėsi; lyg ko bijo
dama, ir.sūtikus žmogų glau
dėsi in ’szali, taikės duot pla
tesne Vieta praeinaneziam.

Sztai... pažinstamas sodas

»

BALTRUVIENE.

4

r

O
■Ir i

pažinstamas 
su plikoms medžiu szakoms, 
aptvertas augszta staeziu len
tų tvora, pro kurios* plyszius 
szviete isz rŲinu szviesa. Stap
telėjo, pasiklausė: niekur nie
ko, tik szaltas vejas sziaužejo 
po apmirusi soda ir nemalo
niai žnaibė jos knna.

liaukom prisilaikydama 
tvoros, žengė* pirmyn. Va, jau 
pažistami vartai, pro kuriuos 
parkastas takėlis tiesiai vedu 
in vieszasias duris. Vartai bu
vo dar neuždaryti. Prisiglau
dus prie tvoros, apsižvalgė, 
pasiklauso. Prieszais, kitoj 
gatves pusėj girdėjos akordui 
pianino. Kaž-kur toli graudin
gu silpnueziu balseliu tilindejo

■ir

ii
I

ii■(
' ii

galiu <to . iszpildyti: negaliu 
prieszintis motinos valiai. Bot 
visados likai mano atmiutyj. 
— Vladas Luknys.” ;

Prie laiszkelio buvo pridėta 
dar 25 rubliais

Perskuiezius sugniaužė Jai- 
szku su 25 rabiiais;-isz piktu
mo nebeverko .tik dantis su
kandus prataro: Žmogžudys! 
Ne! asz 
driski

II

Įsos žiburėliai ; visur
lietaus teszkeniinUs per medžiu 
lapus vis didinos. Vladas nepa^ 

|mate, kuomet Emilija sugryžo 
in kambari tik iszgirdo ja,už
darant įauga. Jis 
pnbnrszkino iii stiklą, 
atsidarė. ... •

Detroite vis buna kokiu kva- 
taba, 

Ten ne bus gerai niekada, 
Blakes lyg graužt nustojo, 
Tai kita neldiihė užstojo.

Mat kaip dabar atszido, 
Bambadieriai in stabas insi- 

gavo, 
Dabar kava tirsztcsnc, 

Ir gardesne.
Dievaž pieno nereikia, 

Gardi kava nieks no, peikia, 
Sako bobos, jog tokiu kava. 

Nuo drugio labai gera, 
tegul pamazgos gere 

bobos, 
vyrai niekados.

to • to

‘viena ju buvoĮszimt metu, bet jis žinojo, kad 
s, iszdalies ir 

Pasisuko ant vienos 
papirosu ir 
Nusilenkęs 

raisz-;
ilpnai su

lai k rod i 
ir nu-!

I

Sode jau 

vis. tas!

pahaszi in naujaji vežimėli ku- dar atrado jauna 
rino jis vėiMnęilavds in savo gražus..
Ivara, per lo.Vnrstu nuo mies-Įkojos, užsirakė, 
lo buvusi; kitu dėmiu jis nesu
rasdavo prie ko taikyti.

Nesijudindamas

iszdalies h

ię?ejo i u veranda.
dar pasitaisė kamaszu 

it [ežius, kurie buvo 
niegas, bet užmigti jis nei ne ĮL ’ 1 7 
nane. < 
atkeltos mihtvs, ausvse vis dar [žingsniavo in soda, 

s. Kas 
ar visai iszstumti isz eiles; net’ galėjo manyt, kad ta, kuria jis 

i ūsa i 11 dės pa rs ivede 
du nuskurdusia, galėjo tui-eti 

kaip liežuvėliai diegliu* kurie' nki puiku baisa

pribėgo 
langus

. “ I. '

Emilija — pratarė užki^ 
nebegalėjo

%

augti

takely.jaii ir primiudytame 
bnio matyt iszloistu silpnucziv

greitai turėjo nykti, Vlado ko
jų numinti. Sodnas visas kve
pėjo invuiriais kvapais.

Vladas du sykiu perėjės 
na skersai ir iszilgai, pažiūroje 
in prūdą, kur plauke

sod- 

keletas 
aneziu szvilptelejo, bet tos m 
kiek neiszsigando ir nuplauki 
in kita puse. Jis apsižiūrėjo, 
jieszkodamas ant ko atsisėsti.1 
bet kad suoleliu czia nebuvo 
niekas intaises, jis po valande 
les patraukė rumu link.

Gatvei, buvo girdėtis,

nebūvi

tren 
ke važiuojantieji, rėkavo viso 
kiais balsais vaikai 
ežiu 
ežiais 
žlegėjo pro

no dviratininkai.
ii reikalu.

Prisiartinus prie rumu ji isz 
gąsdino žvirbliai purpteleje isz 

. voran 
Veranda dar te- 

i pailgo

laikrasz
retkar-pardavinetojai, 

drebindami
* szali automobiliai 

bilpnūcziais ha I.-o Ii a is skambi- 
Visi jie tu

n (*t žemo

akacijos krūmo, szalia 
dos augusio.
belaike i
apyniui; nors sziemecziai 
buvo gerokai nuo žemes pakili’ 
ir sieke savo 
akacijos szakas.
sistojo, žvilgtelėjo rumu pasza 
liuose, ]M’rbęgo akimis jmt sto

pernykszcziai 
jau

asais nutvert
Vladus ap

jau gerokai aplūžusi. Jam 
niekuomet neatėjo in galva 
prireiksi an t

‘galvojo,

neatėjo 
kada ji taisyti.

kas stato
Ne to jis nieko

kuris buvo
bet jame

taip pat n< 
szita narna.
nežinojo, tik žino, kad jo tėvas 
czia gj'veno ir jis turi gyventi. 
Pagalinus nuleido akis ant sie
nų, ilgai žiurėjo in krasztutini 
isz kaires Įauga, 
pusiau atidarytas,
nieko nebuvo .niatyti, tik juo
da, tąmsu. Tai buvo tarnai-^ 
les Ėnlftjijos Jcijinbūrys? , Tur 
but jos nėra pamastė Vladas, 
gal kitūos kamŪO^hios kti vei
ki... Pasisuko iii sodo puse, mo
stelėjo rankoje lazdele* galas 
užkliuvo žolių ir lazdele tik ne- 
iszkrito isz rankos; nudaužta 
gele nukrito ant takelio. Vla
das pakele gele apžiurėjo: pui
ki rodės; stiebelyje po du lape
lių, virszuneleje žiedelis jan
kiu kaip liežuvėliai 
viduje žiedelio kyszojo szvie- 
siai geltonas poterėlis, 
das prisikiszo žiedeli prie 
sies nekvejH”, ppsukinejo tarp 
pirsztu ir paleido žemen, dar 
syki apsisuko, koja- užsistojęs 
ant numestosios gėlės sumynė 
smėliu pažiūrėję in stogą, kur 
žvirbliai ' visokiais baldais 
ęzihnsikejo, rodės kad ten ba
tu koki seimą daro ar rastuoju 
turtu negalėja pasidalinti; Pa-’ 
siklaūšęs gryžp in savo kamba-į 
h-

Inejo in karidori ir apsistojo 
iszgirdo Emlijos daina 
teip puikiai skambėjo po visa 
ruma. Y^lxIa»q girdėjo žodžius:

Pąs Mocziutę augau, . 
Vargo nuregėjau, 
Kasdienęle asz daržely 
Gėlėlės ravėjau. ' 
Balsas teip ir glostė, 

giliai in szirdi, nesze

da, tąmsu.
M.r * >'

virszuneleje
lapeliu;

Vla-
no-

kuri

lindo 
kur, tai1 

5n tolimas .erdves, ., in kažko
kias ramybes; tai spaude kru
tinę koks tai nesuprantamas

s 
traukti, pažiurėjo in; 

Galvoje pynėsi naujai|— rode puse devintos,

gulėjo

skambėjo Emilijos baisa

su vargu-

Ir kas jai 
Ilgai užsi- 

parejusi 
jam min-1 
nepajuto

iU 
nokė tos gaidos, 
•nerkes. masto apie 
oip daug sukėlusi 
•žiu,/‘atsitikima”, 
te kaip inejo Emilija in kam
bari.

