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ISZ AMERIKOS
• • Ubage turėjo 6000 doleriu, ne- 

priymta in priglauda.
Newark'. — Asztuonesde- 

szimts metu amžiaus Marga- 
rieta Wallace, kuria atvežė in 
czionaitine priglauda del varg- 
szu, likos nepriymta, nes gali 
pati užsilaikyti isz 
turto. Inspektorei rado pas ja
ja kupare szoszis tukstanezius 
doleriu aukse, 
ir bankines knygutes 
parodo jog 
k uosi a.
Baisios pasekmes szeiminiszko 

barnio.
Juozas Kaczma- 

rekas, gyvenantis po No. 1436 
W. Erie uliezios, susibaręs su 
savo pai’zia už koki Įtini menk
nieki, paliko jin su n.aža duk
relių, 
jog

Chicago. —

nes 
sukrauto

bmnaszkuosia 
, kurios 

turi piningu ban-

Neduokite savo .paežiai visus 
piningus.

4 4 Žmogus kurk 
atyduodn visus savo piningu- 
paežiai yra asilas. Asz tokir 
vyru negaliu apsaugot kurie 
ne turi smegenų.”

Teip kalbėjo sudže Harry J. 
Dingemau del Juozo Lenkcvi- 
cziaus, kurio pati jin skundže 
ant persiskyrimo, už tai, kad 
negali jaja iszmaityt. Lenke 
viezius ajszkino slidžiai buk n< 
turi isz ko mailyti savo paezia 
nes darbo ne turi, < 
ningus alyduodavo 
ežiai, o priek tam užrasze savo 
narna ant josios vardo.

Teip vyruczeLatiduokite vi

Detroit. —

o visus pi 
savo pa
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DU-KART NEDELINI8 LAIKRASZTIS pSAVLIT’ 
IflZEINA KAS UTARNINKA IR PETNY0Z1A.

PRENUMERATA KA8ZTU0JA:
AMER1KE: Ant viso meto >3.00. Ant puses meto |1.50.

EUROPOJE: Ant viso meto $4.00.
Lftistkus ir piningus visada siuskite liktai ant scito adreso:

W. D- BOCZKOWSKI-CO.
MAHANOY AND A ST.. MAHANOY CITY. PA.
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file at the P0st Office of Mahanoy City, Pa, By order of the President. A. S. Burleson, Postmaster General.”
W. I>. BOCZKOWHK1, Pren. & X«r. 
F. W. BOCKKOIVHKI, Editor 33 METAS

SINFEINEREI NE NORI IDANT JUOSTUS KAS PAŽINTU.
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i meneje ir likos sužeistas,

Studentas nužudė savo mar
ezia kad gyveno su kitu.

Berlinas. — Studentas 
Jencke, kuris tarnavo kariu- 

gy-
veiio drauge su savo marezia 

j kuria maitino ir dalinosi var- 
I gingu savo kambarėliu. Kada 

sugryžo isz kares, daginio, buk 
kokiu 

Sugry-

UŽDARBIO TAKSOS. 
1»'' 1 " *

Uždarbio taksos pereituose 
dvejuose metuose nemažai ne
smagumu ir visokiu turbaciju 

svetimtaueziams. 
sziu turbaciju yra

ii

Isz dydelio gailvsczio, 
neteko

dukrelia prie saves, pasodino 
ant keliu, indejo gazine paipu- 
kia in burna ir atsuko gaza. 
Gaspadoris namo pajuto gaza 
ir paszauke detektivus, kurie 
iszlauže duris rasdami gulinti 
be žado Kaszmarczika o glebi- 
je laike mirusia dukrelia.
Sukapojo savo auka ant szmo- 

teliu.
Meriden, Wis. — Du nepa

žinti piktadarei inejo in narna 
Moody Price, buvusio vaisti
nio kamisoriaus, isztrauke jin 

*isz lovos ir sukapojo ant szmo- 
tęliu. Jojo pati buvo budinto
ja tosios baisios žudinstos. Ne
laiminga teip persiėmė 
regėjimu* jog likos uždaryta 
priglaudoje del paikszu, nes 
proto ne toko nuo tosios die
nos. i i ? .
Raszo muzika ir grajina tur 

damas vos 6 metus.

paežius paszauke 
saves,

Moody Price,

tuom

a.

Teip vyruczoi, atiduokite vi 
sus sava pinių<į(is bobai ir pra 
parte o kad*, jiai nusibos vy 
ras, tada nenori su juom gy 
vent ir jeszko persiskyrimo, ( 
tu broliuk apleiskie savo pas
togių ir cjkie po velniu.
Apsivedė turėti gerus laikus, c 

ne būti jojo moteria.
Uniontown, Pa. — Stanislo

vas Peters, skundže savo mote
rių Ona, buk 
jaus po szliubui 
nuo josios persiskirt, 
klausimo sudžiaus 
mete savo vyra, 

Asz isztekejau
v o tiktai del to, 
gerus laikus laike 
ne būti jojo moteria.

jin apleido tuo- 
ir dabar nori 

Ant už- 
, del ko pa- 
Ona atsake: 
už Stanislo- 
idant turėti 
veseilios o 

Norėjau 
sau .pasilinksmyt su draugais 
ir draugėms, prisiszokt ir ge
rai pavalgyt ir ojtie adgal pas 
tėvus.”

Sudže perlaužė

i i

5

geisdamas tonais 
skarba užkasta
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Ana diena fotogrnfistas norėjo nutraukti paveikslu aresztantu Sinfeineriu, kurio ran

dasi kalėjimo abaze Ballykinh'r, paviete Down, 
užsidengė savo galvas skepetoms idant 
randasi kalėjimo už visokius prasižengimus.

Sinl'einerei nenorėdami būti atitrauktais
ne būti pažintais persavo gimines ,ir Įirieteliu

t

jog

Norejo inplakt tikėjimą in 
peduktia.

Grand Rapids, Mich. — Vio- 
’eta Peternbarn, 11 metu mer
gaite pasiskimd.e pavieto vai-1 
Ižiai ant nedoro pasielgimo sa- 
.’o moezekos, 
nnnuszo, jog 
molina via 
teip, jog

jojo marti susinesze su 
ten turtingu kupeziu. 
žcs, vela rūpinosi jaja ir pri- 
gialbinejo visame bet marti vis 
susineszdavo su kupezium 
nors turėjo < gyva vyra kuris 
ant josios pasielgimu žiurėjo 
per pirsztus. Jencke užtiko sa
vo marezia ana diena restau- 
racijoi, isztrauke revolveri ir 
padėjo moferia ant vietos. Vž 

ii a i likos nubaustas 
kalėjimo.

su
gyva

aut meto

taksos yra 
nesuvisai už-

pridavė 
Priežastis 
keleriopos, bet svarbiasia yra 
tai, kad uždarbio 
toks naujas dar
baigtas ir galutinai nusistatęs. 
Žinoma, ir kitose valstijose už
darbio taksos naudojama, bet 
tos valstijos kur kas mažesnes, 
todėl ir tvarkymas
lengvesnis negu kad Ameriko
je kur pramonininis 
mas teip iszbujojas. Galutinai 
kaip bus su Uždarbio taksom 
dar nežinome,
nai gan maža mokestis ir la-

kur kas

pade ji-

bet kad laiki-

bai lengvai nuo

4

jos pasiliuo- 
suojama, kas kituose krasztuo- 
se negalima.

Didžiapsias vargas svetim- 
taueziams suprasti ir prisilai
kyti prie szio nauja instaiymo, 
yra todėl kad jie ar tai suvisai ' 
nenori ar nesupranta paprastu 
valdiszku teisiu ir teisiu nuro
dymais nenori laikytis. Jie nu- 
sstate savaja tvarka ir spiria
si jos laikytis, nepaisant visai 
koki instatymai yra valdžios 
užvedimai. Idant daug paleng
vinti ir svetimtaueziams ir val
džiai, szis skyrius Svetimtau- 
czi^ms Informacijos Patarna
vimo Biuras kuris randasi prie

Raudonojo Kry-

Ant stoties 
baisi eks-Mirė ant klebonijos trepu, jesz- 

kodama paskutinios pagialbos.
— Jausdama 

mirt is jau netoli,
■ isz Old Forgo, 

kagreieziausia dasigaut in kle-
! katalikiszko kunigo 

jeszkoti prijfkiitinios pagialbos 
ant amžinos keliones, bet mir
tis laimėjo pirma ir motoro su- 
kryto negyva ant trepu.

Leggiene pribuvo in miestą 
jeszkoti pagialbos ligoje, 
jaja radosi sūnūs ir duktė. Ka
da apleido daktaru, 
jog pabaiga gyvenimo artinasi 
ir liepe švinui važiuoti kagrei
eziausia pas artimiausia kat.a- 
likiszka kunigą. Kada pribuvo 
prie

ISZ VISU SZAL1U
Scranton, Pa. 

.jog ’ 
i 1 ^‘gg

kuri ja,ja baisui bonije
peczei buvo pa

cy kojos sumusztos 
vos 

Priežastis tojo 
jpmo moezekos, 
mergaitei 
kejima pagal josios nuomonia 
mt ko mergaite nesutiko. Mo- 
jzeka likos aresztavota o mer
gaite atyduota in rankas mila- 
szirdingesniu žmonių, kurie 
rūpinsis mergaite iszaukleti 
pagal josios tikėjimą.

Rengėsi in kelione ant menulio.

galėjo paejti. 
nelabo pasiūl

iju vo ta, jog 
norėjo inplakti (i-

žmonių

Mrs. W. 
skubino

Su

jautesi,

Pasikėlimai Kijeve. — Bolsze- 
vikai siunczia daug kareiviu.

Czionais sukyli-Kijevas. —- 
mai ant kasdieninio parodko ir

Bolsze-traukosi lyg Odesos.
vi kai balsei nerimauja ir siun- 
ezia daug vaisko ant apmalszi- 

sukejimu.
pasikeleliu

Dydele eksplozije amunicijos.
Tamopolius. — 

Z n i ierzy m kos, k y 1 o 
plozije amunicijos, kuri radosi
dviejuosia trūkinėsią. Nelai
mėje žuvo apie 60 kareiviu ir 
daugeli sužeido. Bolszevikai 
ma.no 
riszku sznipu.
sugauta ir suszaudyta. 
tai geležkolio darbininkai.

sužeido.
buk tai darbas petlu- 

Apie deszimts 
Buvo

nimo tuju 
tam prisidėjo prie 
slaptinga .draguuve vadinama 
“Juodrankoi” kurie jau nužu
dė keliolika bolszovikiszku ka- 
misoriu.

Konia visi geleži akelei eida- 
įSU.pUU.I US’Op() UĮ OAAĮ'iyf ZSĮ TLII 

rankosia pasikeleliu kurie sup
liekė soviatinius kareivius in 
pietus nuo Kijevo.

Priek
Reinorsz 1

kurie jau nužu-
Amerikos 
žiaus, atydžiai seka visu vai-

Žudinstos ir apipleszimai Vo
kieti j oi.

Vokietija. — Pas 
sziaucziu Patsz, atėjo vakare
nepažinstamas žmogus, užkal- 
byt pora czebatu. Sziauezius- 
pakvietė jin ant vakarienes o 
laike valgio nepažinstamas 
prasze idant.Patsz paskolintu 
jam pinigu, 
nesutiko. Tame nepažinstamas 
atsistojas, isztrauke revolveri 
nuszaudamaš Patsza ant vie
tos. Du sūnūs atbėgo tėvui in 
pagialba ir metėsi ant žudinto- 
jaus, l;>ot ir juodu likos sunkei 
sužeisti nuo szuviu, bet pasise
ko jiems ant galo ir pati žadin
toju užmuszti. Buvo tai neko
kia straikieris 
Berlino.

Rimptsze, tūlas dvarponis 
užtemijo ojdamas namon, koki 
tai vyra, kuris apipleszinejo ka 
tik užmuszta moteria. Dvarpo
nis pakele larma ant kurio su
bėgo keli vyrai, 
pabėgo, 
moteres 
nužudyta ir apipleszta nuo vis
ko. . .

Panaszios žudinstos 
pleszimai sziadien Vokietijoi 
atsibuvineja 
parodko.

valgio

džios iszdavimus ir su valdisz- 
koms instaigoms geriausius ir 
artimiausius ryszus turint,* vi
sada pasirengęs suteikti krei
piantiems informacijų ar net 
ir pagelbeti sziuose klausy
muose.

Idant ta viską tinkamai ir 
teisingai atlikti szis Biuras 
kasdien susinesza su valdisz- 
koms instaigoms ir asmenims, • 
ir karts nuo karto szios instai- 

in szi Biurą su 
svetimtau-

ant ko sziauezius
varpeli,

už- 
kimigas 

tame kryto •f

Laivas inszalo in ledus — 48 
žmonių mirė isz bado.

Tokio, Japonije. — Žino ap- 
laikyta czionais, danesza,/buk 
visi laivoriai 
pražuvo kurie radosi ant japo- 

,” kuris

klebonijos, duktė 
skambino 
iszejo, bet motina
nery va. 

t •

In 6 menesius . mirė 22,603 ku- 
dykiai; gimė 15,681.

Washington, D. C. — Ameri
kos Raudonas Kryžius apiaike 
žino, 
szesziu menesiu sumažėjo to
nais gyventoju konia aid de
szimts tukstaneziu. 
szesziu menesiu
15,681 kudykiu o mirė iii ta pa
ti laika 20,129
Kaip jautiesi kada mirsztl?
Atlantic City, N. J. — Kada 

daktarai jin pripažino du kart 
, ir gt

nioteriszka 
rysziu ir porele nuėjo sau pers
kirtais keleis.
Rado sena iszpaniszka skarba.

Pascagoula, Miss. — Jeszko- 
tojai skarbo, iszlipo ant salos 
Chandeleur, 
surasti sena
per du iszpanus, daugiau kaip 

. trisdeszimts metu adgal.
Pajcszkojimai buvo vaisiu 

gi, nes senam puode kuri sura
do, rado daugeli auksiniu isz- 

Ipaniszku piningu, kuriuos nu
siuntė in banka 
ant 
Jeszkotojai atrado ta j i skarba, 
pagal žemplapi ant kurio buvo 
paženklyta vieta užkasto puo
do. Taji žemlapi apiaike nuo 
seno laivoriaus už penkis do
lerius, o norints in tai netikėjo, 
bet bandė isztirineti laja vieta 
tik isz akivumo.
Motina nužudė tris vaikus ir 

pati save.
te r, Va. — Mrs. Ma

re Hicks, staigai ne tekus pro
to, 
szaudama ant smert tris savo 
vaikus, po tam patikau atome 
gyvastį. Motore sirgo koki lai
ka influenza ir badai nuo io 
susimaisze jiai protas.
Moterėles, turėsite neužilgio 

rojų ant žemes.
Washington, D. C. — Kon

gresas apiaike užmanima nuo 
.. . .‘‘Wives and Mothers Indus-

LLijina Pll,-Įtpjai Workers” idant invykdy- 
tu naujės tiesas palengvinti 
vedusioms moterims kurios tu
ri szeimvnas. 
toks: 
sias moteres 
vaikės ir senmerges turinezios 
mažiau kaip 60 metu turi pri- 
gialbet naminiam darbe del įkas užaugina tabako kas motas 
tuju, kurios turi szeirnynas, už bilijoną doleriu isz ko val- 
dirbti nors tris dienas ant san- džo aplaiko taksu 300 milijonu 
voltes. Moteres neprivalo dirb- doleriu ant moto, 
ti daugiau kaip 44 valandas | It da prohibicijos 
[ant sanvaites 
Ivaiku kad 
kaip asztuones 
dienos.