Prieszais

augszte

—r Ponas armiegi i praszom 
nelu, — titro ji.

Praplėtė akis.
'tirv^jb 'gtnži apie dvideszimts 
rietu mergute Emilija. Jis dai 
lekados nemato tokios gražios 
;aip ji atrodė dabar
aibute, melsvom akutėm, tam 
iais plaukais, 
dau pridavė 
ziapi jos veidui, skruostai pa 
larąude nuo szilumos virtuvo- 
e, plonutes lupos, ]>ro kurias 
zvieto dvi eiles skaidriai bai
li daneziu; rankos laibos, iki 
dkuniu apnuogintos, o labiau 
i a puole in aki 

4‘gtas prie krutinės žiedelis.
szjandie nu 

Ot. padėti galva 
\s ir klausyt ies.

kurie dar dau
bai tumo skais

melsvas pri

airis tuoj primine 
nuszta gele. 
uit jos krutini 
dausyties, kaip tvaksi jos jau- 
:a szirdis.

Gerai meldžiu duoti; asz 
uojau.... — pasakęs nžsimerko 

.’ei.
Emilija, kaip 

nicziama, linktelėjo, ir iszejo.
Vlhdas valandėlė dar pagu 

ejes, iszejo pietauti. Tneida- 
nas in valgomąjį duryse susi- 
iko iszeinanczia Emilija; su

gavo už ranku ir norėjo prisi
krauk t i prie saves, bet ji žaibo 
greitumu atstumo jo rankas. 
Pasiliuosavus juodumos nubė
go in virtuve. y

Vladas pažiurėjo kaip žiuri 
medžiotojas in atUtolinanczia 
uika, kuomet nyputaiko, palin
gavo galva ir meji valgaina- 
jan; rado laukiajlifzia motina.

nendrė vėjo

iszejo pietauti.

pažiurėjo kaip žiuri

davo galva ir inejo
• 1 > A I <•

I t
— Kodėl, Vladuk, teip il- 

rai neini pietų? Jau vikas at- 
mszo: asz jau senai 
Kas tau yra.’ Tu koks 
n as — 
motina.

— Nieko, mamą;
gan kiek jr galva truputi skau
da. Atšakos ėmėsi pietų,

Iki vakarui jis daugiau jos 
nebemato, tik kada inejo va
dinti vakarienes.
pat Emilija atrodė puiki, kaip 
ir pirma, tik žiurėjo isz paže- 

jauto tokiu pasielgimu

laukiu, 
raudo- 

ar sergi, ka? paklausė
b, f

užsimi-

Dabar, tiek

miu: 
užgavusi sąvo poną, todėl gė
dijosi pakelt akiu.

Vladas parode Emilijai už
daryti Įauga, o pats tuo laiku 
už^ię vieta nuo duru 
damhs^ kad dabar ji jszsisukti 
negtof

-
“Pašmo’cziute augau.”

Ji paraudo ,atsigręžė ir nu
leido akis pratarė:

" " V1 A ' f M

v

manv-

ftH. r
•Emilija, padgijiuok vėl

— Ar-gi ponas girdėjai ?
~ Teip, labai puikiai; pa- 

daįttuok dar.
— Negaliu, — tyjiu balsu 

prataro ir taikosi issjeit. , Bet 
Vladas sugavo ja už pecziu, ap
kabino lyg geležinėm rankom, 
prisitraukė prie savos ir lupo-

prataro ir taikosi jssęeit. ,

mis priliete szvelnuti jos kak
lu.

Emilija isz visu jiegu pasis-

mušiu .balsu, bot 
dauginus kalbėti, visas drebėjo 
nuo szalczio. K

t—. Asz jau einu miegot, la
banaktis—^pratarus , ’

’ įauga ir užgeso žvakute;
Vladui pasidarė liūdna sum 

ku ant szirdies palikus vienam 
ursztimas.'lsodo tamsume. Ji neužjau- 

czin manes galvojo jis,

Uždare

Žmogžudys! 
nedovanosiu,., dar' 

ty cziotis! N esi jauezia 
prasižengimo suardęs žinovui 
įyvonimn!... Siūlo nžmirszt, 
užmirszt jo apgavyste, isznic- 
kinima! Koiszkiay būti jo auka 
ir nokerszyti už padaryta

užmirszt,

uZ

apsižvalgė 
Prieszais,

vJau baigė temti.
aebeuže bites ir neboczirszki
žvirbliai, tik gatvėse
puts klegėjimas ir
įetkareziais szvyteti per galva
iziksznosparniai, ir vėl . tyludužjauozia žmigui kuris kenezia 
Vladas vaikszczioju galva nu- 

jieszkodamas.
Tau ir visai sutemo.
/.orėjo nuo elektrikas sz-viesos*
)et sodno buvo

1 iuo

’ęides, lyg ko
Miestas

visai tamsu: 
sau le le idžio užsitraukė 

(uodas debesėlis ir girdėtis bu
žo, kaip teszkena retais dide- 
iais lasžais per lapus;
jo suuže medžiu virszum 
r vėl tylu.
Jis atsistojo po akacijos kru* 

priesz pat Emilijo 
Langas

tamsume.
ne-

del jos kuris pasiryžęs 
kot
gal jai malonu isz to, kad asz 
jos ponas užlango kaip 
elgeta maldauju prieglaudos.

Piktas, apgraibmns .surado 
veranda sustingusia ranka pa
spaude rankenėlė žemyn durys 
atsidarė, vėl jas. uždare sugrai-

sayo au-
bet ar ji supranta? O

koks

nuo ve- i
— bes sklende užspaude ir nuza*'S- c*

kam
blį vo

skriauda? Ne! to nebus! Per 
nevalia spaudėsi isz nkiu asza-

s . ik ■ V A' 4 •

matydama
ros. ,

: Motina* taip
1*' 

dėj suprato, kad atsitiko kas: 
nors bloga. Aszaroš. riedėjo isz 
giliai indubusiu. nkiu, kaktoje 
pasirodo didėliu yaukszlin, lu
pos krutėjo, bet žodžio pratart 
negalėjo, tik

piktai’.suraukta Emilijos vei

vežėjo varpelis. Isz ramu, pro 
nuleistas skystas kertinas lan
guose veržėsi szviesa, bot vidui 
i lieko 
dar

nebuvo hiatvt.
smarkiau emc 

kraujas užgulė ant akin, ran
kos drebėjo nuo szalczio ir 

kojos pradėjo beveik 
visai nebeklausyti, 
paskutines 
prie dura.
szviesn prasklaidė
ten5' gulėjo mažas, vos gyvas

Szirdis 
plakti,

Tai

bailes;
Surinkus 

jiegas, nusvyravo 
Prieszais lango 

naszuleli:

O

Kur ten viename, 
Dydelaine name, 

Penkios familijos gyvenu, 
Tai atsiranda juoku gana. 
Gere inimszaine, net gurgu

liuoju, 
Pasigeria bobos dainuoju. 
Tarp tos gaujos buvo diena 

» t varduvių,
Susirinko vyra ir bobų. 

Per diena ir nakti szunrijo, 
Ne mažai biro iszrijė, 

Nekurios bobos tiek prigėrė, 
Jog net kožna apsiveme.

I Kada dažiiiojo, jog gaus ko- 
eziot, 

Pradėjo viena pas kita bėgiot.
tuo viena * klausinėjo: 
Mam sake Maikiene,

4

kūdikėlis. Žiurėjo ji in nekal-
* atsisveikindama 

gal paskutini karta. Sustingu
siomis lupomis pnbnczinvo ke
lis kartus, vėl gražiai suvynio
jo ir padėjo prie pat duni...

Skubiai iszbego už vartų pa
sižiurėjo atgal ir nuklampojo 
toliu; apsistojo prie kertes 
sodo tvoros, ilga laika klausės, 
ar kas neiszeis ir nepaims jos 
kūdiki, bet vis tyla. Neapsa
komas sužinos graužimas ap- 
gulde jos krutinę; akys 
do aszaroms. Ne! nebusiu 
savo kūdikio budelis! Kuo 
jis kaltas? Miros nuo szalczio, 
apsigp’ens jis ten tarp žvaig
ždžių, bet. ka *man jis tada pa
sakys, kad asz nueisiu pas ji.

nes i leisi u •. - «žmogžudy I»es 
nuodėmės!... Geda? Ko geda? 
Szitu žmonių, Jkurie nupuolė 
labiau už mane?..’, visi jie toki., 
žmogžudžiai, gobszai... Ar rupi 
kas jiems? Kad daugybe szele 
ju mirszta badu, kenezia kūno 
ir dvasios skausmus — ka jie 
daro?,.. •

Sugrįžus, niekam nematant 
pasienio kūdiki, 
prie krutinės ii

negalėjo, tik akimis gaude
Emilijos judėjimu ir stengės ta mažulėli 
atspėti, kas jai galėjo atsitikti.

Emilijo iszvydus motinos 
susirupinimu ome ramint: 

* — Mamyt, neverk;
pikta, man neatsitiko... asZ tik 
vietos netekau. Ryto eisiu ir 
vėl gausiu kur nors darbo. Tik 
tu neverk* pasveik.

naktį paliko

iszvydns

nieko

atsiranda juoku gana.

baliojo korįdorin. Taikėsi >pra> 
eiti tyliai', kad neiszgrstu mo
tina, Jo dahtys kaleno kaip 
genys in stuobri; nuo drabm

.j u,
>ario Įauga, 
ylų.
;iuri vaikas laukdamas pasi- 
mrtojant koki keista regini 
>et sulaukti trūksta kantrybes 
Trapeno vietoje* nes jaute, 
taip drėgnas oras per plonus 
Irabužius nemaloniai gnaibė 
iuiia. Lange nieko 
natyti, tik juoda, tamsu; kar
ais net baugu darėsi 

rint in viena vieta, bet vis žiu
rėjo.

Pasigirdo duriu varstymas. 
Vladas dar labiau iszplete akis 
•md nepraleistu prdgos. pama-* Czia dege jie kersztu, kam tar- 
tytį Emilija, 
damoj i szviesa.

Žiurėjo in Įauga, kaip žiu varvėjo.

vietoje* nes

>

nebuvo

bežiu-

kertes

— Kas ten vaikszczioja?
— sumurmėjo meilinos balsas
miegamajam kambaryje. Bot 
jis nieko neatsakes iszlaimejo

peį
in savo kambari. 

, Kambaryje 
szviesos. j 
ipetes s^lapiuS drabužius, nu
virto in prirentajij patalu apsi
klojo galva ir nbrejo užingti'. 

. ' užmigti.
Bet miegas niekaip neeme* gal
voje maiszes gėdos

Hęžibjno 
Apdj, greitu pi pusi-

Bet galva ir norėjo

szmeklui

unite nepildo jo noru; ežia vėlSužibėjo ir lau-
Emiliju už- geismai nedavė jam ramybes, 

'.ibino žvakute, pastate ant sta- Minute apsziles isZlipo isz. lo- 
ielio, abiem rankonį pasitaiso 
plaukus, ir atsisėdo ant lovos, 
lis dabar jau gerai galėjo ma
tyt visu Emilijos kambūri ap- 
juodavusias sienas, isz

— paveikslus, bet kokis —
doszi-

nes — paveiKsius, bet kokis — 
suprasti buvo sunku Ant lovos 
bolavo priegalvėlis rankszluos- 
tis ir kiti drabužiai.. 
Ijja minute pasėdėjusi, 
prie sįahiko, iszsieme. knygute 
atsisėdo parėmus galva ir pra-

Enib 
atėjo

dėjo^kaityti. Žvakutes szvie-

Vladas stovėjo
sa tiesiai apszviete jos veidą.

Ilga laika Vladas stoyėjo 
kaip inkaltas negalėdamas ja 
atsigėrėti. Mintyją 
maiszėsi, viskas už^iinirszo tik 
jaute troszkimn prisiartinti ge-

Mintyje viekas

vos, basom kojom’ant pirsztu, 
nuėjo per karidori; prie moti
nos kambario staptelėjo, pirki? 
szes ausi 
knarkmas.
kambari
pirsztu in duris 
siliepe.
O1]*

szlamejo.
— Kas ten? — tyliu mie

guistu balsu paklauso Emilija.
— Asz*-atidaryk!

ždejo Vladas..
— Ko reikia? Negalima asz 

nusirengus!

rėtis džiaugtis ir pasilikt su ja 
amžinai. r
' Prisiartinęs prie lango pa- 
barszkino pirsztais
Emilija kruptelejo atszoko nuo 
lango, knygute isz ranku isz- 
krito žemen; ;iszpletusi. akis, 
žiurėjo prieszais.

— Emilija, 
sznybždejo Vladas.

Ji prisilenkė, isz szaliu ran
komis uždengus szviesa žiūrė
dama pro stiklą:

— Kas ten? u
— Asz. Atidaryk.
Pažinusi, ji pradare Įauga ir 

klausiamom akim žiurėjo in ji
Vladas norėjo pasakyti jai 

ka nors malonaus, bėt , kažin- 
kos sunkumas užgulė jam kru
tinę ir negalėjo sugraibyti žo
džiu; liežuvis neklauso, tik ple
pėjo pats nesusivokdamas ka.

in stiklu

atidaryk

irgždejo lova ir

paklausė: girdot 
Priėjės Emilijos 

tyliai pnbnrszkino 
Nieks neat- 

Dar pabarszkno. Su
kas ten su-

- sznib-

Tik. viena minute pasi
meldė VIa-

■ (

kalbėti., atdaryk —
das. • .