Vyruczei atejna blogi lai-1 jie pusgalyiszki
■ A I A ’ a —

it
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apsvarstimo

pagriebė karabinu

Szesziu metu amžiaus

z 
f

i, 
ta

INTEHNA

i juviu umz.ižiun Mor
ton Gould isz Richmond Hill, 
New Yorka, pastojo garsingu 
lerp muzikaliszko

garsingu 
svieto, uos 

pradėjo raszyti visokius muzi- 
kaliszkus veikalus kurie likos 
iszspausdytais. 
kei ant 
szmotelius isz ko 
niausi kompozitoriai.
Daugiau kaip 9 milijonai viso

kiu automobiliu Amerike.
Akron, Ohio/— Pagal ra

portą isz visokiu valstijų tai 
Amerike randasi 9,274,920 vi
sokiu automobiliu ir troku, 
arba ant kožno 11 ypatų pri
puola vienas automobilius. Yra 
tai 1,670,904 daugiau ne kaip 
buvo 1919 mete. •*

Pennsylvanijoi randasi 581 
184,
Yorkas 692,174 ir t. t. Po karei 
Žmonis daugiau pirko automo
biliu ne kaip kitosia metubsia.

pijano sunkiausius
stebėsi se-

Hlinojui 568,745, New

Wives

New Orleans 
juju verte.

J nu-

Užmanimas yra 
Idant suszelpti vedu- 

visame, kad be-

buk Viedniuje in laika 
menesiu

u*1
In laika 

y me tonais

nszko laivo

ir pasažioriai

“ Bai kai 
pamote inkara laike viešnios 
ir nuplaukė aht mariu, inszalo 
iii ledus. Pabaigia maista, visi 
iszmiro isz bado, nes isz niekur 
negalėjo dangau aplaikyti. Vi
si juju steigimai iszsigialbeji- 
mo nuo baisios mirties nuėjo 
ant niek.

Szubertas isz

yra suradęs •

kuris repge

Tuom žmo-

Kapitpnas Charles N. Fitz
gerald, kamandieris najorkines 
orines palicijos ana diena nu
keliavo in Washingtona, idAnt 
paaukaut save profesoriui Ro
bertui Goddard,
iszszaut in menuli rakinta ku
riame talpinsis gyvas žmogus, 
idant galėtu isztirineti kas ant 
menulio randasi.
gu bus Fitzgeraldas, bet ar tu
rės gilinki sugryžti isz menulio 
ir papasakot mums ka jisai ten 
mato, tai sunku pasakyti. Pro
fesorius Goddard randasi prie 
Smithsoniszko instituto ir nuo 
(langeli metu
budu galema butu dasigaut ant 
menulio. Savo ’milžiniszka 
raičiota jau baigė dirbti.
Amerikas užaugina tabako už 

bilijoną doleriu ant meto.
Washington, D. C. — Ameri-

tirinejo kokiu

Savo

turi szeimynas, už bilijoną doleriu

kvailei
o prižiūrėjimas įnori uždrausti naudojimu ta-

JI   • 11_ —'l—’2* a *______i j

doleriu sudėtu ant

mirusiu, ir gabeno jojo kuna 
pas gymines, Juozas Staubb 68 
metu amžiaus 
kele grabe 
juom atsitiko.

Ant užklausimo per 
raszti niūkūs 
mus turėjo būdamas 
Juozas atsake, buk žmogus mi- 
miriais nieko nejauczia, rodos 
užmigo sunkei ir viskas.

Staubbas

sucziaude, atsi- 
ir užklausė kas su

laik- 
kokius pajauti- 

mi rusiu,

nevos mirė nuo, 
szirdies ligos ant trūkio, du 
daktarai jin pripažino mirusiu 
ir gabeno pas gymines aut pa
laidojimo.

ATSAKYMAI.

Del daugelio. —* G r omą tos

o žadintojas 
Artimoje p i rmutines 
gulėjo ir kita, teipgi

Du prūdai truko, 100 nuskendo

Mexico City. — Daugiau 
kaip szimtas ypatų žuvo o dau
giau kaip du szimtai likos su
žeistais per trūkimą dvieju 
prudu Pachuča užmiestije.

Daugiau
žmonių pasiliko be pastoges, 
kelios kasiklos likos užlietos 
kur dingo keliolika 
siu.

kaip tūkstantis

prisiųstos in-redyste isz Lietu
vos nuo giminiu, 
raszytos priesz padarinio per
traukimu musę i u
daugiau netalpinsime, nes tai
seni apraszimai kas jau buvo 
ir žinomi visiems. Tiktai to
kos talpnsime kurios buvb ra
szytos po pertraukimui huisziu.

kurios buvp

Lietuvoje,

neužimtu daugiau bako Amerike, o kas tuos 300
valandas ant milijonus

užlaikymo valdžios. Ar gal tie- nuėjo in gurbą.
■ * A — - — — * — A d. * A

kai del Adomines veisles! riai?

angleka-

Žveriszkas užklupimas ant 
mergaites.

Borlinas. — Kalėdų 
ralicije rado ant uliezios pen

kių metu amžiaus mergaite, 
kuri pirma likos 
tam nužudyta. Palicije pradėjo 
greitai darbuotis 
suymti 25 metu Will ima Birt- 
holtza ant kurio puolė nužiū
rėjimas. Apkaltintas .prisipa
žino, ,i. 
mas girtu nežinojo

padaro krata 
surasdami keliolika morgai- 
cziu ploszczius, isz ko pasiror 
de, jog tai buvo iiepirma jojo 
auka kuri dingo isz jojo ranku. 
Tolinus iszsidave, kad ir 
Szarlotenburge buvo papildęs 
kolos panaszes žudlustas. Ta-

diena

mergaite 
su ža getą po

jog tai padare, nes buda- 
* • ka daro.

Jojo- kambarije

je api-

ant kasdieninio

Isz Lietuyiszku kaimelu
fr— . II ...............

Hazelton, Pa. —Lietuvei no-
*mažai nudžiugo isz sugrįžimo

savo 
vos.

prabaszcziaus isz Lotu-

— Darbai ejna jgerai, dirba 
kas diena, o ir isz kitur pribu- 
via žmonis aplaiko darbus/

— Praejta
naktį apie 1 
senas

nedieldienio 
valanda, mirė 

skaitytojas
o

C 4 Saules
ir pasiseko Juozas Remoskeviczius, palik

damas dydeliam nuliudimia 
savo moteria 
kaipo 
kienia isz 
sesere 
nia išz 
gyme

— Danoszikui isz Buckner, 
Ill. — Apie “medinkojeli, bo
belių ir mu'nszaine” netalpino
me, nes tamista nepasiraszei 
ant daneszimo, todėl gromata sai žvėris likos uždarytas kale- 

Szkada jusu jimė ant viso amžio. — Gerai

iszsidave

reformato- darbo, jaigu bijotės pasiraszyt 
♦ po dunesžimais.

butu-padaro, kad butu pakoria 
toki rakali.

A

sziokiais ’ kiaušy

gos kreipėsi 
praszymu kad 
ežiams invairius praneszimus 
suteiktume.

Randasi ir tokiu atsitikimu 
kur szis Biuras pasidarbavimu 
svetimtaueziams,
ir nurodęs invairioms valdisz- 
koins instaigoms ar asmenims 
jw neteisinga pasielgimą su ne- 
kuridis kurio kreipėsi ozion 
užtarymo. Keliems tukstan- 
cziains jau net ir sugražino 
inmoketus taksu pinigus. Bcsi- 
tera.ujant
mais szis Biuras net ir iszsis- 
torojo tiek kad Lietuviai kai
po Rusijos pavergtos tautos 
žmones butu paliuosuoti nuo 
mokėjimo sziu taksu.

Žinoma atsitikimu randasi 
kur lietuviai priversti užsimo
kėti Uždarbio taksas nes vie
tini tu taksu vedėjai tikrai ar 
tai nežino ar neinformuoti kad 
lietuviai paliuosuoti, ir užsi- 
mokeja tegul kreipėsi sziamo 
Biure o jiems su laiku bus pi
nigai sugražinti. Kad ir klaida 
padaro bet atitaisant valdžia 
parodo kad teisybe ir prielan
kumas visiems suteikta.

su 7 va ikele i s, 
Antanina Zui- 

Filadelfijos ir pus- 
Petronelia Setaviczie- 

Richmondo.
j mv Ijietuvoje 

kaime, apie 30 m’etu pergyve
no Amerika. Laidotuves atsi
buvo seredoje su bažnytinėms 
apeigoms S. S. Petro ir Povy- 
lo bažnyczioje. Graborius Gut- 
kovskis užsiėmė laidotuvėms. 
Meldžiu likusiu gyminiu susi- 
raszyti su manim: Mrs. Agota 
RemeszkoviGziene, 715 E. Dia- 

|mond Ave., Hazelton, Pa.

seseria

$

Velionis 
Visztyczio

SZIA TĖVYNĖ TAVO!

O, Neklausk braleli, 
Kur tėvynė tavo! 
Tik pas Nenuneli, 
Rasi laime savo.

Kur tau saule szviete
In akis pirmiause — 
Motinos žodžiai liete 
Szirdi tau giliausiai...

Kur po žalia pieva
Su draugais bėgiojai — 
Iszpažines Dieva
Jo maldoj jieszkojei...*

Szia — klausyk broleli
Y r tėvynė tavo, 
Eik pas Nemunėli
Ten rasi laime savo! -Re^
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ISZ AMERIKOS
o • Ubage turėjo 6000 doleriu, ne

priymta in priglauda.
Asztuonėsde- 

metu amžiaus Marga- 
kuria atvožė iii

P*- 
nes gali 

sukrauto 
turto. Inspektorei vado pas ją
ją kupare szeszis tnkstanezius 
doleriu aukse, 
ir bankines 
parodo jo 
k u ošia.
Baisios pasekmes szeiminiszko 

barnio.
- Juozas Kaezma-

* j

4

.'II1 
jlj
I

<»

K'n''

I į i*

-t
*

f J ■ 
H

fe MAHANOY CITY, PA. UTARNINKAS 25 SAUSIO 1921 (TUESDAY 25 JANUARY)

SINFEINEREI NE NORI IDANT JUOSTUS KAS PAŽINTU.
■>r.

W. I>. BOCZKOn HK1, Prr«. 1 »«r.1 f • BFt VF I j ririhl
F. W. BOCZKOWHKI, Mttor

fe

"I
—-*

į
1

33 METAS 'I

Newark'.
szimts
rietą Wallace,
ezionaitine priglauda del vari 
szu, likos nepriymta, 
pati užsilaikyti isz

bumaszkuosia 
kurios

<r
knygutes, 
turi piningu bau-

Chicago.
rokas, gyvenantis po No. 1436 
W. Erie nliczios, susibaręs su 
savo paezia už koki ten menk
nieki, paliko jin su maža duk- 

Isz dydelio gailesezio, 
paezios paszanko 

saves, pasodino
ant keliu, indejo gazine paipu- 
kia in burna 
Gaspadoris namo pajnt

relia.
jog neteko
dukrelia prie

glebi-

ir atsuko gaza. 
o gaza 

ir paszauke detektivus, kurie 
iszlaiiže duris rasdami gulinti 
be žado Kaszmarczika o
je laike mirusia dukrelia.
Sukapojo savo auka ant szmo- 

teliu.
. — Du nepa
imto in narna 

buvusio valsti- 
isztrauke jin

Meriden, Wis 
žlnti piktadarei 
Moody Price, 
nio kamisoriaus, 

*isz lovos ir- sukapojo ant szmo- 
1eliu. Jojo pati buvo Budinto
ja tosios baisios žudinstos. Ne
laiminga teip persiėmė 
regėjimu* jog likos uždaryta 
priglaudoje del 
proto ne teko : 
uos.
Raszo muzika ir gTajina ture-

tuom

paikszu, nes 
nuo tosios die-

Asz tok ir y

vyru negaliu

negali jaja

J

savo pa ežia 
o visus pi

Savo pa

Neduokite savo .paežiai visus 
piningus.

Detroit. — “Žmogus kurb 
atyduoda visus savo piningu* 
paežiai yra asilas.

apsaugot kuri( 
ne turi smegenų.’’

Teip kalbėjo sudže Harry J. 
Dingeman del Juozo Lenkevi- 
czians, kurio pati jin skundže 
ant persiskyrimo, už tai, kad 

iszinaitvt. Lenke
viežius ajszkino sodžiai buk m 
turi isz ko maitvti 
nes darbo ne turi 
n i ngns a t yduodavo 
ežiai, o priek (am užrasze savo
narna ant josios vardo.

Teip vyruezei, atiduokite vi 
sus savo piningus bobai ir pra- 
parte o kada jiai nusibos vy 
ras, tada nenori su juom gy 
vent ir jeszko persiskyrimo, ( 
tu broliuk apleiskie savo pas
togių ir ejkie po velniu.
Apsivedė turėti gerus laikus, c 

ne būti jojo moteria.
I’nionfown, Pa. — Stanislo

vas Peters, skundže savo mote
rių Ona, buk jin apleido tno- 
jaus po szliubui ir dabar nor 

Ant už- 
, del ko pa- 
Ona atsake: 
už Stanislo- 
idant tureli 

o 
Norėjau 

su draugais 
prisiszokt ir ge-

i i

X

f

moterį szka
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susinesze su kokiu 
Sugry-

pridavė 
Priežastis

Uždarbio taksos pereituose 
dvejuose metuose nemažai ne
smagumu ir visokiu turbaciju 

svetimtaueziams. 
sziu turbaciju yra

keleriopos, bet svarbiasia yra 
tai, kad uždarbio 
toks naujas dar 
baigtas ir galutinai nusistatęs. 
Žinoma, ir kitose valstijose už
darbio taksos naudojama, bet 
los valstijos kur kas mažesnes, 
todėl ir tvarkymas kur kas 
lengvesnis negu kad Ameriko
je kur pramonininis 
mas teip iszbujojas. Galutinai 
kaip bus su Uždarbio taksom 
dar nežinome, 
na i gan maža 
ha i lengvai nuo 
suojanui, kas kituose krasztuo- 
se negalima.

Didžiapsias vargas svetim
taueziams suprasti ir prisilai
kyti prie szio naujo* instaiymo, 
yra todėl kad jie ar tai suvisai * 
nenori ar nesupranta paprastu 
valdiszku teisiu ir teisiu nuro
dymais nenori laikytis. Jie mi
sstate sava ja tvarka ir spiria
si jos laikytis, nepaisant visai 
koki instatymai yra valdžios 
užvedimai. Idant daug paleng
vinti ir svetimtaueziams ir val
džiai, szis skyrius Svetimtau- 
czi^ms Informacijos Patarna
vimo Biuras kuris randasi prie 

Raudonojo Kry

taksos yra 
nesuvisai už-

Studentas nužpde savo mar- 
ezia kad gyveno su kitu.

Berlinas. — Studentas 
Jencke, kuris tarnavo kariu- 

gy-
veno drauge su savo marezia 
kuria maitino ir dalinosi var
gingu savo kambarėliu. Kada 
sugryžo isz kares, daginio, buk 
jojo marti
ten turtingu kupeziu.
žes, vela rūpinosi jaja ir pri- 
gialbinejo visame bet maiii vis 
snsineszdavo su kupezium 
nors turėjo . gyva vyra kuris 
ant josios pasielgimu žiurėjo 
per pirsztus. Jenekc užtiko sa
vo marezia ana diena restnu- 
racijoi, isztrauke

JSI
J:K

■> •

x2

su 
gyva tvarkymas •f

• v

• x - _ _ x a■ >a • •. rit pade ji’ T

revolveri ir 
l'ž 

ant meto
bet kad laiki- 
mokestis ir la

jos pasiliuo-
3 padėjo moteria ant vietos.

ran-
Sinl'einerei nenorėdami Luti atitrauktais,

!n

Hai likos nubaustas 
kalėjimo.dantų Si n f('i n-p riu, kurionorėjo imt

paviete
iiikti paveikslu ar(‘S/ 

Down.
skepetoms idant ne būti pažintais persavo gimines jr prūdelius, jog 

randasi kalėjimo už visokius prasižengimus.

Ana diena fotografistm 
dusi kalėjime abazo Ballykinlor, 
užsidonge savo galvas

J i

Mire ant klebonijos trepu, jesz- 
kodama paskutinios pagialbos.

Scranton, Pa. — 
:og mirtis jau netoli 
Legg

Ižiai ant nedoro pasielgimo sa- kagreieziausia dasigaut in klo-

Norėjo inplakt tikėjimą in 
peduktia.

Grand Rapids, Mieli. — Vio- 
eta Peternbarn, 11 metu mer-|«J() 
<aite pasiskundė * 1 1 pavieto val-i isz Old forge,

Jausdama 
M rs. W. 
skubino

kuri jaja baisei' 5()n’.)°

Dydele cksplozije amunicijos.
Tamopolius. — Ant stoties 

Zmierzymkos, kylo baisi eks- 
plozije amunicijos, kuri radosi 
dviejuosia trukinusia. Nelai
mėje žuvo apie 60 kareiviu ir 
daugeli sužeido. Bolszevikai 
ma.no buk tai darbas petlu- 
riszku sznipu.
sugauta ir suszaudyta. 
tai geležkelio darbininkai.

ISZ VISU SZAL1U
i. .—hm*——— —

Pasikėlimai Kijeve. — Bolsze- 
vikai siunezia daug kareiviu.

Gzionais suk vil
niai ant kasdieninio parodko ir 

Bolsze-

sužeido. 
buk

K ijevas. Apie desziints
Buvokunigokatalikiszko/o moezekos, 

mmusze, jog
o kojos sumusztos 
vos

Priežastis tojo 
moezekos, 

norėjo inplakti ti
kėjimą pagal josios nnomonia, 
uit ko mergaite nesutiko. Mo- 
izeka likos aresztavota o mer
gaite atyduota in rankas mila- 
szirdingesniu žmonių, kurie 

mergaite

peczoi buvo pa- j<‘^koti paskutinios pagialbos
melinavia 
teip, jog

;nno 
mergaitei

galėjo paojti. 
nelabo pasiel- 

buvo ta, jog

* F J

ant amžinos keliones, bet mir
tis laimėjo pirma ir motore su- 
kryto negyva ant trepu.

Leggiene pribuvo in miestą 
jeszkoti pagialbos ligoje. Su 
jaja radosi su mis ir duktė. Ka
da apleido daktaro, jautėsi, 
jog pabaiga gyvenimo artinasi 
ir liepe Simui važiuoti kagrei- 
cziausia pas artimiausia kata- 
likiszka kunigą. Kada pribuvo 
prie

jautėsi

'h

Priekšukėj imu.
pasikeleliu 
vadinama 

e jau nužu-

kietijoi.
Vokietija. — Pas 

Patsz, atėjo vakare 
žmogus, užkal- 

czebatu. Sziauczius

traukėsi lyg Odesos.
vikai baisiu nerimauju ir siun
ezia daug vaisku ant apmalszi- Žudinstos ir apipleszimai Vo
tumo (uju 
tam prisidėjo prie
slapiinga .draguuve 
“Juodrankei’’ kuri 
d e keliolika bolszovlkiszku ka
ru išorių.

Konia visi geležinkelei eida- 
ĮSU.pUU.l US’0Į>() UI OA<5riXĮ ZSI TUI

Amerikos 
žiaus, atydžiai seka visu val
džios iszdavimus ir su valdisz- 
koms instaigoms geriausius ir 
artimiausius ryszus turint,* vi
sada pasirengęs suteikti krei
piantiems informacijų ar net 
ir pagelbeti sziuosc klausy
muose.

Idant ta viską tinkamai ir 
teisingai atlikti szis Biuras 
kasdien susinesza su valdisz- 
koms instaigoms ir asmenims, 
ir karts nuo karto szios instai- 
gos kreipėsi in szi Biurą su 
praszymu kad
ežiams invairius praneszimus 
suteiktume.

Randasi ir tokiu atsitikimu 
kur szis Biuras pasidarbavimo 
svetimtaueziams,
ir nurodęs invairioms valdisz- 
koms instaigoms ar asmenims 
ju neteisinga pasielgimo su ne
karinis kurio kreipėsi czion 
užtarymo, 
ežiams

l£

Reinorsz, 
sziaueziu 
lepažinstamas 
)yt pora 
■pakvietė jin ant vakarienes o
nike valgio nepažinstamas 

prasze idant.Patsz paskolintu 
t, ant ko sziauczius 

nesutiko. Tame nepažinstamas 
atsistojas, isztrauke revolveri 
nuszaudamaš Patsza ant vie- 
os. Du sūnūs atbėgo tėvui in 

pagiallia ir mėtėsi ant žudinto- 
jaus, bet ir juodu likos sunkei

žmonių, 
rūpinsis mergaite iszaukleti 
pagal josios tikėjimą.

imo josios persiskirt, 
klausimo sudžiaus 
mete savo vyra,

Asz isztekejan 
vo tiktai del to,
gerus laikus laike veseilios 
ne būti jojo moteria. 
sau pasilinksmyt 
ir draugėms, 
rai pavalgyt ir ejtie adgal pas 
levus. ’ ’

Sudže perlaužo
rysziu ir porele nuėjo sau pers
kirtais kele is.
Rado sena iszpaniszka skarba.

Pascagoula, Miss. — Jeszko- 
tojai skarbo, iszlipo ant salos .

geisdamas tonais 
surasti sena skarba užkasta 
per du iszpanus, daugiau kaip 

, trisdeszimts metu adgal.
Pajeszkojimai buvo vaisiu 

gi, nes senam puode kuri sura
do, rado daugeli auksiniu isz- 
paniszku piningu, kuriuos nu
siuntė in banka 
ant 
Jeszkotojai atrado taji skarba, 
pagal žemplapi ant kurio buvo 
paženklyta vieta užkasto puo
do. Taji žemlapi 
seno laivoriaus 
lerius, o norints in tai netikėjo, 
bet bandė isztirineti taja vieta 
tik isz akivumo.
Motina nužudė tris vaikus ir 

pati save.
Winchester, Va. — Mrs. Ma

re Hicks, staigai ne tekus pro
to, pagriebė karabiną, nu-

Rengėsi in kelione ant menulio.

už
kilu igas

Chandelenr,
sena

♦

damas vos 6 metus.

I F:

-

Mor-

e>

apsvarstimo
New Orleans 

juju verte.

aplaike nuo 
už penkis do-

pagriebė karabinu

«f

Kapitonas Charles N. Fitz
gerald, kamandieris najorkines 
orines palicijos ana diena nu
keliavo in Washingtona, idant 
paaukaut save profesoriui Ro- 

, kuris repge
iszszaut in menuli rakieta ku
riame talpinsis gyvas žmogus, 
idant galėtu isztirineti kas ant 
menulio randasi.

klebonijos, duktė 
skambino 
iszejo, bet motina 
nei v va. c «
In 6 menesius .mirė 22,603 ku- 

dykiai; gimė 15,68!.
Wasbington, D. C. — Ameri

kos Raudonas Kryžius apiaike 
žine,
szesziu

raukusia pasikeleliu kurie sup- jam pinigu
varpeli, 

tame krvto
lieko soviatinius kareivius in 
pietus nuo Kijevo.

Laivas inszalo in ledus — 48 
žmonių mirė isz bado.

Tokio, Japonije. — Žine ap-

In laika 
gymo tonais

laikyta czionais, danesza,/buk sužeisti nuo szuviu, bet pasise- 
ir pasažioriaivisi laivoriai

pražuvo kurie radosi ant japo-
,’’ kurisnszko laivo

Szesziu metu amžiaus 
ton Gould isz Richmond Hill, 
New Yorka, pastojo garsingu 
terp muzikaliszko 
pradėjo raszyti visokius rnuzi- 
kaliszkus veikalus kurie likos 
iszspausdytais. 
kei ant 
szmotelius isz ko 
niausi kompozitoriai.
Daugiau kaip 9 milijonai viso

kiu automobiliu Amerike.
Akron, Ohio/— Pagal ra

portą isz visokiu valstijų tai 
Amerike randasi 9,274,920 vi
sokiu automobiliu ir troku, 
arba ant kožno 11 ypatų pri
puola vienas automobilius. Yra 
tai 1,670,904 daugiau ne kaip 
buvo 1919 mete. •»

Pennsylvonijoi randasi 581, 
184, Illinojui 568,745, Now 
Yorkaa 692,174 ir t. t. Po karei 
žmonis dauginu pirko automo-

garsmgu 
svieto, nes

pijano
Grajina pui- 

sunkiausius 
stebėsi se-

szaudama. ant smert tris savo bortui Goddard 
vaikus, po tam patikau atome 
gyvasti. Motero sirgo koki lai- 

influcnza ir badai nuo to
susimaisze jiai protas.
ka

buk Viedniuje in laika 
menesiu sumažėjo le

nais gyventoju konia ant de- 
szimts tukstaneziu. 
szesziu menesiu
15,681 kudykiu o mire in ta pa
ti laika 20,129
Kaip jautiesi kada mirszti?
Atlantic City, N. J. — Kada 

daktarai jin pripažino du kart 
mirusiu, ir g 
pas gymi nes, 
metu amžiaus sueziaude 
kele grabe ir užklausė kas su 
juom atsitiko.

Ant užklausimo per 
rasztininkus kokius pajauti
mus turėjo būdamas mirusiu, 
Juozas atsake, buk žmogus nn- 
miria'is nieko nejauezia, rodos 
užmigo sunkei ir viskas.

Staubbas

“Baikal 
pamote inkaru laike viešnios 
ir nuplaukė ant mariu, inszalo 

, visiin ledus. Pabaigia maista

<e jiems ant galo ir pati žudin- 
oju užmuszti. Buvo tai lieko

mis straikieris Szubertas isz 
Berlino.

Rimptsze, tūlas dvarponis 
užteniijo ejdamas namon, koki

iszmire isz bado, nes isz niekur vyra, kuris apipleszinejo ka 
negalėjo dangau aplaikyti. Vi
si juju steigimai iszsigialbeji- 
mo nuo baisios mirties nuėjo 
ant niek.

Tuom žmo-
Moterėles, turėsite neužilgo «" ™*geraldns, bet ar tu-

rojų ant žemes.
Washington, 

gresas aplaike 4 (
trial Workers” idant invyledy
tu naujos tiesas palengvinti 
vedusioms moterims kurios tu
ri szeimynas.
toks:
sias moteres

D. C. — Kon- 
užmanima nuo

res g įlinki sugryžti isz menulio 
ir papasakot mums ka jisai ton 
mate, tai sunku pasakyti. Pro
fesorius Goddard randasi prie 

_____ nuo 
tirinejo kokiu

svotimtau-

yra suradęs -

gabeno jojo kuna
Juozas Staubb 68 

atsi-
Du prūdai truko, 100 nuskendo

laik-

nuonovos mirė 
szirdies ligos ant trūkio, du 
daktarai jin pripažino mirusiu 
ir gabeno pas gymines ant pa
laidojimo.

ATSAKYMAI.

Mexico City. — Daugiau 
kaip szimtas ypatų žuvo o dau
giau kaip du szimtai likos su
žeistais per trūkimą dvieju 
prudu Pachuča užmiestijo.

Daugiau
žmonių pasiliko be pastoges, 
kelios kasiklos likos užlietos 
kur dingo keliolika 
siu.

tik užmuszta. moteria. Dvarpo
nis pakele larma ant kurio su
bėgo keli vyrai, 
pabėgo. Artimoje pirmutines 
moteres gulėjo ir kita, teipgi 
nužudyta ir apipleszta nuo vis
ko.

Panaszios žudinstos 
pleszimai sziadien Vokietijoj 
atsibuvineja 
paredko.

o žadintojas

ir api-

ant kasdieninio

kaip tūkstantis

angleka-

Isz Lietuviszku kaimelu

Hazelton, Pa. —Xictuvci nė-

Keliems tukstan- 
jau net ir sugražino 

inmoketus taksu pinigus. Besi- 
teraujant sziokiais ' klausy
mais szis Biuras net ir iszsis- 
torojo tiek kad Lietuviai kai
po Rusijos pavergtos tautos 
žmones butu paliuosuoti nuo 
mokėjimo sziu taksu.

Žinoma atsitikimu randasi 
kur lietuviai priversti užsimo
kėti Uždarbio taksas nes Vie
tini tu taksu vedėjai tikrai ar 
tai nežino ar neinformuoti kad 
lietuviai paliuosuoti, ir užsi- 
mokeja tegul kreipėsi sziamo 
Biure o jiems su laiku bus pi
nigai sugražinti. Kad ir klaida 
padaro bet atitaisant valdžia 
parodo kpd teisybe ir prielan
kumas visiems suteikta.

sziokiais ' klausy-

t

I
mažai nudžiugo isz sugrižimo 
savo 
vos.

prabaszcziaus isz Letu-

diena
— Darbai ejna gerai, dirba 

kas diena, o ir isz kitur pribu- 
via žmonis aplgiko darbus/ 

nedieldionio 
valanda, mirė 

“Saules“

— Praejta 
naktį apie 12 
senas skaitytojas

ir pasiseko Juozas Remoskeviczius, palik

Wives and Mothers Indus- Smithsoniszko instituto ir 
daugeli metu 
bildu galema butu dasigaut ant 
menulio. Savo ’milžiniszka. 
rakieta jau baigė dirbti.
Amerikas užaugina tabako už 

bilijoną doleriu ant meto.
Washington, D. C. — Ameri

kas užaugina tabako kas metas 
už bilijoną doleriu isz ko val- 
dže aplaiko taksu 300 milijonu 
doleriu ant moto.

Ii* da prohibicijos

tu j u, kurios

ti žmanimas yra 
Idant suszelpti vedu- 

visame, kad be
vaikes ir senmerges turinezios 
mažiau kaip 60 metu turi pri- 
gialbet naminiam darbe del 

turi szeimynas,
dirbti nors tris dienas ant san- 
vąitės. Moteres neprivalo dirb
ti daugiau kaip 44 valandas 
ant san va i tęs, 
vaiku kad neužimtu daugiau 
kaip asztuones 
dienos.

Vyruezei atejna blogi lai- 
))iliu ne kaip kitosia metubsia. kai del Adomines veisles!

o prižiūrėjimas

valandas ant

/
Del daugelio.

Ii* da prohibicijos kvailei 
nori uždrausti naudojimu ta-

Del daugelio. —Gromatos 
prisiųstos in redyste isz Lietu-
vos nuo giminiu kurios buvp 
raszytos priesz padavimo per
traukimu muslin 
daugiau notaIpinsime 
seni apraszimai kas jau buvo 
ir žanomi visiems. Tiktai to- 
kes talpnsime kurios buvb ra
szytos po pertraukimui huisziu.

y

Lietuvoje,
I nes tai

ir žinomi visiems.
ka daro.

dydeliam nul iud i m i a 
moterių su 7 vaikeleis

— Daneszikui isz Buckner, 
Ill. — Apie “modinkojeli, bo
belių ir munszaine“ 'netalpino- 
me, nes tamista nepasiraszei

damas
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kaipo seseria Antanina Zui- 
kienia isz Filadelfijos ir pus
sesere Petronelia Setaviczie- 

Riehmondo. Velionis 
Lietuvoje, Visztyczio 

kaime, apie 30 metu pergyve
no Amorike. Laidotuves atsi
buvo sėredoje su bažnytinėms

bako Amerike, o kas tuos 300 
milijonus doleriu sudėtu ant 
užlaikymo valdžios. Ar gal tie- nuėjo in gurbą. Szkada jusu 
ii »;

ant daneszimo, todėl gromata
• •jie pusgalyiszki 
rial f

Žveriszkas užklupimas ant 
mergaites.