— Negalima! asz miego no
riu... Dabar ir ponia iszgirs — 
teisinos ji.

•— Pone miega. Atidaryk. 
Nebijok, asz nieko pikta.. Buk 
taip gera....

Pasigirdo 
ranka per

— kabliukas, durys atsidarė. Vla- 
das atidaręs tyliai 
Emilijos ktuiibaryn.
1 
lovos susivyniojus kaldron. •

. cziaužejiinas su 
siena, Žlegtelejo

I P

Žlegtelcj

inženge 
Emilija 

sėdėjo prisiglaudu^ in siena,' 
lovos susivyniojus kaldA'on. •

— Ko teip bijai;atidaryti?
& .. .. m 1 . . \ J.' ir * .

klausiamom akim žiurėjo in ji

Argi ašž ka pikta padarysiu? 
szuabždojo Vladas,

, — ^Asz bijau; užgirs ponia.

budėti

ankstaus
visuomet stovi

jioszkaneziu

rvto

A-'

Visa 
prie motinos.

Nuo pat * 
a iksztoje, k ui1 
žmonių kuopele
darbo, tarpju nusiminusi, gal
va nuleidusi stovėjo ir Emilijo. 
Stovėjo ji kaip, stovi žmogus 
tieson paimtas, kuomet skai
to nusprendimą bausmes
kys - temo nemato ji aplink 
esaneziu žmonių judėjimo, ne
jauto skaudėjimo kojų, nors 
jau valandų valandas buvo 
isžstovejus ant vienęs vietos; 
nejautė ji alkio, nors sziandie
dar nieko nebuo valgius. Net 
kartais klausė pati savos: Na, 
kogi asz ežia atėjau?...

. —- Gal pirma karta 
ežia kad taip baidosi žmonių?.. 
Žiūrėk, ir akiu nerodo... Ma-

a tėjo

Žiūrėk, ir akiu nerodo... Ma
tyt, iszdidi! Tur but poniszkos 
kilmes, ;tai ir gėdijąs akis ro
dyt... Nieko, apsipras...

Taip kalbėjo dairydamies in 
ja žmones, bet ji nedtkreipe in 
juos domes ir stovėjo kaip 
pinna. ..... ..

Treczia - diena nusamdo ja 
Viena ponia už penkis rublius 
in menesi. Bet neilgai teko tpn 
būti: ' ’ponia pastebėjus, kad 
tarnaite turės Susirgti, veng

ir stovėjo

paplu-
asz

> 
prispaudė 

lyg nauju 
jiegu gavus skubėjo namo.
, Daug kartu Emilija vėl su 
savo mažulėliu ant ranku sto
vėjo eilese žmonių jieszkan- 
cziu darbo, bet, (matydami ja 
ne viena, nieks jos nesamdė. 
Kolis kartus mėgino parszyt 
praelnancziu, 
paszaipa ir
kad tokia jauna, 
praszy ti iszinaldu.

Viena pavasario vakara E- 
miliju, neturėdama nei pati ko 
valgyti nei phpeneti savo vai
ku, pasiryžo... Pasiryžo eit gat- 
yėn paskutiniuoju motėriszkei

bet susitikdavo 
pasityėziojimu, 

o dristanti

Ir
< 4

Jog yra kokia tai Baltruviene, 
(J jaigu ji ji atsisuks, ' 

gerai užskus!
bobeles nickszas 

koezibju, 
kad grąžei gaben

tumėte, 
pasielgimus pa- 
mestumete.
• #

Tai visoms 
Te i p asz

Gerinus,

Ir tuosius
1

Hej jus Kansu mergaites1AVJ J UO lULl^UALVūj

Jus darote kaip kiaulaitės 
O kas tada bus, 

Kaip nuvalis kornUs? 
Turėsite laiko in valės, 
Ne viena cipauti gales, 

Kaip užstos ilgi vakarai, 
Tai bus r rots gerai.

Kaip svetimtauezei girdės, 
Eiti toliau negales, 4

*il*:

Pro siūba žopsosis,
Isz tokiu mergų, tyexiuosis.

daina namuos nemalonumu po 
trijų menesiu atstatė nuo vie
tos. - ■ 11

Daugiau jau ji nebedrįso 
rodytis miesto gatvėse ir ne^ 
bojo jieszkot tarnystės: gerai 
žinojo, kad tokiam padėjimo 
nieks nesamdys. Tuojau mirė 
ir motina,. Visus sau taąpine-

Likus 
viena, insileido in savo grinte-

lius, visa, ka buvo uždirbus 
jszleido. laidotuvėms.

le gyvent dar šeiia motoriszke.
Maitinos, - daugiausia duonos
plutele, primėszta sehos mote- 
riszkeė, o dažnai tekdavo ir ne
valgius pabūt. . Pef tuos kelis
menesius pravalgė ji visus sa
VO drabužėlius ir kur tik galo-

Teip, mergelės nedarykite, 
Tokiu szposu nustokite, 
Ba tas ilgai nesiseks,

• *

Kas nori merginu pamatyt, 
Turi ant Jerses dypo nulapSet, 
Tai pamatis kaip merginos, 
m-m <*» • i * FPo karas viena kita valkos; 

Tas dedasi Patersone, 
Szale Najorko szone.

bėlioknmib budu duonos kąsni 
pelnyti. Ir iszbego. Apsistojo 
vienoj gatvių, kur daPgiansia 
judėjo visaip apsirengusiu 
žmonim Vieni važinėjos, kiti 
sziaip ! vaikszcziojo, pro kits 
kita spraudėsi, kaikur meiliai 
susikabinę porom ^znekuczia- 
jvo* juokės, žaidė. Emilija žing
sniavo <priekyn ir atgal. Ga
ilaus pasijuto, kad kaž kas at
sargiai paliete ja už peties. Ji 
atsigrįžo. Priesz . ja. stovėjo 
puikiai pasirėdęs vyriszkis ir 
žiūrėdamas jai. in akis szypte
lejo j ‘4 Eisi su manim ? ” Emi
lija, drebėdama, nieką neatsa
ke, ir vyriszkis, jau drąsiai pa
ėmė ja tižzrankos. Ji ėjo...

asz dažnai., ju

to ♦ •
l,

Ten kur szale Masacziužes, 
Yra ne kas mamuže, 

Savo vyru kės diena oda, 
lu kitur bėga-. - i

Buvo in Brookliua ižbėįms, 
Nuvažiavo. jeszkoti žmogus, 

Surado ir parsivežė, 
Q.kad ne vaikai maži,

Butu bobos išzslžadėjas,
.. . . - m . ■ **.

*

Pažinti josios no no^ėjiis. 
Oj tu surugus boba,szmibždejo Vladas.

‘ ‘ b IU A M <

* * į *

ir kam visa szita? ‘Negalima, gėdos daug kartu buvo prisi- 
i • 1 <•’ i. < • v -i i ♦. i i 1

lo . ome skolom įsi skurdo Jr Argi Jau ne gėda!

paskui ii* ponui kliutii nuo po
nios... Ne, ponas, palik mane 
ramybėje. — melde Emilija ir 
gynėsi su yankopiis.

Rytojaus dieną jie juokavo, 
Jau gult rengiesi? Dar žaidė, linksminos, tik vis pa-

K

ka nors malonaus, būt , kažin-

anksti.... Emilija 
iszeik ežia
i

balandėlė
v

, MUlUilVAVlV,

taip sode gražu.u 
Negaliu, 

lyt pradeda. . 
dun, sulysi..,.

lu
■ 1

Nė, ponas, palik

slapczia nuo motinos.

ponas. Tat it .
I J? • ' a tfT

•" bi

to

rengus nUsižudyti, bet senute 
yiėados mokėjo ja ntiranilnti 
ir tuo bildu sulaikyti nuo pa
gundos. '

Prisiartino laikas sirgimo;
Su pagelba senos mbteriszkes 
viskas praėjo laimingai; greit 
ji pasveiko* bet gyvenimas pa

Nuo to laiko

Vyra, ir vaikelius skriausti, 
Nuo saves

>' • Iii .

v t i4 G

Eik ponas vi| 
i 

—. Kodėl neguli? Dar ne v^^ 
.... Eik ežia.... • . . .: .
Emilija iszbego isz savo

kambario. ’turbūt pasmaukė ja

. Neilgai tes^s ūumingos . ju 
dienos. (įreit pastebėjusi mo
tina iszbarp Vlada, o Emilija
dienos. dj’eU pastebėjusi^mo
tina iszbarp Vlada, o Emilija 
atstatė..nuo’ vietos, , Prasidėjo

Pargrįžus namo, rado moti-

i ' * -C f • * ’ f 1 <

jos vargu dienos MM. A |

piditro sunkesnis. ,
i Viena /žiemos .vakaru, kuo-

J ............................\ i •/ 1

inet tvoros braszkojo nuo szal- 
czio įr daitgus pilnas žėrėjor i c 1Uj y a — y y

žvaigždėmis j. npsi siąUtu si, Su
vargusi libido moteriszke. Ji 
neszės kažin ka glėby j. Ėjo

, r

matau dabar N. miesto gatve- 
beVaiksZcžiojait-

e • »

to nupuoli- 
viskas

sė, vakarais
ežia ir vyrus užkabinęjUnczin.. 
Ji jau nebemato tu skriauda 
tu nusižeminimir, ~ 
mo. Viskaė pitpra^ta, 
aiszku, viskas niekai...

- Sziksznosparuis
, j fttoį . v į » '’#1^

1—v t...L -r-;-
I JrettimlrsxMte kai iabar *SAUI-K8* 
prenvnerala m |*,00 ant vIno meto 
• IIJSO awt VMM meta.

. M i ' . ' ' " *

■v S

stumi; ne nofi 
priglausti.

Bobele* juoku ne dūryk, 
Gyveninia pataisyk.

Ba kaip da karta užklupsiu 
Tai kaili nulupsiu.

1

T

lUlMLŠ I3IKAPIMA8 rUttUlB. 
‘ ,K' 11 r N /A'1 ‘

; Delarėjė U M111W it
Ubal> ,trugl»Mi UUDB, >

Hėla TtopuoiuBitę 
brito

Pasakykite kitoms tauttK 
kite pas: l>n. Brutas

8ta.1L toto

II#*1
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Tvircziausia Lietuviszka
BANKA

❖
Dldolo kaucija sudėta Valstijos 
Banko Departamente. Eslu po 
priežiūra Valstijos, teip kad pini
gai sudėti mano bankoje negali 
pražūti. Priimu piningus saugiam 
palalklmul. Siuncziu piningus 
in visas dalis svieto, pagal dienos 
kursą. Parduodu laivakortes 
kompanijų nustatytams kainoms. 
Parūpinu paszportus kcllaujan- 

! tiems in Lietuva. Viskas daroma 
teisingai, greitai Ir pigiai. Ra- 
szykite apie kalnas o gausite 
teisinga atsakima. Adresavokito:

V. Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė.

! Mahanoy City, Pa.

Isz Lietuviszku kaimelu
SHENANDOAH, PA.

KA RASZO GIMINES ISZ 
LIETUVOS.
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isz ryto 2:20, 5:18, 7: :38, 10.26, 3:26.
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INFORMACIJOS DEL KE- 
LIAUJENOZIU ISZ 
MAHANOY CITY.

Geležinkeleik
Readlngo trukoį iszclna isz Maha- 

nojaus in .Mount Carmel. Shamokin, 
Williamsport ir kitas szalis 9:10 11:14

po pict.
In Tamapua, 

phia Ir kitur 6:12, 7:51, 1043, isz ryto 
1:03, 3:14, 6:49, 2:37. po plot

Lehigh Valles trukcl iszeina in Ha- 
zletona, Allentown, Easton, New Yor
ka 8:03, Isz ryto 12:15, 6:08 po plot.

In Shenadorl, ’ Mount Carmel Sha
mokin, Plttsburga
isz ryto 2:22, 7:56, po plot.

Strytkarei:
In Ashlanda, Girardville, Gilberton, 

Shenandoah ir Pottsville kožna va
landa, o ant Shenandorlo trumpo ke
lio kas valanda po pusei valandai.

Automobilius in Hazeltona.
Isz Hazeltono Iszeina in Mahanoju 

Isz Ma-
lanojaus in Hazeltona iszeina 9:30 isz 
ryto, 1:30 ir 4:30 po plot, 
pric .Mansion House holelio.

Rcadinga, Phlladcl-

ir Westus 10:47,

1 ir 11 iszrytb ir 3 po pict.

Sustojo

.UNION 
RATIONAL] 
į* BANK 
Kmahahoy

■fcCIT.Y'J

M v F

Capitol Stock |125,00&N
BirplM A Profits S44MM0.M

Mokame antra procentą ant 
eudStu piningu. Procentą pri- 
dedam prie jusu piningu 1-ma 
diena Sausio Ir Liepos mene- 
anose, nepaisant ar atneazat 
parodyt knygute ar ne.

Mes norim kad Ir J«s turė
tumėt reikalą su musu Ranka 
nepaisant ar mažas ar didelis

Bankas adaras nuo 9 vai. 
ryte lig 3 vai. popiet, Subato- 
mis 9 ryte lig 12 vai,

H BALL, Prezidentas
F. J. NOONAN, Vlce-Prei.
J. E. FERGUSON, Kaslerlna.

LIETUVISZKAS GRABORIUS
A. J. SAKALAUCKAS.

801 E. Pine SL Mabanoy City, Pa.

i Su visoms ligoms priima, nuo

DAKTARAS W. BURKE J
LIETUVIS j

418 W. Market St. Pottsville 1 <<
valandos Iki 10 valanda Iss ryto, (
1 Iki 3 vai popiet. C Iki 8 vakare. J

Naujas Llctuvlszkas Graborlua 
KAZIS RĖKLAITIS.
516 W. Spruce St. Mabanoy City

f

Daktaras Juozas J. Austrą
LIETUVIS

Barusia Daktaras Kariumeneje.
GYDO VISOKIAS LIGAS

Priima ligonius lig 10 valanda ryte 
12 Ifg 2 popiet.

Telefonas—Bell 359 R.
113 E. Coal St. Shenandoah

6 lig 9 vakare

Merginu balberlu szapas. 
Unlojfl prekes tiktai. Pra- 
szom. Teipgi Iszmoklname 
vyrus Ir merginas balbe- 
riauti. Neužmirszkite nu- 
maro. Netoli Union R.* II. 
stacijos.

riauti. Neužmirszkite nu-

X. Hossokoffs, 
1202 Penu Avė.

\\

R
Plttsbargh, Fa.