Berlinas. — Kalėdų
□alicije rado ant nliczios pen
čių metu amžiaus mergaite, 
kuri pirma likos sužageta po 
tam nužudyta. Palicije pradėjo 
greitai darbuotis
suymti 25 metu Will ima Birt- 
lioltza ant kurio puolė nužiū
rėjimas. Apkaltintas prisipa
žino, jog tai padare, nes būda
mas girtu nežinojo
Jojo kambarije padare krata nia išz 
surasdami keliolika morgai- 
cziu ploszczius, isz ko pasiror 
do, jog tai buvo nepirma jojo 
auka kuri dingo isz jojo ranku.
Toliaus iszsidave, kad ir apeigoms S. S. Petro ir Povy- 
Szarlotenburgo buvo papildęs 
kolos panaszes žudinstas. Ta
sai žvėris likos uždarytas kalė
jime ant viso amžio. ■— Gerai

iszsidave,

gyme

SZ1A TĖVYNĖ TAVO! *
O, Neklausk braleli 
Kur tėvynė tavo!, 
Tik pas Nenuneli, 
Rasi laime savo.

/ Kur tau saule szviete 
In akis pirmiause — 
Motinos žodžiai lieto 
Szirdi tau giliausiai 

Kur po žalia pieva
Su draugais bėgiojai — 
Iszpažines Dievu 
Jo maldoj jieszkojei...*

Szia — klausyk broleli 
Yr tėvynė tavo, 
Eik pas Nemunėli
Ten rasi laime savo! -Re^

y

J

• ••

lo bažnycziojo. Graborius Gut- 
kovskis užsiėmė laidotuvėms. 
Meldžiu likusiu gyminiu susi- 
raszyti su manim: Mrs. Agota

reformato- darbo, jaigu bijotės pasiraszyt butu'padaro, kad butu pakoria Remeszkovicziene, 715 E. Dia- 
♦ po danesžimais. 4

*
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toki rakali. |mond Ave., Hazelton, Pa.
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KAS GIRDĖT :
I ——— -------
Kaip duodasi suprast isz tan

kiu daneszimu isz Rosijos apie 
Lenina, tai bolszevikai kaneez 
ff oeidže atsikratyt nuo jojo. Ana 
diena ėjo paskalas, buk Leni
nas mirė, tai sirgo 
vos 
vasties 
bombos, kada kalbėjo automo- 
biliuje Moskvoje. 
mete bomba isz artimo 
bet nepataiko 
tiktai užpakalije.

nepražudė 
per

o ant galo 
savo gy- 
ekspliozije

Kas tokis 
namo, 

in automobiliu. 
Szoszi ka-

dojo gerti užbaigdamas savo 
varginga gyvenimą ligonbute- 
>• 
kapiniu.
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Kaune. Panavežio Miesto LI- ■ 
gonine Miesto Žydu Ligonine **“

SAULE Hl

skaitomo

pirkti narna 
gimė ir tižiai-

Palaidojo jin ant ubagu 
Dabar 

laikraszcziuosia, buk susitvėrė, 
draugija idant 
kuriame poetas
kyti jin ant atminties Fordha- 
nie, N .Y. Jau paaukauta kelio
lika tukstaneziu doleriu ant to
jo tykslo. Taigi, garbe do 
smert, o už gyvasties davė jam 
vargingai mirti...

Argi nespjaut svietui i n tor
iu už toki atlyginimą?!

Taigi,

Soviatinei laikraszczei pra- 
reiviai likos užinuszti o kelio- nesza apie demoralizaeije (isz- 

tvirkima) vaiku, kurie lankosi 
j n inokslaines soviatinoi Rosi- 
,)O1.

Paleistuvysta vaiku platina
si kas kart daugiau su pasibai- 

Mergąi t os
12 ir 13 metu yra neszczios, ka 
galima matyti 
Vaikai einanti
serga visokioms veneriszkoms 
(lytiszkoms)

Gal tasai farmeris seko pas-1 loistuvystes

lika sužeista.
turi savo

- Kožnas 
Ir Leninas 

ne iszsisuks nuo smorties.
diena.

szno

Kaime Sack i ne Badene, žiur
kes suede visa turtą fermerio 
susidedanezio isz 13 tukstan- 
cziu doleriu. Pinigus buvo pa
slėpęs dažeje kur 
miltus, vieloje pinigu rado dul
keles bumaszku.

sotinu smarkumu,
isz 1

laikvdavo
kožna diena, 

in mokslai nes

Rusu Naszlaioziu 
Žaliajam ,Kalne.

kui nekuriuos nmerikoniszkus 
Lietuvius, kurie savo paezedu- 

szienikuose 
vietoj indeli

ma laiko paslepia 
ir pa n ežia košia, 
in banka ant procento.

Atsitiko tai Missorije.
naite Beatricije MeCubin. turė
dama vos 15 vasarėlių, likos 
sužeista per szuvi paleista isz 
ranku jokios 
metini C. A- Stolena.
jisai in mergaite isz pavydumo 
už tai, kad susitikdavo su jau
nesniu mylimu... Tai tau... Gal
va žilsta. o szirdis siausta... 
Reiketu ta ji insimylejusi sena 
kvaili pamirkyt 
upia, o gal atausztu jojo sme
genys.

- Pa-

vasarėlių, likos

ligoms nuo pa
ir tai nuo 50 lyg

80 procento-
Valdžia dabar

garbinto,jaus
SzoveI

i

o szirdis

at idarineje 
Petrograde ligonbutes ant gy
dimo tuju
Da to nebuvo girdot, idant pa- 

padejirnas vieszpatautu 
sklypia.

nelaimingu vaiku.

naszus
kokiam apszviest am
Net kraujas gyslosio stingsta,
kas. toje nelaimingoje' Ros i j oi
sziadien darosi!

0 ----

in uszalusia

czevervkuBadai didesni 
bromai pradės naudoti X spin
duli n maszinas prie pardavinė
jimo czevervku. Perkantis 
czeverykus ir pardavikas gales 
matyti kaip jojo koja guli vi
dur i je czeveryko. Spindulei 

bus atkreipti 
liktai ant kojos-.. Bet ka ant to 
pasakys artistai czevervku jog 
jau negales daugiau 
koms 
Badai ketina 
kuoti 
prieszais ta ja maszina!
brodus tiejei nauji iszradimai!

czevervku. fe

czeveryko. 
tosios szviesos

“ ran-
ymti miera augszcziau! 

dabar sustrai-
pardavejai czevervku

Nuo-

Noredami surasti savo gimi-
Lietuvoje ar kareivius ku-nes

rie randasi nelaisvoje ar žuvo 
užmarije patarnaus jums dykai 
Raudono Kryžiaus d raugu ve 
Paraszvkite ka norite ir siuns- 
kite gromata ant. sz i tokio adre- 

Ameriean Red Cross, Lith- 
Section 15, West

so:
uaman
St r. New York City.

.Jeigu g \

371h

’•a Urna, tai jums s n ra s 
iminės ir branges ypatus apie 

Raszv-
<r rS 
kurias nieko nežinote, 
kite lietuviszkai.

————♦-------

AMERIKOS 
KRYŽIUS LIETUVOJE.

RAUDONASIS

Turiu rekordus (orderius,) 
inrodanezins,' ka Amerikos 
Raudonasis Kr. Vra davės Lie
tuvai nuo sziu motu birželio 
16 d. iki lapkriezio 
reiketu suskaitvt v
kuo yni snszolpes A. R. Kr. tik 
ta laikotarpi,

k a

19 d. Jei 
k a, kiek ir

tikiu kad visa 
juodulis Eddie]tai laikraszty ne mažin vietos 

sudžia 
nežinoio,

Ana diena 
Bostick stojo prieszais 
iszsikalbinejo, jog 
jog pavogė sena ir knda gaidi tacziau Amerikos labdaringo
ji* už tai nesitikėjo būti nubaus-

Sudžia kitaip apie tai 
maustė ir nubaudė Bostika nuo 
trijų lyg 
kalėjimu. — “Jeigu tai 
riebi visztele, tai gal butau nu
baustas ant mirties per pakori
mą,” atsiliepe 
kaltininkas in sudžia. 
syhe, tai tasai sudže turėtu bu

kai p tasai 
senas gaidys, po tam iszmestas 
in saszlavas.

Pavogk žmogau stulpu auk
so, padarysi gera bizni... Pnsta- 

“bela ” ir tuo apleisi 
džela”. Bet

'apimtu, kaip Lietuvos Gynimo 
Komiteto auku skelbimas. O

tu.

dvideszimts metu in
hutu

juokdamasis
Po tei-

t i teipgi iszkeptas

tvsi

kas kitas!

ir tuo 
sena gaidi, tai

Vienas isz garsingiajisiu 
amerikoniszku poetu kuris pa- 

Blaek Raven” (Juod
varnis) mire didžiausiam var
ge 1849 mete ligonbuteje Bal- 
timoreje, o ant namo kuriame 
gyveno ir dirbo sziadien randa
si prikalta toblyczia 
atsiminimo.
įnirę keli metai priesz jin, nes

raszo i»

1SZ

ant jojo 
Jojo jauna pati,

sirgo džiova ir mirė isz bado.
Paraszes savo puiku poema nu- 

spaustuves 
už pinigus • •

sidave
idant jin parduoti, 

serganeziai 
maisto

in kėlės

pirkti 
truputi ir

paežiai 
kurio.

Visi'jin iszjuokinejo ir niekas 
nepirko jojo raszto.
susimylėjo kokis tai žydas, da
vė jam penkesdeszimts centu 
už raszta, už k a pirko bonkute 
pieno, bulku ir malku ir skubi
no su linksma
serganezia.... Kada atėjo namo 
rado paezia
mirtis palengvino jiai gyveni- 

Poetas isz gailesties pra-

Ant galo

naujiena pas

sustingusia, nes

jna.

sios instaigos darbas prasidė
jo ne nuo mano minimo laiko 
ir pažymėtąja lapkriezio diena 

Reguliari ngai

Isz Lietuvos
> V Č V • ■'

\ n. -U,į »*

Teriojamas krasztas.
Kaunas*

I L'

Panevėžy.
Prieglauda
Kauno Miesto Ligonine. Lietu
viu Valstybine Prieglauda IWno linijos i^z Seinų 
Kaune. h

Rugsėjo men. Lietuviu Prie- okupantu 
/mI nuzln XI i tn i nr/ 11 c; -.1.

Apskrities pasauliui jau yra žinoipį

Klinika įmygiai, hot sziemef jiš noapsi-

Va 1st v bine V

M ickevicziaus g-ve 
Joniszkio

glauda 
Kauno.
Ligonine. Lietuvos 
sis Kryžius. 
(Liet. R. Kr.). 
Naszlaicziu Vilniuje, 
daliuose Lietuviu 
(Gardino g-ve) Kaune.
Prieglauda.
Naszlaicziu 
niui.

Isz anapus Cur- 
i gauna- 

|ma žinių apie negirdėta Lenku 
i barbininga pasielgi

ama su vietos lietuviais. Visam 
( per- 

lenku -.baubtiringiRaudona- nvkszeziai
• to I *

K h rattr.o apie knyga *Tik»taati» 
Naktų Ir Viena”

R.

m 
na

kriezio 19 d. jog 
szelpta. neminirna

nepasibaigė.
labdarybės darba ‘Lietuvoj* A. 
R. Kr. pradėjo su sziais melais, 

kurio atskaitomvbe noinei- 
pirmian Lietuvon prisinns-

ta medikamentu ir ligoniniems 
reikmenų bendra verte in 250, 
000 doleriu. Žinau, kad po lap- 

daug kas su- 
\rel ežia

apie A. R. Kr. Sziauliu skyrių 
kurs taip pat be darbo nesėdi.

Noriu ežia suskaitvt tik tas 
kurios yra patyrė 

Amerikos labdaringaja ranka, 
yra gavus -

i nstaigas,

Kiek turi instaiga 
gerai žino. Tad:

Nuo birželio 16 d. Žvdu vai- ą> 
ku mokvkla Aleksote, 
ežiu vaiku 
Nukentėjusioms 
Kaune ta 
drąsiai galima sakyt - in 1,000, 
000 auksinu daiktu Lenku vai
ku Prieglauda Slabadoj.

Liepos men. Lietuvos Nasz- 
Prieglauda Vilkijoj. 

Kursai Kaune. Vai- 
Žaliająm Kalne.

Vokie- 
mokvkla Kaune, 

gaisro 
menesi iszdalinta -

del

lai ežiu
“Saules 
k u darželiai
Rusu Komitetas Pavargėliams 
Kaune. Gimdymo įjigonine (L.

J I

Zvdu Pavar-
Komitetas Kaune.

R. Kr. ) Kaune, 
geliams 
Kauno Karo Ligonine. Utenos 
Ligonine. Raseinių Apskrities
Ligonine. Kauno Karo Ligoni
ne (antra syk.) 

Rugp. Men.Rugp. Men. “Saules” Kur
sai Kaune. Miesto Žydu Ligo
nine Kaune. Liet. Vasaros Ko
lonija, Žaliajam Kalne. Mari-

SZTAI CZIONAlS DIDŽIAUSES SZTAMAS VABALU
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kuria man prl-

Gerbiami Tamstos:— Szluomi duodu 
žinoti Tamstoms kad asz ošiu apiai- 
kes puikia knyga po vardu “Tūkstan
tis Naklu ir Viena” 
siuntėt, norint asz prlsiuncziau už
mokesti už ta puikia knyga, bet vie
nok aplalkiau kaipo dovana, už tai 
asz prisiunczlu tamstoms mano pade- 
kavone kuria praszrtn nuo manes pri
imti. Toi puikioj knygoj talpinąs! 
puikus aprnszimus, turi neapsakyta! 
vertumą. Vėlinu del kožno, katras tik
tai gali skaityti lletuviszka! kad kož
nas turėti jin namuose ta puikia kny
ga su gružais apraszynaaJs. žmogus 
turėdamas namuose ta .puikia knyga 
neturi reikalo vaikszczlotl po nerei
kalingas vietas ir praleist! brangaus 
laiko ant visokiu nereikalingu sobovu, 
Žmogus skaitydamas tuos puikus skai
tymus namuose atranda tenai stebė
tinus apraszymus senovės žmonių 
gyvenimu Ir užmlrszta visus'Vargus ir 
rupesc.zius savo kasdieninio gyveni- 
mo, praleidžia naudingai laika savo 
namuosla su savo m Hemą szetmina. 
Dekavoju tamstoms už suredlma tos 
puikios knygos *kurl gali suraminti 
kiekviena žmogų katras skaito 'ar 
klauso tu puikiu istorijų, teipgi deka
voju už pulku kalendorių ka man 
prisluntet kaipo dovana. Duok Dievo 
tamstoms sveikata ir laime szlame 
gyvenime. Viso giaro velijantis pasi
lieku "Saules” skaitytojas,. S. P. Isz 
Somerville, Conn. Jeigu reikalaujate 

1 vlrsz-inlnetos knygos ta! prlsiuskite |2 
in "Saules” iszlelstuvee o gausite tuo- 
jaus per paczta. , < .

Vaiku 1_____
Apskrities leidžia ir lietriviu atžvalgiu lai- 

Kamon-Įkosi senos taktikos.
Szit ka. raszo nelaimingos 

lenku žiaurumo aukos. Viena 
isz suimtu li-ėtuviti moterų teip 
’skundžiasi savo Įnikę: 
paomo nakezia...

Naszlaicziu 
Rusu 

mokykla 
Prieglauda

Ta menesi 
szelpta pavieniu asmenų.

Zvdu to'
Vil-

ii omaža su-

Spaliu men- Žydu Pabėgėliai 
Kaune. Vilniaus instaigos ir 
vaVguomeiie. Lenku Pa-szalpos
Komitetas Kaune. Rusu Nasz- 
laicžiu Prieglauda Raseiniuo
se. Žydu mokykla Kaune. Ka-^ 
ro Ligonine Kaune .Szv. Kazi
miero Sesėm Prieglauda Pa
žaisly.