STASYS JUODSNUKIS 
LIETUVISZKAS KRIAUCZIUS 

Siuva visokius siutus ir 
overkotus pagal nau
jausia mada. Turu viso
kiu nauju sempellu ir 
yra isz ko pasirinkti. 
Teipgi taiso, iszvalo Ir 
iszproslna vyru ir mo
terų rubus. Darbas yra 
geras ir užtikrintas 
Prekes prieinamos.

102 E. Centre St.
Shenandoah, Pa.

GEORGES’
Namu darbo “Ice Cream’as”
Galima gauti sziuos vietuose: 

No. 317 W. Centre St 
No. 218 W. Spruce St. 
No. 920 E. Centre St. 
No. 728 E. Pine St.

Pirkite kendes ant kalėdų 
pas Georges’. Gražiai sudėti 
baksukuose po 60c ir 50c. Pri
stato “Ice Cream’a” del viso
kiu pareikalavimu. “Brick 
Ice Cream’as” po 80c kvorta, 
$2.80 už goreziu.

HARRY GEORGES 
24 W. Center Sb

H

Malmnoy City, Fiu

Žinios Vietines
—•’ Stumdos diena 

valanda davėsi 
griausmas su 

Buvo tai
griausmas szimet.

— Kariszkoje

t ra

taus.

apie tin
gi rd e t 

nupuolimu lio- 
pirmutinis

tarnystėje 
laike kares tarnavo isz Malia- 

mire 35, da- 
buvo 5. Isz

lomas
Juozas

no jaus 1078 vyru 
žiūrėtojų ligoniu 
Mahanojaus aplinkines tarna
vo kariumeneje 2038 vyru, mi
rė 71, dažiuretoju ligoniu buvo 
14. Isz tojo skaitlio radosi dy- 
lesne puse atejviu.

t Panedelio ryta, apie de
šimta valanda, mirė gerai ži- 

visiems saliuninkas 
Traška nekas,

Main Str. sirgdamas nuo kokio 
ai laiko. Velionis gimė 41 
netai adgal Brooklyno. Paliko 
lideliam nuliudime paezia ir 
lu sūnūs Alberta ir Juozą. Biz- 

17 metu.
,’ems užsienio
caučkas, kurios atsibus pelny
toje su trimis misziomis. Ve- 
ionis paliko senuką tęva, ketu- 
•es seseris ir keturis brolius 
origulejo prie Eagles draugys
tės ir buvo

Velionis

ii hiik<‘ Laidotu- 
dede V. Fras-rr

parūpi jonu lietu- 
/iszkos Szv. Juozapo parapi- 

silsysi a; a. Juozas 
pakajuje, o likusia 

surand

Lai;°s;
amžinam
■izeiinynele lai Dievas 
na.

Pranekeviezius 
Kalifornijos,

bedamas, jog Mahanojus 
geriausiu miesteliu 
Amerike, kurio niekas 
valo apleisti.

Garnys paliko puiku ir 
Macio-

Barbe ris 
sugryžo isz kal-

yra 
visam 
nepri-

via

Iruta šuneli p. Juozui 
įunui, 624 W. Centre uli.

Miners ligonbute 
iena isz geradejingiausiu in-
taigu Skulkino paviete, kujio- 
e apturėjo daugelis Lietuviu 
jaszialpa ligoje ir sužeidimuo- 
ia. Dabar 

meldžia 
t<ožnas žino, jo 
yra prikrauta 
lien randasi

toji 
teipgi

(rS

Ydant surinkt

ligonbute 
su sze Įpinto, 

toji ligonbute 
ligoniais, szia- 

joje 292 ligoniai
gulinti kur kas gali. Daug vil
iok i u aparatu yra reikalinga 
ir pristatiinas da vieno szono 
ir 1.1. Ant to reike 250 tukstan-. 
•žiu doleriu.
laja suma, valdžia meldžia vi
su dėti aukas, kurios prasidės 
nuo Januario 18 lyg 26. Mount 
Carmel jau padovanojo $75,000 
Mahanojus ir Pottsville ketina 
sudėti po $25,000, Ashland 
l?25,0( M1. Neužm i rszk i te 
kaut kiek galėdami ant ligon- 
butes, kada ateis 
lektoriai, nes patys 
kada ir jums reikes 
palengvinimo prispaudoje toje 
ligonbutejė.

— Ponas Juozas Arlauckas 
pirko brangia 
kampo Spruce ir C. ulycziu ku- 
rih isztaisys ir padarys pagal 
naujausio budo.

$25,000,
paau-

pas jus ka- 
nežinote 
jieszkoti

praperte ant

Po Kalėdų Pardavimas.

$1.10 verte# vilnos 75c.
80c. vertes vilnos 50c.
75c. Shetland vilnos 35c.

J. Refowich
129 W. Centre Ęt,

e
Mahanoy City, Pa. 

%

— V. Vaisznora, kuris tu
ri užsiėmimą 
Brooklyno, pribuvo 
atsisveikint su savo pažinsta- 
mais ir gyminems priesz isz- 
plaukima iu Lietuva, kur va-

prie redakcijos 
in miestą

Juozas Armonis isz New Ha- 
aplaiko szita gro- 

szvogerio
1 X ■

ven, Conn, 
mata nuo 
Pliingio:

C 4
Petro

darbasMusu kariszkiii 
teiposgi nelaimingas kaip ka

žinos pas savo tėvelius. Vienas 
brolis Vaisznaro likos užmusz- 
tas khriumeneje o kitas tar- 
nauje lietuviszkoje kariumeno- 
je.

Stankcviczius

Keadingo truki, 
koja jamtiktai

Draugi-Nemuniecziu 
laikis savo me-

31 .Januario ant
Inžanga

— Julius 
buvusis palicijuntas, valiuoda
mas automobiliu, likos patai
kintas per 
Ant gilukio 
pažeido.

_____ 4 4

jinis Kliubns,, 
tini pokilin, 
Maherio svetaines.
$5.00. Daugelis jau aplaiko už- 
praszipuis ant tojo linksmiau
sio ir puikiausio pasilinksmi
nimo ant kurio suvažiuoju sve- 
czei isz visu daliu Ameriko.
— Turėdami receptą, nesz- 

kite iii aptieka Kazuno/ kuris 
jum teįsingiause isz 

geriausiu gyduolių. Jojo aptiė- 
koje gausite visko o ypatingai 
visokiu žolių ir inosties kuriu 
kilosią aptickosia nesiranda.

>  -

Wyoming, Pa. — Su užsibai- 
gimu 
gyvastis

padori s

senojo meto, 
.Jurgio 

kuriam atėmė 
La lenk is 
ežius. Abudu likos
kalėjime Wilkes-Barrije.

užsibaigė 
Valinskio, 

gyvasti Juozas 
ir Aleksa Vinevi- 

uždaryti

McAdoo, Pa. — Adomas Kū
kalis, likos baisai apdegintas 
per aksplozije gazo Yorktown 
kasiklosia, 
mirė. PalikoR i vaikus.

jog nuo sužeidimu 
moteria ir kelis

REIKALINGA.