Ligonine Kaune .Szv.Kaži-

Liet u viu Naszlaicziu 
Prieglauda (Mickovicziaus 
ve.) Kaune. 
Sza nežinos.
GaiJestingosio 
Prieglauda ir 
doj. Lietuviu 
Komitetas Kauno. Armijos Ve- 
nesiniu Ligų Ligonine 
munei. Lietuviu
Prieglauda ir Elgetybas Ma- 
riampolej. Karo Ligonine Kė
dainiuos.

Lapkriezio mon. iki 19 d. 
Lietuviu Naszlaicziu Prieglau- 

g-vo) Kau- 
Evakuacijos 

karisz- 
Karo Lau- 

Baisiolgaloj (vi-

1

Li^bnine 
Ligonine

Karo 
Karo

Gailestingosios Seseles. Žydu 
Mokykla Slaba- 
Moteru Gynimo

Pane- 
Naszlaicziu

men.

jampples Apskrities Ligonine.
Rusu Komitete Pavargėliams

% * ■ » . : ' \ .

“Mano 
narni e je liko 

du vaikai; mane labai kankino 
ir tnusze, kad net Veidas iszli- 
ho, už tai, kad mano sunns lie-j 
tuviu kariuomenėje ir rado pas 
mane, jo laiszka... paėmė mano 
yH’szinc skepeta, o kai gi’yžau 
iSz kalėjimo tai nieko nebėra-’ 
dauM. Antra telpogi moterisz- 
ke, nusisktisdariia del lenku pa
darytu nuostoliu teip raszo: 
‘‘Spalio 10 diena iszmete mane, 
isz kambariu... kame ilgus me
tus gyvenau ir iriokosnitis mo
kėjau ir riet neduodami 
iszvaro in niekam 
namus... Szbkinojo 
va i s ir maži Vaikai 
gašlios turėjo. 
j<‘ pasodino lenke.

Pas vietos klebOhrt darvta 4 
kartus kratos ir su'tokiu žiau
rumu, kad isai pofa kartu buvo 
apalpęs.

laiko 
netikusius 
su szautil

dą ug isz- 
O mano vieto-

• į

J

Szitns
I i u ilgio o 2JX
in Washingtona kur aplaikys puikia Vieta valdiszkam muze- 

Tokio vabalo nesiranda visam Amerike idant

coliu ploezio, kuris ka tik pribuvo isz Hondūro

To- 
,szintu jojo diduma.

per vi r-

.00

. - - „-----  - - , -- - - , - x -........... ...... t - ---------------------- -----------------

LIETUVISZKAS
SAPNINYKAS

Arba išzguldimas Sapnu

Naujas setas 
Knygų tiktai
fVispB .ftftkanczlos istorijos Ir pnsakos
lyra puikus skaitymai. Jeigu pirktumėt 
isz musu knygų katalopo tai turėtu
mėt užmokėti net $1.65 bet pastana- 
vljom visas parduoti tik ant trumpo 
laiko liktai už $1.00. Prlsiuskite $1.00 
o tuojaus gausite visas žeminus padė
tas istorijas ir pasakas ir tdreisle 
skaitymo ant daug vakaru.

Visas tas istorijas ir pasakas sudė
jus in viena knyga pasidarytu didele 
knyga net isz 037 pusiu pi u.

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

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

KVITU Knygele Draugystėm# del 
Iszmokejlino pinigu ligonia
ms - - - - - 50c.

KVITU Knygele Draugystėms, del 
Kantoriaus nog sudėtu pinigu adt 
susirinkimu

W. D. boczkauskAs-co
- 60c.

MAHANOY CITY, PA.

da (Mickevicziaus 
ne. Anui jos 
Punktai (sužeistiems 
kiams) Ukmergei, 
ko Ligonine
sai aprūpinta 150 lovų) Lietu
viu Naszlaicziu Prieglauda Pa
žaisly. Lietuviu Armijos Sani
tarijos Skyrius Armijos Sani
tarinis Traukinys Kaune. Ar
mijos Sanitarinis Skyrius 
(Lietuviu Belaisviams Vilniu
je). Belaisviu Stovykla Kau
ne (Lenku belaisviams.) Gim-, 
dymo Klinika Kaune (Lietu
vos Raud. Kryž.) Karo Ligo
nine Kėdainiuos^ Karo Ambu
latorija Kaune. Ta menesi pa- 
szalpos teikta pavieniams as
meninis.

Isz szio nepilno suraszo ga- 
kad' A menkos 

Raud. Kryžius paszalpos teikė 
nešk irdamas nei tautu nei ti
kėjimo. Kai lenkai puolė Lie
tuva, padidindami jos vargus 
ir kanezias. A. R. Kr. irgi pa
didino pastangas juos mažin
ti. Jis skubėjo lengvinti skaus
mus ten, kur jie labiausia rei- 
szkesi - karo ligonines. Vargu 
rasis ligonine kuri nebūt ame- 
rikieczin duosnumo 

kiek

Sanitarinis

lima, pastebet

patyrusi, 
žinau, dar neviena 

buvo suszelpta po 
lapkriezio 19 d. Palengvinti 
kovai su žiemos epidemijomis 
A. R. Kr.

nes, 
ligonine

Lietuvos karisz- 
kiams daro dovana,- dvi dezin
fekcijos kameras.

Pavirszutiniai suskaito gali
ma drąsiai sakyt, 
kos R. Kr. daiktais iszdalino 
Lietuvoj tik sziais metais in 
500,000 doleriu vėrės, kas sziu 
dienu kursu sudaro 30-40 mili
jonu auksinu. Žxnni ir brangin
tina tai auka. Kad auku gauti 
nereikejo nei Kaunan važinėti 

užteko A. R. Kr. 
reikalo ir jis pats 

daiktus vieton siųsdavo.
Kauno Skyrių 

Kr. leitenantas I 
Jam padeda visais orais ir ke
liais važiuoti nenpilstąs llr. 
Desamaskov. Sziauliu Skvnu 
veda Dr. Thomas. Tiedu sky-

jog Ameri-

parsivežti; 
sužinoti

veda A. R.
Ją Bridges.

veda Dr. Thomas.
riai priklauso nuo centro Ry
goj, inrengto ’ visoms 
mario 
pulk.

Pabalta 
Ji veda 

(Ryan, dabar tarnybos 
reikalais iszvažiaves in Jungs- 
tines ‘Amerikos Valstybes, Tas 
centras savo 
nuo didesnio 
centro, esanezio Paryžiui.

Valstybėms.

keliu priklauso’, 
visai Europai

Visa tai norėjau iszdeti tam,
kad mes labiau mokėtum in-1 
vertinti Amerikos R. Kv. dar
bus. Isz to viso mos galim'

.A — ' a —spiesti, kad Amerika Meri tik 
dolėrio szalis.

n v ‘
Julius Kriupas.

i

, Pulki ilga užimanti
Tai tik vienas kitas faktelis 

apie pasielgimą musu “broliu” 
insiveržusiu in ramu miesteli.

Badas, skurdas bedarbe nuo
lat auganti brangenybe, žydai 
pogromai, lietuviu persekioji
mai tai padare; kad daug gy
ventoju jau iszvažiavo isz Sei-

Beklestejes szisai ♦dvasi
nio ir religinio lietuviszkos Sli

žy d i n y s p* 
apmirė.

nu.

vaiki jos gyvenimo
centras visai apmirė. Semi
narijos nebara. Jbs rūmai pa
versta kuobjauriausioms 
zarmemis. ”
užterszti, sunaikiriti kaikur net 
sienos iszgriauta. Senobinis se
minarijos knygynas iszplosztas 

sunaikintas. ' Seminarijos 
auklėtiniu lovos1 iszvąlkiotos. 
Seminarijos sodno medžiai isz- 
laužyti. Seminarijos likes tur- 

sunaikintiis. 
• » : »>

“ka-
Gražus kambariai

ir

istorija istorija 
k ir Patogu

KnrvcdŽiute. 262 puslapiu.
istorija apicSzrtkiiiMS, nedoras žydas.
Puikus apraazymas isz XVIIL amžio.
Istorija apie Du Draugu.
Ilga puiki Istorija apie Vnldelota 
aplsaka Isz pirmutines puses szimt- 
meczio, iszimta isz Lietuviszku užlie- 
ku. Su daug paveikslais.
Istorija apie Nevilioję pas 
arba Dievas neapleidžia tuja katrie 
Jam y ra atsidavė.
Istorija apie Vieszkelio Duobęs.
Pasaka apie Karalaitis Žmogus.
Istorija apie Hunus Mnlklatis.
Istorija apie Geras JI odėj u s.
istorija apie Jszklausyla malda Varg
užio.
Puiki
Duktė Akmenoriiius.
Istorija apie Klara, dora mergaite.
Istorija apie Niisprenstnsls. isz Mas- 
koliszko.
Juokinga pasaka apie Ant klek inip*> 
terš užlaiko pasilipti.
Pulki istorija apie Sleraia.

Francuziszka

Mauras

pasaka apie

I
3»

$

MONEY ORDERS, DRAFTS 
IR CABLE TRANSFERS.

Del nusiuntimą pinigu in Lietuva, La
tvija, Lenkija ir kitur, už maža preke. ; 
Parduodame europos pinigus. Indedam 
pinigus in europos bankas. Kreipkitės 
in bile koki ofisą American Express Co. 
arba raszykite Lietuviszkai ticsog in .

AMERICAN EXPRESS CO.
, <♦ * : 1 ■ * « ,* > • i|f . • i i • 1 « '* .#

Foreign Money Order Department'
65 Broadway New York*

• b • *

f

’ f

*

tas iszvalkiotas, 
Bet tuomi lenku 
nesitenkina. Užgrobė kapittū
los namus ir Vyskupo Konsis
torijos butą ir ten savo “tvar
ka” padaro. Kultūringi” len
ku kareiviai isztisus lengus su 
stiklais nuo auksztinio gyveni
mo sviedžia žemyn ža iždam i.

Sunaikinę ir subjaurino szia 
kunigu instaiga, 
pantai savo tvarka trukdo lie
tuviams katalikams tinkamai 
atlikti religijines >paVeigas. Ne
lik žmones isz Lietuvos negali 
lankytis relegijiniu tikslu Sei
nuos, bet net tie 
parapijos žmonos 
lenku kariuomenes suveržimo 
ir kliueziu atlikti savo religi
nes pareigas del tu baisiu su
varžymu pries iena Seinų para
pijoj teip elgtios, kaip elgiasi 
Missionoriai pagonu krasztuos. 
Visi tie suvaržymai žinia palie- 
czia tik lietuvis ir jri kunigas, 
o ne lenkus, Net iii bažriyczia 
neleidžia bet tam tikros apmo-, 
karnos “prepustkos”.

Tuo tarpu lenku agitato- 
riains suteikiama kuopJacziau- 
sia laime, arba tikriau 
kius lenku valdžios skirti agi
tatoriai ka nori tai daro, gruo
džio 12 d. jie sukvietė mitinga 
kuriamė intikineja, kad reikia 
varyti isz Seinų 
pasilikusius lietuvius kunigui, 
bet sziem pasiūlymam nevisi 
lenkai pritarę, o kaikurie Jiot

Be to, ežia kaip

rieteriai

padaro. Kultūringi

lenkai oku-

patys Seinų 
ne -gali del

prepustkos”. 
lenku

pasa-

paskutinius

prieszinos.
ir kitose Suvalkijos vietose su- 
sidulincziose su kmkaišr daxig 
lietuviu aresztuota ii‘ inkimsz- 
ta kalėjimam ,
* ............ ...................................... ... ........ — ■■

NAUJAS ISZBADIMAS PLAUKAMS.
------.U |

Dekaroj* % milijono įmonių ui 
puikus <j>Uukus, o tėlp4-*! sulaikė puo- 
Urna plauku Ubui trumpam laike? ip _ 11 . t . — _ ... , . t .
pulkus tylAukua, o Uip^si nulaike puo- 
įima plauku Ubai trumpam laike? ip 
vieta MipuolUBlu/aUura Unkua plan- 

IiftHMaaeljaa ^lykaL 
’Ha»ky-i

kai: ‘Gtaraąty. _______ __
PtiMkyklto kitoms tautoms, v 
kite pas: Dr^BruBdias Co»mettcs._
» *

Pasakykite kitoms tautoms.

'L*
Bta, W. Brooklyn, 'fe X, 

mMA, J,-?r

Mes tikrai gvarantinam kad visos tos 
istorijos ir pasakos Jumis labai patiks, 

doleri ir sakykyto 
kad norite 15 Istorijų už ta doleri o už 
kėliu dienu p-ausite per paczta.

W. D. BOCZKOWSKT-CO. 
MAlIANOy CITY. PA.

lodei prlsiuskite b

. ■> ■ »r ■
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Su pagarba, »

NESITIKĖJO JO« JAM PADARYS 
TIEK SMAGUMO.

Slunczlu fizirdlngA padokavono už 
teip puikia knyga kokia yra “Tūkstan
tio Ir Viena Naktų”. Da tokiu Istorijų 
no efimiu girdėjas Ir skaitos kokias! 
radau toje knygoje, kūri mane palink
smina diena ir naktį. Kada paeinu isz 
darbo tat tuojaus griebluos už knygos, 
ne rupi man nereikalingas vietas. Ne- 
•' f • ,tikojau ka kiti kalbėjo apie ta knyga 
pakol aau neparsigabenau isz redystes 
"Saules”. Vėlinu kožnam Jlaja pirkti 
ir* skaityti o turės smagumo daugiau 
kaip už szlmta doleriu.
Vincas Malaiszka. Sparrows Point Mil.
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V _DAILĖ

BE KO ZMOGUSIMNEGAL GYVENT
—.-m « >■ ... b     - -

turos, dailus, Juokų, ~ meilfs ir 
Sei-niynos ir Sveikatos Sargo. 
BE didžiausios visame aviete

M t
4

BE sveikatos, mokslo, litera- 
šeitnynos mėnraščio: Meilės- 
Ęaina metui $3.00. 1 num. 25c.!' 
dailės paveikslų knygos. Kaina $4.00.’BE puikiausios apie meilę knygos: 
Meilė ir Dailė. Kaina $2.00. BE Portugalų Minyškos Meiliškų Laiškų 
knygos, kurioje telpa didžiausi meilės sekretai. Kaina $1.00. BE knygos 
apie paleistuvybę: Baltoji Vergija. Kaina $1.00. ' * t <_ *

Mes jau esame praktiškai patyrę, kad be musą laikraščio ir knygų nei 
vienas žmogus negali laimingai ir smagiai gyventi; o kas mano kitaip, 
tas labai storai klysta ir griauja savo laimės rūmą iš pat pamatų. Todėl 
visiems, kurie nori laimingai gyventi, tik viena išeitis tebelieka: o taigra 
tuojaus užsisakyt musų laikraštį ir knygas. ' • *

Pinigus siųskite money arba express orderiais, ar»
, ba bankos čekiais, arba popierinius dolerius regis- /įc 
C truotame laiške. Aiškiai užrašykite savo ir musą vį 

^adresus! AL. MARGERIS PUB. CO.
f 2023 St. Paul Avo., || CHICAGO, ILL'

/o

(Mokslas)
v. m.

e

I 
i 
t I i

I

■i

i h

AL. MARGERIS PUB. CO. Id
plukai)'
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Jūsų Silpni Nervai, Skystas
Kraujas ir Nusilpnėjimas* ►c M

V'
3b

^g|

Nuaa-Tone
-> I 

etimulates and 
strengthens 
the vital pow
ers. It ie'a: 
valuable blood, 
nerve and 
health tonic. A 
combination of 
corrective and re* 
btorative agente, 
that bait the high 

į approval of Med* 
leal Science. r

i ~ r ’ „ ■ i »
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Kūno reikalauja c
N uga-Tone

puikius gyduoles kurios augina turtingą Raudoną Kraują, 
Stiprius, Nuolatinius Nervus ir Sveikus Vyrus ir Moteris

Ntfra kitų gydųolą lygiu Nuga-Tone, neivienoi °nbra taip geros” nęivienos neduoda 
tokių rezultatų kaip šios. Tas yra labui lenąvai Išalkinama todėl, kad’N uga-Tone yra 
sudėta iš sudėtinių astuonių brangių 2 JJ \ , J J J
geriausių pasaulyj gydytojų. Taip, jus gaunate astuoni gyduKft ui vieną kainą. 4

Nuga-Tonc turi savyje daug Fosforo reikalingo nervam* ir Gcklieą* kraujui. De stiprių a 
nuolatiniu nervų ir nuidono kraujo jųn negalit tikėti a geros sueikit os ir diiaujrties gyvenimu. 
Kiekviena dalis ir veikimai kūno priklayso nuo nęrvų—stiprybė jo gyvenime Jr veikime. 
iųą greitai pamatykite savo sena jų sveikatą stiprumų ir energijų sugriauni, jus pajausite 

uip naujus žmogus ir galėsite džiaugties gyvenimu išnaujo.
Nuga-Tone mistiprina ir stunulioja visus reikalingus kūno organus—širdi 

L kepenis, inkstus ir tt. Suteikia gerų apetitu, pataiso virškini m a, duoda gerą miegą, teguyoja 
tustinimo grobų, sutaiso cirkuliacijų, prašalina gleives nuo lietuvio, prašalina nemalonų J 
kvapą, prašalina skilvio nesmagumus, kaip tai: skaudėjimą, išpūtimą.;koktumą: gosua ir T 

panašina nemalonumus. Nelaukite kitos dienos bet uesisakykit Nuga-Tone | 
tuojau. r a

MUSŲ ABSOLIUTE (1VARANCIJA. Kaina už Nugą-Tone vnTfl.OO 
buteli p ilsų % visam mėnesiui gydytice, arba iešį buteliai SMK). Imk u_«t pa-y

pirkote ir fcUūmkit savo 
M tento. Mes ui tai at-M 

i tomis pačio-

f1

»
4

1*71 
« r

labai lengvai Išalkinama todėl, kad iNuga-Aone yra w 
gyduolių, Kurios yru vartoojainos ir rekomenduoja mot 1

Kiekviena dalia ir veik imti s kūno priklayso nuo nervų—stiprybe jo gyvenime ir veikime. 
Pradek šiandien grąžinti savo nervų sistemą i stiprią, sveiką padGtj, vartojant Nug>*Tooe. i

i pamatykite savo senąją sveikata, stiprumu Ir energiją sugristam* Jus t>ajautote • 

li,skilvi,grdbuii, 
miegą, tefcuŪoja 5

kvapą, prakaliau skilvio nosnutgumus, kaip tai: skaudSjimą, iAputimą. koktumą, gosi 
panašinu nemalonumus. Nelaukite kitos dienos bet ulsisakykit Nuga- 
tuojau. r

k a ■ to 1 toMto. to » to torw. a fe. t fe fe fe Mr jr ♦ W fe V'l

už butelį pikų, visam tnene: 
Nuga/Tonc dvidešimt$ (20)

pinigus tuojau. Jus matote, kad jus neiudote nel cento.^ M< 
Hukorųe. Nugą-Tonc parduodamas visuose geruose aptiekuose

gfesua tr

Nuga«Tonc dvidešimt s (20) dienų ir jeigu jus nebūsit uŽganMintas 
BekinČinis, sugražinki t likusias gyduoles ten kur pirkote ir atsiimkit i

f* J 1

mi» sąlygomis ir gvarantija. I

.........<Prisųsk Sj Kuponą Šiandien
NATIONAL LABORATORY. L?02

Gerbiamieji:-^Čia rasite įd&tą 

persiuntimų, apmokėtą..........

537 So. Dearborn St., Chkaco. , 

> • ••••*• » « «• už ką malonėkit prisiųsti man

butelį Nuga-Tbnc.
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Vardas
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KAIP NEDRĄSUS PRANAS OŽKOS KURIOS GELBSTI GYVASTES DŽIOVININKU
APREISZKE SAVO MEI

LE VERONIKAI.

gaspa-
Nuo pat užgimimo

v

41

* KH

Kranas buvo sunum 
d oriau s.
buvo jisai persekiojamas ne
laimia. Gyme jisai 29 vasario, 
1896 mete, todėl, kada kiti vai
kai apvaiksztinejo savo gymi- 
mo diena, jisai apvaiksztinejo 
karta in keturis metus. O kad 
kunigas jam pasako, jog gali 
szy’ensti say’o varduves kas me
tas, todėl Franukas ta ja diena 
pasijuto, jog jisai paseno viena 
meta daugiau.

Kaipo vaikas, atsiženklinejo 
jisai nepaprasta sarmata, sle- 

nuolatos už motiniszko 
žiursto, o kada jojo ka toki už
klausta, ne turėjo drąsos atsa- 

užklausimo. Jaigu

peši

kyti ant

/SK 3

forma ant kurios yra 21
ožkos.

Cook paviete, [Ilinojui randasi
Tosios ožkos atsižymi tuom, jog juju pienas yra gem

riaušes ir naudojamas per ligonius serganezius džiova, kurie
atejdavo kokis sveczes pas te-|negali gerti kitokio pieno kaip isz tuju oszku. .

in kluoną irva, tai bėgdavo 
neiszejdavo isz jojo pakol sve
czes neapleido grinezios.

Priek tam buvo labai nepa
rankus ir nekarta padarydavo 
motinai daug bledes, už ka ap
lankydavo nemažai per kupra.

Jojo nedrąsumas su metais 
vietoje susimažint, tai da dau
giau augdavo. Bijojo nuolatos 
pats nežinojo ko, net savo loc- 
no szeszelio bijojo.

Jam vienmeczei vaikai pra
mynė jin “duduku” 
“minksztu kiausziniu, 
riuom reikejo labai apsiejti, 
idant jojo nesuknlt, nes vos 
jin dalipstejo tai apsiverkda
vo tuojaus.

Visa szeimyna jojo labai sar- 
matinosi, daugiau ne kaip jisai 
pats sayes, norints ne turėjo 
ko, ba buvo doras vaikinas ir 
niekam nelindo in akis, 
veidas nuolatos 
isz mažiausios sarmatos.

Daugiausia nesmagumo nu- 
kensdavo, jaigu jin motina su 
reikalu nusiunsdavo pas kai
mynus, arba su kokiu užklausi
mu, tai užmirszdavo ko atėjo. 
Kada duns atydarydavo ir už
klausta jojo ka non ir ko atėjo, 
tai negalėjo atsakyti ir bėgda
vo ųamon. T

Teip augdavo pas tėvus, pa
kol daejo lyg 24 metu. Ant gi- 
Inkio ne eme jojo in vaisku, no- 
rints buvo drūtas vaikinas, bet 
netinkamas, o virszininkas 
kalbėjo, jog jam szirdis trūktu 
isz baimes jaigu ižgirstu szovi- 
ma annotos. Darba atlikdavo 
ęavo gerai ir priderenezei, o tė
vas jin labai girdavo, jog turi 
dydelia pagialba gaspadorys- 
teje.

Sztai Franui atsitiko nelai
me — insimilejo in mergina.

Kaime gyveno patogi mer
gaite, duktė gaspadoriaus, 
vardu Veronika; o kad buvo 
turtinga, daug jaunikiu geide 
jaja turėti 
visiems atsake savo szirdele. 
Kiek kartu ejdama pro langa 
Franuko, szirdis 
vo kaip 
baimes. Kaipgi jisai galės pri
siartinti prie inilemos mergai
tes ?

Ne karta ejdavo ant kelio 
arba priesz josios grinczia, 
kad tik prakalbėti koki žodeli 
su jaja, 
jaja viena, 
gerklėje ir nedryso prakalbėti 
ne žodelio. Tiktai su akimis 
ant josios žiurėjo maloniai ro
dos kalbėdamas, jog jaja myli.

Mergaite jaute tai gana ge
rai kas jojo szirdije dėjosi. 
Tankei nusiszipsojo ant jojo, 
nes vaikinas buvo gražus ir tu
rėjo gera varda visam kaime; 
bet neiszpuole jiai, kaipo gerai

ji m

% A

O

duktė

i

jog jam veidas užsidegė

arba 
su ku-

Jojo 
parausdavo

už paczia, bet jiji

jam plakda- 
kalvinis kūjis — isz

josios grinczia

bet kada sutikdavo 
žodžei stojo jam

mergaitei idantiszauklctai 
pirma in jin prakalbėti.

SAULE

■V

A
i i

v.:

PAKLYDĖLIO ATGAILA.

Auksutis kilnus, 
dies, auksztu noru 
linksmai 
gyvenimui žmogaus, nekarta 
pasiszalines isz žmonių tarpo,

garbine

geros szir- 
ir tolimas 

užianeziam minios

eidavo kur vienas in laukus, ar 
in užianezia giria, ir ten vienas 
giliai susimastęs vaiksztinoda- 
vo, ar tai knyga skaitydavo, ar

mas, 
kaip burokas.

— Na, kalbėk 
prispirinejo mergina mielai.

— Asz.... asz noretau ejti 
namo — vos iszkalbojo Pranu
kas persigandęs.

— Na tai ejkie sau! asz tau 
jieperszkadiju!

— Bet.... asz norėjau.... tai 
yra, asz norėjau ejti su tavim 
namo.... — ir persigandęs tuom 
ka pasakė, nuėjo pats, palik- 

mergina

drasei! —

nuėjo 
damas juokinnozia 
ant vietos....

Pirmutinis iszbandimas a p-

— Liepe tave pasveikint.
— 0 brolei, sesers, diediene 

Urszule? — dadave tolinus.
— Dieve užmokėk! visi svei

ki. .
Vela tylėjo abudu koki laika. 

Mergina dasiprato kokiam ty- 
ksle atėjo pas jaja Franas, to
dėl juokėsi paslapta.

Vaikinas vela atgavės kiek 
drąsumo, atsiliepė.

— Dabar ar niekad! pamis
imo sau — Veronika, — pradė
jo vela — atėjau...

— Matau,
pertrauke jam neramiai.

Franas vela nedryso kalbėti.
— Su taja mergina sunku 

susikalbėti, pamislino sau.
Atėjau, atėjau... kad.-..

BALTRUVIENE.
i ’ j j" ■ Vandene miestelije ant zekvi- 

ju susirinko nemažai,
Kol visi buvo bažnycziojc tai 

buvo gerai 
Bet kada susirinko in narna
Tai szirdeles buvo jau gana. 

Gėrimo buvo in vales.
Apart to buvo matyti ir pa

neles, 
Gere visi ir uliavojo,

O ir mergeles sau nieko ne
pavydėjo.

Nekurtos net sukniubo, 
Tai smarves in vales buvo 

Žmogų net szlyksztumas eme,

*

Kaip josios bjaurei veme; 
Ne kurios po kėlės dienas 

gulėjo, 
Ba. vos neisztase viduriu 

Ir ne iszveme žarnų.
O tai vis munszaine mano

kad atėjai, —

reisžkitno savo meiles nepasi
seko Franui. Niekam ne pasa
kė apie skausmą szirdies koki 
turėjo, o kito neprasze in pa- 
gialba, nes neturėjo ant tiek 
drąsos. Ka ežia daryt? — rei
kejo laukti kitokios progos....

Motas praslinko, levas Fra- 
no mirė palikdamas jam maža 
gaspadorysta be jokiu skolų. 
Franas geide apsivesti, bet jo
jo pati turėjo būti tiktai pana 
Veronika. Reikejo jai iszaisz- 
kyt savo meile, bet kokiu bil
du?

Tula szventadieni, 
in szventadieiiinius • drabužius 
irmuejo phš Veronikai Ant gi- 
lukio sutiko jaja viena darže
lyje.

Pagarbinęs

munszaine
mergeles,

Iszluosavote puikei isz czys-
cziaus duszeles,

Bet neiszliuosavote, 
graudinote

kad...

apsirėdė

Poną Dieva ir 
persi žegnoja r ant drąsos, rodos 
lengviau jam pasidarė ant 
szirdies, o kad turėti daugiau 
drąsos, pradėjo kalbėti pirma:

— Graži diena sziadien, — 
isztare laikydamas

Žinojo Franas, jog jojo mi- 
lema prigulėjo 
bažnytinio koro, ir tankei ej- 
davo ant mokslo giedojimu, su 
kitoms merginoms. Karta nu
tarė pasinaudoti isz tosios pro
gos ir nuvesti jaja namo.

Lauke ant josios ant kelio 
po medžiu, o kada' praejtinejo 
prakalbėjo in jąją:

— Veronika?
— Ko nori nuo manės? — 

nžklause mergina ne drasei.
*— Veronika paantrino 

^nilaszirdingu balsu, jausda-

prie vietinio

jam pasidarė

ranka ant 
szirdies, idant jam isz meiles ir 
baimes nesutruktu.

— Teip, — atsake mergai
te trumpai.

— Bet sziadien 
trauke tolinus, truputi insidra- 
sinos.

vešu

— Karsztis? — vela 
liepe susimaiszes;

atsi- 
ar ne teip, 

teip karszta, labai karszta.
— Daugiau kaip vakar, — 

atsake.
— Teip, daugiau kaip va

kar,'— paantrino, nuszluosda- 
mas prąkaita nuo kaklo.

—' Bet man ri-e karszta,—
atsake 'Veronika.

Franas užsimanste ir užside- 
ko atėjo pas 

Tylėjo abudu.
ge ir užmirszo
mergina.

— Ka motina y^eikia? — 
užklausė ant galo mergina.

— Dieve užmokėk, sveika-
— 0 bobute, ka veikia?

t

/

Idant nieko nekalbėti — 
nusijuokė mergina.

— Nesijuok isz manes, — 
atsiekė užpykęs — atėjau pas 
tave... kad... naklausti..-.

— Del Dievo szvento 
ko nekalbi drąsiau, 
nes paklausti, ar busiu tavo pa- 

Ar teip?
Teip, 

paantrino 
atminei Veronink. O ka tu mis
tini apie tai?

— Na, jau asz ant to sutin
ku, eikime pas tėvus ant palai
minimo.

Ir atsitiko ant galo tas, apie 
ka Franas manste per visa me
ta ir nesziojo szirdije, — ap- 
reiszke savo meilei savo myli
mai merginai.
ronika tame ne butu prigialbe- 
jus, tai Franas gali ir sziadien 
hutu jaunikiu.

In puse meto po tam, Franas 
nuvede Veronika prie altoriaus 
Bet savo sarmatos negalėjo pa
mesti, norints kaipo paeziuotas 
žmogus ne turėjo ko sarmaty- 

Mieli skaitytojai, Franas 
pasidarė da nedrąsesniu. Pati 
turėjo visame pirma žodi; visa
dos kalbėjo už ji, o net ji atliki
nėjo visokius reikalus, 
laikėsi visados žiurstelio 
paęziules.

Da ir sziadien turime užtek
tinai tokiu nedrąsu Franuku, 
kurie panaszei elgesį kaip, mu
su Framikas sziame apraszime.

F. W. S. B.

tik in-

Jeigu teip bjaurei pasirodote- 
Sziadien visi isz jus juokėsi.

Net už 'pilvu laikosi, 
O jeigu da teip padarysite, 
Tai nuo manes gerai in kaili 

gausite.
• • »

ant akmens atsisėdės ka nors 
slapta raszinodavo.

Viena karta eidamas taku 
sutiko nepažinstama, vidutinio 
amžiaus, iszblyszkusio, indo- 
maus, malonaus veido žmogų, 
kurs mandagiai atsipraszes, 
gražiais žodžiais tarė Auksn- 
czini.