Agentu prie pardavimo szio- 
aplinkui Mahanoy City, tai 
Shenandoah, New Phila

delphia, Saint Clair, ir kituose 
miesteliuose aplink Mahanoy 
City. Geras noszimtis yra mo
kamas, tai jeigu norite pasi- 
darbuotl'po kėlės Valandas ant 
dienos, kur galėsit uždirbtio 
kelis deszimt doleriu in savai- 
tia, ne trolidami savo kasdie
ninio darbo, atsiszaukit szian- 
dien 
galima 
del praneszimu jums didesniu 
Informacijų, Mokslas ne yra 
reikalingas prie szito darbo.

Jeigu norite uždirbti extra 
tai raszykit sžiandien. (J. 14) 

Sales Manager.
Mahanov Citv, Pa.W * f

ru, 
v ra

trolidaini

praneszdami kada butu 
su jumis pasimatyti,

Box 115.

METINIS SUSIRINKIMAS 
STOCKHOLDERIU.

Metinis susirinkimas Stock- 
holderiu Merchants Banking 
Trust Co. banko isz Mahanoy 
City, Pa., del iszrinkimo'direk
torių ir apsvarstinio kitokiu 
reikalu kurie gal but inneszti 
ant szio susirinkimo atsibus 
tame banke Utaminke 11 Ja- 
nuariaus 1921. Balsavimo vie
ta atydaryta nuo 1 lig 3 vai. 
popiet. D. F. 
rius.

Guinan Kasie- 
(I). 31 - J. 7)

BALIUS!BALIUS!
Mahanoy City, Pa,

Rengia Szv. Magdalenos 
Motoru Draugyste Sausio litą 
d. 1921 Utarninko vakaro, 
Norkevicziaus svetainėj. Pra
sidės 8ta vai. Trauksis iki vė
lumai. Ateikite visi. Tam va
karui parūpinta skaniausi go
rimai, užkandžiai ir aiskrimas; 
orkestrą griesz lietuviszkus ir 
angliszkus szokius. Toliau in 
vakaro bus leidžiama iszlai- 
mejimui mezginelis ir gardus 
keksas. Draugyste deda visas 
pastangas padaryti balių ko
kio da mieste no buvo. Inžanga 
Moterims 25c. Vyrams 50c. 
(3) Rengimo I£om.

Utarninko vakaro

ANT PARDAVIMO.
Du lotai — geroi vietoj Atsi- 
szaukit ant adrąso. (to 2)

4

E. Kyguolis,
1051 W. Coal St.

Shenandoah, Pa.

da ir nevalgusicms prisicjna 
Lenkai 20 lapkri- 

czio gule ant musu po Szirvin- 
pvjlauze

užėjo nuims isz užpakalio 
divizija raiteliu, tai mos turė
jome atsitraukt dar to pusei 
Szirvintos. Lenku užduotis bu
vo pay^ti 21 Lapkriczio Uk-’ 

daugiau
visi Lietuvei mane, kad

darbuotis.

tais, 
nes

niurni frontą

kaip per 10merge, 
dienu, 
ju raitelei isz užpakalilo daug 
gi aĮbes 
Kedoirius,
nepavyko, mane Ukmerge pa- 
vmti, 
Želigowski,

ir net buvo pasiekia 
bet Lenkams tas

bet mes ka tik nepaėmė 
su automobilium, 

vos spęjo pabėgti ir kad ne de
legacijų, tai bu tu mum atsidū
rė nut in pati Vilnių, bet gavo
me prisakima sustoti muszius.

I

Paėmėm apie 500 in nelaisvia, 
20 kulkosvaidžiu, daug szau- 
tuviu su poileis, viena bateri
ja, apie 200 arkliu, kėlės bom- 
bameežius ir daug kitokio ma- 
terijolo, musiszkiu mažai din
go, Lenku . daug užmuszta ir 
sužeista. Muszei palove nuo 21 
Lapkriczio, ir lyg sziai dienai 
jokio muszio ne buvo. Nežino 
kam Vilnius teks ar Lenkams 
ar Lietuviams. . -

I
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KURSUI NUPUOLUS
Tai ' geriausia proga daug 
auksinu in Lietuva nusiusti. 
Greitumo nusiuntimo pinigu 
nieks su manim ncgal lenk
tyniuoti; visiems pinigu siun
tėjams pristatau kvitas su 
paraszais priėmėju pinigu.

Laivakorcziu agentūra in 
Liepoju, Hamburgą ir visur.

Pasai kelionei In Lietuva.
Padarymas Lictuviszku do

kumentu.
Pinigus siuskite, per paczto 

Money Order.
pridekite 2c statnpa ir visada 
adresavokito sziteip:

F. MIKOLA IMS,
53 Hudson Atom 

Brooklyn, N. Y.

Raszydaml

I

f

PINIGAI IN LIETUVA
Uždėt an
1811

Kapitalas Stebėtinas pasekmingas nusiun-
$18^000,ooo.oO tįnas pinigu per American Express

< } Kompanija, in Lietuva, priesz kare,
1
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W. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS.

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
JRABORIUS MAHANOY CITY, PA 
Laidoja kunus numirusiu, Pasamdė 
automobilius, piginus Ir vežimus do» 
laidotuvių, krlksztinlu, veseiliju, pasl 
važinėjimo .ir tt. Krausto daigtus ir tt 
520 VF. Centre SL 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. Adresą vokite:

W. D. BOCZKOWSKI-CO.
MAHANOY CITY. PA.
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CUNARD LINE

Treczia klasa $125.00.

LAIVAS SAXONIA
BhIV , i.

J4,300 tonu, iszplauks
22 DIENA JANUARY 1921

Kabinas $180.00.
• War Tax $5.00.

DIDŽIAUSI LAIVAI TIESOG IN HAMBURG
3 klasa in Eidkumis per Hamburgą $130.40.

(Pridedant $5.00 War Tax)

Justi mieste randasi Cunard 
Agentas, kreipkitės pas jin.
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buvo vėl atnaujintas.
’ Sugražinti kvitai parodo kad nu

siusti in tenais pinigai, būną pri
imti traukija trijų sanvaieziu. Mes 
Lietuvoje iszm^kame Markėmis,
kurie dar tenais gylu°ja‘ Musu pre
kes žemos, patarnavimas geriausias.

American Express Kompanija 
yra uždėta 1841 mete, turi inmoketa 
kapitalu $18,000,000.00 ir siunczia 
daugiaus pinigu in Europa negu 
kitą kokia kompanija. > Kompanija 
a • a a v • aturi savo locna 21 lubu milžmiszka 
nania ant Broadway, New Yorke, 
kuri cziOnais matote, ir jame talpi
nusi musu glauni ofisai.:
J Naudokite

i

PIRMUTINIS IR SENIAUSIAS LIETUVISZKAS 
NĄMAS ARBA KOTELIS NEW YORKE.