— Nopažinstamas prieteli, 
atleisk, kad dristu tave užkal
binti... Asz daug metu važine- 
jaupo platu pasauli, visas vals
tybes aplankiau, daug gražiu 
vietų, upiu, ežeru, kalnu ir 
iniszku užėjau, invairaus budo 
ir paproeziu žmonių sutikau, 
visur galvatrukcziais gyveni
mas teka, visur linksmo veido 
žmones regėjau, vaikszczioja, 
juokauja, net ju juokai po visa 
szali skamba, 
kaip ežia, 
kau, visur tylu, tik paukszcziai 
vieni dainas dainuoja, o žmo
nes visur visi nuliūdę, nuvar
gę, vieni kitu bijo; užkalbinti; 
žodžio neatsako.

Pasakyk man geras žmogau 
kokia nelaime 
vieszpatauja?

— Atleisk 
sis, jei asz nesakysiu tos sza
lies žmonių nuliūdimo ir uolai- 

f

vaikszczioja

o tokios szalies, 
dar niekur nesuti-

toja szalyje

nepažinstama-

ti?

t is.

manes

del
idant ma-

y

te i p teisybe, — 
nudžiugęs, — teip,

Jeigu jam Ve-

o jisai 
savo

Mountkarmosia yra tokiu mer
ginu, 

Ka sznairuoje ant vaikinu 
Mat, del j uju per prasti, 
Del to, kad nenuskusti.

Ne senei isz kur ten mergina 
, pribuvo, 

Isz kito miesto, tai ir juoku 
buvo, 

Nuo munszaines nusilakė, 
Jog žodelio negalėjo isztarti.

Po teisybei ir daugiau tokiu 
yr«, '

Ka mėgsta munszaine ir nir- 
bira, 

0 ne viena už saves ne pila, 
Tiktai tiesiog in, gerkle pila!

y

In Klevelanda nuvykau, 
Dvi merginas užtikau, 

Viena mėgsta po karezemas 
trankytis, 

Ir tai per nakti valkiotis,

miu, — atsake Auksutis.
-— O neslėpk priesz mane, 

szventai iszklausysiu graudin
gu žodžiu!

— Ne, žmogau, asz nepasa
kosiu, kadangi niekas apie tai 
nekalba, ne draugas draugui, 
ne tėvas sutini, tik visi viena ir 
ta paczia nelaime kenezia.

— Asz tau daugybė aukso 
duosiu, tik papasakok.

— Ne negaliu L..
— Mirtimi prisiekiu tylėti 

kaip žeme.
-r Galiu tik keletą žodžiu 

tau pasakyti, bet pirma turi 
sekti paskui mane.

Ir auksutis atvedė nepažins- 
tamaji prie seno rūsio ir atvė
ręs storas, ąžuolines duris, ta
rė: I Praszau užeiti!

Nepažinstamasai su nusimi
nimu inženge in tamsu rusi, o 
dar labiau nustebo, kai Auk
sutis jas užveres užrakino.

Broli, kam uždarei du- 
asz bijau, —ris, drebancziu

Ant Lietuviu visai neriboja, balsu isztare nopnžinstflmnsai.

szo dievus garbine ir Auksz- 
cziausis Perkūnas nubaudė vi
sa kraszta.

Atplūdo isz kitos 
žmones, viską užgrobė, 
mus, pilis, szventykias iszgrio- 
vc, 
rias iszkirto ir amžinaja ugni 
užgesino, 
ve iszvare 
ryksztemis pere, kol jie nepasi- 
žadejo ju klausyti ir naujus 
dievus garbinti...

Ir dabar visur 
vniksztineja. po musu szali, o 
ju akys visur visus sekioja ir 
klausosi, ka kas szneka, o .kurs 
prasitarė apie garbingos Lie
tuvos praeiti, — tam didi ne
laime: kalėjimas, Sibiras arba 
mirtis.

Ir toki

KUR BUNA?.
szalies

kai-

iszdegino; szventasias gi-

o žmones in nelais- 
ilgai kankino,J

žandarai

sielvarto ir 
junga

— Nebijok, mano namuose 
nieko pikto neatsitiks. — tarė . 

Tai net tris nedelias dejavo. Auksutis degdamas žvake. Bet

Su hunsais net dainuoja, 
Karta su lazda per szonus gavo

Antra mergina szposa padaro, 
Visus vaikinus in piktumą 

suvaro,
Per ka bereikalo susirupeziuoje 

Net antakei pamelinoje.

Filadelfijoi viena boba, 
Badui labai nedora, 

Savo vyra ant niek verti

dar labiau susirūpino sveczias, 
iszgirdes beldimosi in duris.

— Ka visa ežia reiszkia ?
Auksutis atrakino duris.
— A, tai tu Petrai, praszau 

užeiti, — ir vėl, užleidęs duris, 
užrakino.

Svecžias iszgastingai paž-

sunku 
sunku atėjimu junga musu 
žmones traukia, traukia ir visa 
szali s didžia 
padarytas nuodėmės; kurios 
tik kantrybe, prakaitu ir krau
ju tegali būti nuplautos, užrūs
tinti dievai permaldauti laisvo 
ir džiaugsmas žmonoms gra
žintas...

— Acziu! — tarė sveczias, 
dabar asz viską supratau, jus 
esate viena tu tautu, 
už viską labiau brangino lais
vu, o piktadario nustelbti ne
galite jos užmuszti ir urvuose, 
giliai pasislėpė, praeities lais
vąsias dienas, 
tarit, apraudot...

nenusiminkit, — 
praeis penkiolika metu ir kils 
oašauly didis, niekur negirde- 
,as karas, o pirmas armotu ai
das kaip perkūno griausmas 
aplėks visa žeme 
griausdamas — “ 
gi n toms t nu t o m s, 
siems, kas jos trokszta.

Ir tuomet bus vienas iszeji- 
mąs laimėti arba amžinai žūti. 
Taigi budėkite ir bukite prisi
rengė, rasi jusu atgaila liks 
dievu szklausyta ’ ’...

Tai pasakęs atsistojo.
— Dabar asz. einu.
Auksutis atrakino duris ir 

iszleido sveczia, kurs iszvydes 
gražius saules spindulius isz- 
dlmingai nusiszypsojo ir di
džiais žingsniais nukeliavo.

— Ar girdėjai, ka sake ne- 
pažinstamasąi l — prabilo 
Auksutis in Petra,, :— ar su
pratai kokia ateiti mums pra- 
naszavo ?

Pteras pažvelgė in szviesa 
icsivoržianczia pro 
rusi ir maldingai 
rankas pratarei

— Te bus palaiminta toji 
valanda, kurioj iszgirdau, lyg 
užgesusia vilti, laiminga ryto
ju...

Ir abu ilgai susimastė stovė
jo ir žiurėjo pro rūsio duris in 
szvibsa...

atgaila daro už 
nuodėmės;

kurios

niekam nemo

Bet jus

rūstingai 
laisve nuvar- 

laisve 
? f

vi-

duris in 
susiėmęs

Susimilkit ant kareivio.
Mykele Bakszaiti, Kazite 

Gapsys, Juzyte Dapkite ir Ig
nace Deilida meldžiu Jusu kaip 
broliu bįiz vienos tėvynės, duo
kite žinoti motulei Anelei Czes- 

Esiu internavotas per 
Nėra gyyenimo ba

nėra pinigu, gelbėkite jei gali- 
, Jonas Czesna.
Adresas:
Jozef Kurylko dla J. Cesno 

Lezajsk
Powiat Lancut

Galicia, Poland

nienei.
paliokus.

I

te.

(9)

‘ Paieszkau Vincą Szalna isz 
Szancziu, Nemuno gatves N. 
26. Gavau laiszka nuo Sofijos 
Szelmiutes, yra sxrarbus reika
las. Praszau atsiszaukt.

Vincas Asztaszauckaą,
1834 Menard St, 

St. Louis, Mo.

(8)

Paieszkau Juozą Donauska 
girdėjau kad gyvena Pennsyl
vania State. Jo motina isz Lie
tuvos nori su juom susižinoti. 
Paeina isz Kauno Red., Užven- 
cziai miestelio, 
szaukt.

Praszau atsi-
(7)

W. Donauskas, 
9 Riverside Ave 

White River Jet. V’t.
M

Paieszkau Povyla Balčikoni 
ir Klementą Szelencka isz Pa
nevėžio apskr., Daumenu So
do. 11 metu atgal gyveno Chi
cago, Ill. Jeigu kas žino apie 
juos meldžm.praneszt.

Adam Balčikonis,
918 Chelton Avė.,

Camden, N. J.

(8)

MeužmfrsRkite kad dabar “SAULES* 
prenumerata yra ant vbo meto 
o 11X0 ant pane* meta.

Pirmutine Lietuviszka 
BANKA

Slunczla piningus In visas dalis 
pasaulio. Parduoda Laivakortes 
ant geriausiu Linijų, už kompani
jos prekes. Priima piningus del 
saugaus perlaikymo, teipgi -moka 
procentą nuo padėliu paliktu -ne 
mažiaus 6 menesiu. Iszdlrbu ir 
Notarial iszkal užtvirtinu visokius 
Dokumentus, Paszportus važiuo
jantiems in Tėvyne. Banka esanti - 
po didelis kaucija Ir kontrole 
Valdžios Bankinio Departamento ' 
eu kuria atliekant reikalus nėra 
jokios baimes.
žemlaus padėto adreso o gausite 
visada atsekime:

Joseph G. Bogden, 
Banker & Alderman.

'P. B. Llc. 169.
Cor. W.Xong Ave. & S. Xiln SL 

DuBois, Pa.

Raszyklte ant

Lietuvos prekybos ir Pramones Bankas
. IR JO SKYRIAI

*11

VILNIUJ
PANEVEŽYJ

SZIAULIUOS 
RASEINIUOS 

LIEPOJUJ 
KLAIPĖDOJ 

MARIJAMPOLĖJ 
VIRBALYJE 

kuogreieziausia iszmoka pinigus pasiustus per savo
AGENTŪRA NEWARKE.

K

velge in jiedu.
Jus norit isz manos pa- 

sitycziot... iszleiskit... asz turiu 
eiti...

'Gal butu padarius ir smerti.

Ba negalėjo ilginus dalaikyti,
Į Bet žmogelis jaja pameti 

i
PRASABGA! Visus lalszkus o Ir 

piningus fn Iszlelstuve “Saule“ reiks 
Rocikowflkl-Co. Mahanoy City. Pa. 
visados siusti ant szlto adreso: W. D.

DRĄSIAU!
t

Tėvyne daug motu kantriai iszkentejo,
C*'

pąug kent e jos sūnūs prisliegti vargu, 
per k tau ja ir aszaras saule tekejo, 
Spindėdama tyliai ant boeziu kapu.

Daug mindė ja žiaurus kryžiaiviai užpuolė, 
Daug vargino joja inirsze prieszai, 
Bet drąsiai kovojo tėvynės drąsuoliai

. Nors juju lavonais alsavo laukai. 
Ir oras gaisrais per dilvirydi rūkęs, 
Ir nokti paszvaište plati ant dangaus, 
Kova kalaviju ir muszis.padūkęs — 
Ne gąsdino dvasios Lietuvio drąsaus-

Prieszus jis drąsiausiai iaul^uose kapojo,

f

Jis vijo kryžeivius drąsiai po miszkus, 
Jis drąsiai ir sayaja galva Auko jo, 
Ir drąsiai sutiko tamsiuosius kapus- 

‘Lietuviai 1 tad bukime drąsus kovoje,
_ _ — » . . t a ■ ' * ' if *

Jis drąsiai ir sayaja galva Aukojo,

Su Lietuvos priCszais gausingas, pleszrais, 
Ir boeziu vilties szirdije nenustoju 
Vaiszingai sutikim kapais pa^iįgtaišL....

1 j?-*, t 4ų - . . . ■ : V) > v •

Ir boeziu vilties szirdije nenustoję.

i »

/

T

— Juk tamsta norėjai isž- 
girsti musu szalies žmonių nu
siminimą, tai asz ir atvedžiau.

— O kam invedei mane in 
ta požemini urvą, ar tam, kad 
nuslopinti, ar kad pagialbos 
szaukiant nieks neiszgirstu?

— Taip, kad niekas ricisz-

Bqbai tik to reikejo, 
Ba maitele sau kita turėjo.

Sziadien dabar gerai lebauje,
Antra vyra garbavoje.

Argi jau žmonis ne gali* rodą
padaryti

kokiai bobai gerai pirtį
kurti?

Geriause smala iszmeruoti,
Plunksnom apipilti,
Ir ant vėjo paleisti;

Dievaž bėdos daugiau neturėtu Auksutis iszsitrauke isz pa-

padaryti v už
I

Kol žemas auksino kursas, 
dek pinigus L; P. P. Bankan.

7 nuosz. padėjus 2 metams.
5 nuosz. padėjus 1 metams.

Ten gausi

*

Ir ant vėjo paleisti;

Jeigu teip padarytu.

i gįrstu, ka asz tau pasakosiu. 
Mirdamas tėvelis man sztai ka 

; pasakojo ir liepę susiraszyti in 
į knyga, -ir taip asz padariau.

sąsiuvini

DAKTARAS NAMUOSE.

Ka tik iszejo Isz ’ spaudos nauja

3 nuosz. padėjus neapribotam laikui.
Pinigus pasiuntimui priima ir informacijas apie 
susidėjimą banke duoda Banko agentūros vedėjas

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

prieszones stora
• žvakes perskaitė: 

*1

Įgyveno; ju seni vaidylos pasa
kojo apie didžiu žmonių dar-

< ‘Mush tėvu ievai Tie taip
/BALTIJOS-AMERIKOS LINIJA

Vietoj Rusijos-Amerikos Linija

knyga “Dataras Namuose''. Knygute-
Je aprąązoma visokios vaistiszkas žo- J1 

į. | kokiu' Ilgu 'yra vaistai Ir kaip varto 

j t$lp kad koiuas gali juos gauti bile 
laptfekdje. * » Apricz to yra daugybe 

; gerui’ pamokinimu, slaptybių 'ir recep-j 
tu. 1

I kiekvienam.'Preke-$1.00
I M. Zukalthf

_______’Boohetiėr, N, Y.:
t ■ 4*, f- >4 ,* b ■.

Jles, ezaknia, Alodai, ’lapai Ir 't. t. nuo 
, kokiu < Ilgu ^yra vaistai ir kaip varto

jamų ^' Su lotiniszkala, užvardljimatB,

bus, kanklininkai dainas dai- 
žmoniu dvasia,novo ir kolo

kryviai reikszdavo žmonėms 
,dievu norus ir valia, o vaidihi-

aptlekdje. < » Apricz ' to yra daugybei

—- Rex. (461 'Hudson Ave.
" I | IM

i -

HAMBURGĄ. 
LIEPOJU,

Tiesiai be persedimu isz New Yorko in 
Kaino 3 klesos $125. Kares

'Kaino 3 klesos $145. Tax $5

tos amžinojo
neleido užgesti tėvynės meilei..

Bet dievuliai kitaip musu 
, __ , nu

kirpo nuo tiesaus kelio, nus-

Ugni sergėjo ir

rolkttll”B8 skaliai lemo, jaunuoliai nu-

( v

tojo savo tėvus gerbe, užmir- l*i 
k*

* <
t«*V Ali

A.

Laivas “ESTONIA” buvęs “CZAR” iszplauks 1 Febr.
Laivas “POLONIA” buvęs “KURSK” iszplauks 15 Feb. <

Kreipkitės prie musu agentu jusu mieste arba pas
A. E. JOHNSON & 00., Gen. Pas. Agents, 

‘ 42 BROADWAY. NEW YORK, N. Y.
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I | INFORMACIJOS DEL KE- 
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MAHANOY CITY.
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Tvircziausia Lietuviszka
BANKA

Didele kaucija sudėta Valstijos 
Banko Departamente.
priežiūra Valstijos, teip kad pini
gai sudėti mano bankoje negali 
pražūti. Priimu piningus saugiam 
palalkimui. Slunczlu piningus 
in visas dalis svieto, pagal dienos 
kursą.
kompanijų nustatytams kainoms. 
Parūpinu paszportus keliaujan
tiems in Lietuva. Viskas daroma 
teisingai, greitai ir pigiai.
szyklte apie kalnas o gausite
teisinga atšokimą. Adresavoklte:

V. Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė. 