Pasninkam žmonis ant

LIETUVIAI KREIPKITĖS PRIE SAVŲJŲ: —
Jolgu ne norite būti apskrlausti atvikla in New Yorka, tai tlesog 

kreipktes pas Geo. J. Bartasz.lu, Agento, nes Jis yra visiem gerai žino
mas žmogus. Parduoda laivakortes ant visu linijų in ir* isz Lietuvos. 
Iszmaino ir siunczia pinigus in visas dalis svieto pagal dienos kursą. 
Parūpina pasportus isz Suvienytu Valstijų,
geležinkelio stoeziu New Yorke pribuvus isz kitu ■miestu. Suteikiam 
nakvlne nes -užlaikom nania su 38 kambarais. Paleidžiam pasažierius 
ir ju bagažius ant laivu. Žodžiu sakant pilnai buna aprūpinti kurie 
kreipiasi in musu vlrsz-rnlnfita agentūra su reikalais, vargo Ir nelaimes 
nedatirs niekados. Tautiocziai brangus kurie manot keliaut in Lietuva 
kviecziam visus kreipkitės in musu agentūra per laiszka ar ypatiszkat. 
Gausite sanžiniszkus patarimus nes mus' pridedate yra tarnaut visuo
menėj labuj. Reikalaukite laivakorcziu ir pinigu kurso in musu arti
miausia ofisą.
' GEO. J. BARTASZIUS, 498 Washington St. New York.

,J»"į ■ "

musu r J f Dolerinius 
Money Orderius” del iszmokejima 

ĮTO pinigu ir iszsiuntima Amerike ir in 
Kanada. . Parduodame 
Europinius pinigus.

h

GlaunaOfisan 
American Ijxpress'(jo.

65 Broadway New York. American . Express Kompanija ir

iff

v visokius 
“ , Kada siusite
in bile kur pinigus, tai siuskite per

visada reikalaukite kvito nuo iszsiustu pinigus, idant 
turėtumei davada. Kreipkitės in bile koki musu ofisąturėtumėt davada.
ąrba raszykite Lįetuviszkai tlesog in musu glauną ofisą:
y'.' . u __ . - /rn ' ■ i'i. t __ ■American Express Co.

Foreign Money Order Department,
65 Broadway. New York

, • r ■ lii?i?

VYRU Daktaras KOLER yra vienatinis tarpe Lietuviu daktaras

82 motus invalrlas Ilgas vyru ir moterų, todėl Jas nuodug- 
n,al patinsta. < , , .
vyru, i

LIGOS Plttsburgo. Jisai mokinosi Varszavoje, studijavo begije 

. Gydo užsinuodlnlma kraujo Ir silpnybes 
spuogus, niežėjimus, ligas tinimo, invafrlas ligas

tlszkal, per laiszkus asz negydau. Dr. Koler kalba Ruslsz-fe

wU Ypaeinanczlas nuo neezystumo kraujo. Atalazaukite ypa- 

kal Ir Lcnklazkai. Ofisos valandos nuo 9 ryte lig 8 vakar®. 
Ncdellomis Iki 2 vai. popiet.

j Dr. KOLER, £38 Penn Ave. Pittsburgh, Pa.
* ** y* o o — — imi nwi o — —
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S. J. M0CKA1TIS, 1’rezldentas. M. YURKA5IN. Vlce-rrczldeutas.
VIKTORAS M. UNGURAITIS. Kasljorius.
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UNION BANK
100 E. Centre St. (Kampas White St.) Shenandoah, Pa.

—$—$—$—,
VEDE BANKAVA BIZNI. v

Siunczia Pinigus in Lietuva. Parduoda Szipkortes. 
Insziurina Namus ir Rakandus. Notariuszas Publicznas.

Moka Procentą aht Sudėtu Pinigu.
—$—$—$—i

Pinigai in Lietuva Greitai ir Pigiai Nusiuncziamj.
Mus tiesus susineszinias sti Lietuva duoda .mums gale 
nusiusti ;
pigiausiai.
leidįnia nuo Pennsylvanijos Valstijos Banku Tiesu, taip 
kad jus esate apsaugoti nuo visokio galimo žuvimo jus 
pinigu, per mus in Lietuva jszšįusti. . Mus visas laikas 
paszvestas siuntinėjimui Užrubežirtiu Pinigu ir Szipkor- 
cziu biznįuį, ir mus vytinusias siekis yra jums intil^ti.

•' ■ . *

Pasportai.
Niekas negali iszvažiuoti isz szios szalies, kol neiszgaus

—* — J..  - . a

Siunczia Pinigus in Lietuva.

>*r

Telefoną’*: Spring 9537.

Buckwaiter
į
. Yra padirbtas isz geriausio 5 
geležies. Turėsite mažiaus 
iszkascziu del pataisymu.

Grotai ir vidurys yra teipgi i

Turėsite

*

y
93

padirbti isz gero geležies kad į 

geriau mokėti preke už gera g
ant ilgio laiko užtektu. Vis yra 5 

' geriau mokėti preke už gera
pecziu negu mokėti kožna meta 5
už pataisymus. i J

\

Y
v

už pataisymus.
BUCKWALTER ENAME- 

LAVOTI PECZIAI sucezdina 
jumis rarbo, nereike szvakso 
nei szepecziu.

Yra skirtumas tarp enamelo 
ant pecziu. Nekuris enamelas 
yra kaip kvarba, jisai sutruks 
ir nusilupa. Bet Buckwaiter 
pecziai enamelas yra uždėtas

2

i

i 
atsakaneziai, nesutruksta nei į 

nesilupa, yra tai tikrasis enam 
Todėl pirkite geriausi telis.

pecziu o busite užganėdinti.

GUINAN’S
SHENANDOAH,

J

J

jus pinigus in Lietuva greitai ir kaip galint 
Mes esame Bankieriai po kaucija, turime

per mus in Lietuva jszšįpsti. . Mus visas laikas

pasporto. Mes su mielu noru pagelbesime jumis iszrupinti 
pasportę. . !

Szipkortes.
Mes atstovaujame ir parduodame szipkortes ant geriau-

. . * _ I . * b. I < A . 4. a -af •siu Lipiju, kuriu puikus laivai nuveža in priepląukas 
. Atsilankykite

siu Lipiju, kuriu puikus ląįvai nuveža 
Danzig, Hambutga, Hav^e irulotterdama. 
pas mus pasiteirauti placziail apie viršaują paminėtus 
dalykus. “Noriai duosime paturima DYKAI. •

• i . ' ' ' . v * I

CSsT Bankas atidarytas dienomis ir vakarais iki 8 vai.

g
MAHANOY CITY, SHENANDOAH, MT. CARMEL. 5

# Ii*

1 Sztai Koki Prieteli Turite—
Merchants Banking Trust Co. Banke

> Yra tai pirmutine Banka Mahanoy City ka pradėjo mokėt 
C procentą ant sudėtu piningu.

Yra tai Banka in kuri ateinate, kada reikalaujate pagelbos ; 
kada perkate namus. Z * '

Yra tai Banką kur| pagelbsta jumis atmokėti skola per 
lengvas mėnesines mokestes arba teip tanke! kaip | 
jumis geriausia iszpuola mokėti.

Yra tai Banka kurio? virszininkai yra juso tautiečiai ir 
pažinstami.

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

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

piningus in Merchants Banking Trust Co. Banka. Szita < 
Banka Žino kaip jumis geriausia pagelbetL 5
MERCHANTS BANKING TRUST CO.,

MAHANOY OITY, PA. <
'VU

D. M. .Graham, Pre®.

namus.

—DIREKTORIAI—
L. Eckert, Vice-Pn*.

J. H. Garrahap, Attorney W.F. Rynkewic*
P. C, Fenton

D. F. Guinan, Treat.
A. DanieewicB M. Gavula 

T. G. Hornsby
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