Mahanoy City, Pa.

Parduodu laivakortea

Ra-

v*

Capitol Stuck 1125,000.9d
SarplBH t Profits H40.100.0S

> ■ ■ ■ '<
Mokame antra procentą anl 

sudOtu piningu. Procentą pri- 
dedam prie jusu piningu 1-ma 
diena Sausio ir Liepos meno- 
anose, nepaisant ar atneszat 
parodyt knygute ar na.

Mes norim kad ir jus turė
tumėt reikalą su musu Banka 
nepaisant ar mažas ar dldelta

Bankas adaras nuo 9 vai. 
ryte lig S vai. popiet, Sukato
mis 9 ryte lig 12 vaL

H BALL, Prezidentas
F. J. NOONAN. Vlco-Prez.
J. E. FERGUSON, Kantorius,

Geležinkelei:
Readingo t rūkei iszeina isz Maha

nojaus in Mpunt Carmel, 
Williamsport ir kitas szalis 9:10 11:44

:20, 5:18, 7::38, 10.26, 3:26.

Shamokin,

•>Isz ryto 
po piet.

In Tamaqua, 
phia Ir kitur 6:1 
1:03, 3:14, 6:49,

o

ir Westus 30:47,

Rcadinga, Philadcl- 
, 7:51, 1043. isz ryto 

2:37. po plot
Lehigh Valles t rūkei iszeina In Ha- 

zlctona, Allentown, Easton, New Yof- 
ka 8:03. Isz ryto 12:15, 6:08 po plot.

In ShenadorJ, Mount Carmel Sha
mokin, Pittsburga
isz ryto 2:22, 7:56, po plot.

Strytkarei:
In Ashlanda, Girardville, Gilberton, 

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

Automobilius in Hazeltona.
Isz Hazeltono iszeina In Mahanoju 

8 ir H iszryto ir 3 po plot.
hanojaus in Hazeltona iszeina 9:30 isz 
ryto, 1:30 ir 4:30 po plot.
prie Mansion House hotelio.

Isz Ma-

LIETUVISZKAS GRABORIUS
A. J. SAKALAUCKAS.

801 E. Pine St. Mahanoy City, Pa.

DAKTARAS W. BURKE 
LIETUVIS

418 W. Market St. Pottaville
Su visoms Ilgoms priima, nuo 

valandos Iki 10 valanda įsi ryto, 
1 Iki S vai popiet. 6 Iki 8 vakare. <

b Naujas Lietuvlszkas Graborlus J
KAZIS RĖKLAITIS. <

► 516 W. Spruce St. Mabanoy City 1

Daktaras Juozas J. Austrą
LIETUVIS

Buvusia Daktaras Karlu mes e Je.
GYDO VISOKIAS LIGAS

Priima ligonius lig 10 valanda ryte
12 lig 2 popiet

Telefonas—Bell 35V R.
113 E. Coal St. Shenandoah

6 lig 9 vakare

W. TRASKAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS.

4

________________

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY, PA 
Laidoja kunUB numirusia, Pasamdi 
automobilius, piginus Ir vežimus de- 
laidotuvių, krtksztiniu, veselllju, pas! 
važinėjimo ir tt. Krausto dalgtus Ir tt 
520 W. Ontre St. Mahanoy City* Pa

VALGYKIT GEORGES
Ice Cream ir Kendes

V

Geriausio padirbimo visam 
Schuylkill Paviete

HARRY GEORGES
24 \V. Centre Street.

MYLĖTOJAMS.MUZIKOS
Ka tik Iszejo isz spaudos nauji vei
kalai. Gaidos su žodžeis del Plano:

1. Lietuva Brangi.
2. Kas Nurarnys man Szlrdele.
3. Pas Darželi Trys Mergeles.
4. Esu ant Szio Svieto.
5. Gana Broliai Mums Miegoti.
6. Sudiev Gimtino.
7. Kas man darbo.
8. LalszkaH pas Teveli.
9. O Lietuva Numylėta.

10. Vai Kalba Žada.
11. Suskintas Kvletkells.

I’retye po 50e. už kiekviena. 
Siuskite piningus registruotam laiszke 
ar per Money Orderi, stempu nepriimu 

J. A ŽEMAITIS. IszlelstojaB.
^115 S. West SL Shenandoah. Pa.

TURTINGI UBAGAI KURIe' 
MIRDAMI PALIKO DIDE

LIUS TURTUS.

Sustojo

Žinios Vietines

kasiklos mokės

a. a. .Juozo

— Mahanojui ir aplinkinė
je Readingo 
ntarninke.

— Lndotuves
Macziulsko, atsibuvo iszkilmin- 
gai su bažnytinėms ]>amal- 
iloms.
gimeines ir daug pažinstanm. 
Lai Dievas priima 
Juozo terp savo
) likusia szeiinvnelia suramina. >'

— Aukos ant Ashlando li
gonini tęs eina sparezei.
sziolei jau surinkta arti szimta 
1 ukstancziii. Neatsakykite 
ku. nes nežinome kada mus ne
laime gali patikli ir reikalausi
me suszelpimo ligoje toje ligon- 
buteje.

Nekurios moteres palel
io po miestą paskala, buk No.

5 “

bažnytinėms
Laidotuvesia dalybavo

dusze a. a. 
palaimintųjų
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Saulėje” Baltruviene rado
si straipsnis apie kokes ten lai- 
lotuves, buk tai dėjosi mieste- 
Jeigu tosios motorels butu ge
zai perskaito straipsneli tai bu
tu dasiprate, jog tas dėjosi Lu- 

0 liežu-zernesia o ne mieste.
vei, kada susiprasite4 ir nusto
site makaloja ir kalte apt kitu 
žmonių uorei k l ingai 
t i.

užmoti ne-

svaigi-
gvre

Daug žmonių, terp kuriu 
yra ir keliolika musu biznierių 
serga visokeis nuopuoleis. Szia 
lien jeigu kas naudoje 
lanczius gėrimus, tegul

atsargci ir isztirineja ka perka, 
les žmones szimet pradi'jo la- 
)i mirti nuo visokiu pilviniu li
gų ir užsitrucinimu, nes nesav- 

pa n lavėja i
kanuobjauriauses 

čižuos in arielka nuo ko žarnas 
iszeda.

žiniszki 
maiszo

gėrimu 
tru-

.jo visiszkai

Geriau-

+
Kūnas

Tankui

Mahanojaus inteligenci- 
iszmire nematvti 

jujp ne ant sekios, o kad ir yra 
keli, tai nieko negali veikti, ba 
tuojaus kiti užrėkia,
šia nedarbuoti, jeigu stengimu 
juju kiti nepripažinsta.

Panedelio ryta atsibuvo 
laidotuves O. Strungienes kuri
mirė Pliiladelphijoje. 
likos atvežtas in Mahanoju ir 
palaidotas ant czionaitlniu ka
piniu. Nabaszninke 
gyveno Mahanojuje ir po pir
mu vvru vadinosi Miknoviczio- 
ne.

kitados

Temykite.
Randa už vandeni

mokėti 5

pagal musu re-

turi but 
but užmokėta priesz 27 Janua
ry 1921, nes turėsite 
procento bausmes. Po tai die
nai visos nemokėtos raudos bus 
sukolektavoti
gulaciju ir tiesu.

Mahanoy City Water Co.
- — ■ ■ — - ■

DIDELIS BALIUS
Parengė Moterių Draugyste 

Lietuvos Dukters Amerikc, isz 
Afahanoy City Pa. Ketverge 27 
Susio 1921 Norkevicziaus sve
tainėje. Gera Orkestrą. Inžan- 
ga moterims ir merginoms 25c. 
vyrams»50c.

ANT PARDAVIMO.
Saliunas — Garo i vietoj, no

rintieji pirkti kreipkitės prie 
adreso. (t. 8.)

T. Jenczora,
505 W. Center St....

Mahanoy City Pa.
J

MMLMUMiU
SAULE

aau._____________

g Puse Prekes Pardavimas
Inikrasz- 

ubagus 
dideliusgana i Visokiu drabužiu vyrams, vaikinas 

\ moterems ir merginoms.
S

9
Ą
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Ne senei Paryžiuje afit 
surastas kokis 

mirda- 
U'urejo

amžiaus ir
mas nuo

verties 
tukstancziu 

tam dažinojo 
kokia

skaitome 
eziuosia apie mirusius 
kurie palieka 
turtus, kokius sukrovė nuo ge
ru žmonių nesigailėdami jiems 
auk u.
ui ve žios likos 
tai Henrikas Basnier 

suszalimo.
jisai apie 69 metus 
maitinosi isz ubagavimo. Terp
jojo likucziu palicije surado vi
sokiu bonu ir kitokiu 
popieru ant 300 
franku, o priek 
isz paliktu rasztu, buk
tai skelbike buvo pavogus nuo 
jojo keliolika metu adgul apie 
300 tukstancziu franku.

Londone radosi tūlas ubagas 
kuriame vienas isz kromininku 

po peną,
nepasirodo jojo

kas diena davinėjo 
Viena diena 
geradejas ant ul^czios ir neap- 
laike taja iiiona savo peną- 
Ubagas pradėjo tirinet kas su 
juom atsitik o ir dažinojo buk 
jojo geradejas randasi ant pa
skutiniu kojų, nes isz priežas
ties blogo biznio kerszina jam 
subankrutinimas. Ubagas užė
jo pas jin ir dažinojas kokiam 
padėjime jisai randasi, pasko
lino jam 500 svaru ir tokiu bu
du atsimokėjo už duota abnuž- 
na.

diena savo poną-

11 uborioiy4.

Kupczius ižgialbejo bizni 
ir sugražino savo prieteliui pa
skalytus pinigus.

Londone mirt4 garsinga uba
ge vardu Rozalija
Kada inejo in josios' kambarį 
palicije ir pradėjo daryti krata 
nemažai misi stebi4 jo 
nais daug visokiu 
visokiu tavoru ir maistu kaip 
tai 
mėsos, obuoliu, ryžiu, 
sviesto ir t. t. Priek 

5.‘>6, poru

radę tę
sk rvni u su

348 duonos, 140 deszru, 177 
koszes, 

tani rado 
‘s, ;).>(), poru pirszti- 

170 skepetu, 335 niarszki- 
pardapliu, 45 poras 

ezeveryku, 22 skrybėlės, 13 pa
rašam!, 29 patalus ir daug kito
kiu dalyku, 10 žirkliu, 10 aku- 
loriu, 98 szukas, 26 peilius ir 65 
bonkutes su visokius vaiseis isz 
aptiekos.

Sztai kaip tiejei ubagai isz- 
naudoje isz geru žmonių kurie 

tuos varg- 
dangiau ne

263 jekute 
niu, 
niu, 536

yesigaili sustipti 
szus, kurie turi 
kaip tieji4, kurie juosius szelpe. 
Žinoma, fie visi tokeis apie ko
kius raszomi'.

SKAITYK IR MISLYK!
Ir tu gali tapti turtingu, temyda- 

nia.t nurodymus, kurie telpa knygelėj 
po vardu:

‘Tiesus Kelius Prie Turto”
raktasSzita knygele T 

turto, kuris priguli tau.
“Tiesus kelias prie turto” iszaiszkl- 

na daug biznio ir iszdirbystos paslap- 
czlu, kuriu lig szio laiko lietuviai nt»i 
sapnuot ne sapnavo.

“Tiesus kelias prie tūrio” kaip 
zerkolas nurodo kaip ir ka daryti..

“Tiesus kelias prie turto” palluo
šuos tave isz algines vergijos ir pa
darys neprigulmingu.

“Tiesus kelias prie turto” parodys 
tau kaip su mažu kapitalu 
pradėt savo bizni Ir tapti turtingu.

“Tiesus kelias prie turto” kasztuo-
Ja tiktai 1 doleris su prisiuntimu, bet 
verta yra daug daugiau.

Taigi dahar tuoj nelaukdamas nei 
minutos reikalauk nuo manes pri
siųsti jums ta neapmokamos vertes

Pinigus meldžiu siusti per 
Money Orderi arba popierini doleri 
laiszke. Adresuok szlteip:

Dept. 1 
Chicago, Ill.

Merginu balberlu szapas. 
Uniojs prekes tiktai. Pra- 
BZom. Telpgi iszmokinamo A 
yyrus ir merginas balbe- r. 
rlautl. Neužmlrgzkite nu- 
maro. Netoli Union R. 1L *** 
stacijos.

knygele.

n u

Pasižiūrėk in zerkola ir 
temyk savo dantis

Szvarus dantys parodo gera sveikata, kada ne- 
szvarus dantys ženklai blogos sveikatos. Daug 
kartu blogi dantys pasidaro isz priežasties ne
rūpestingumo ir nepaisymo.
Pasižiūrėk in zerkola ir temyk ar jusu szvarus 
dantys nepadaro jusu nusiszypsojima linksmu. 
Paklausk jusu dentisto kodėl szvarus sveiki 
dantys yra priežastimi geros sveikatos.
Priprask numazgot juos du kartu in diena šit 
gaivinaneziu “COLGATE’S”

i <
Dantu-Valytoju.

GERI DANTIS — GERA SVEIKATA”

prie

turto”

mažu galėsi

ant fonetiniu daiktu gvarantuoja
v

'Vardus "Colgate's”
Teisumą, Grynuma Ir .Geruma Ruszies. Instoigta 1806.

W. YURKEVICH, 
32G S Halsted St.

N. Nossokoffs*
- 1202 Penu Avė.

it

i
j

*7

L

Pittsburgh' Pa.

MM*.

KURSUI NUPUOLUS 
geriausia proga daugTai 

auksinu in Lietuva nusiusti. 
Greitumo nusiuntimo pinigu 
picks su manim nogal lenk
tyniuoti; visiems pinigu siun
tėjams pristatau kvitas su ? 
paraszals priėmėju pinigu.

Laivakorcziu agentūra in 
Liepoju, Hamburgu ir visur. 

Pasai kelionei in Lletuya. 
Padarymas Lietuvlszku do-- 

kumeutu.
Pinigus siuskite per paczto 

Money Order.
pridekite 2c stampa Ir visada 
adresu voki te szlteip:

P. MIKOLAINIS, 
53 Hudson Avo 

Brooklyn, N.Y.

Raszydami

i> p.

5 Ateikite Dabar ant szio Didelio Pardavimo.

g

įDidelis $1 Pardavimas
' ę 1 1 * Sausio 13, 14 ir 15 
t ir bubatoi . . . _____________ i________

■Ą

2

Didžiausias Pardavimas kokio Mahanojui 
da niekad ne buvo.

\ OUINAN’S
Ž MAHANOY CITY, SHENANDOAH, 1__.| MAHANOY CITY,

a.

y

PJ
-

1

v
- 2

MT. CARMEL.

CUNARD LINE
LAIVAS SAXONIA

a- nathnnM .

I

1*
■'r
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[storije Szventa-Seno ir Naujo Instatimo
Nuo Sutvėrimo Pasaulės iki Kristaus Vieszpaties Užgimimui 

lyg Paskutinio Sūdo.
Parasže Viskupas Motiejus Volonczauskas.

M

Preke knygos 35c.

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

AMERICAN LINIJA

X
b

k

f v
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Tiesus kelias isz New Yorko in Hamburgą 
Parankiausias kelias del Lietuviu ir Rusinu.

* /U —-    - -
Didelis laivas “Manchuria” iszplanks 24 February
Didelis laivas “Mongolia’’..iszplauks 10 Morcziaus

Treczia klasa isz New Yorko in Liepoju . $132.00
Treczia klasa isz New Yorko in Eidkunus $130.00

Treczios klasos pasažierini gauna valgi didelam valgomu 
kambarije. Uždaromi kambarai del moterų ir vaiku.

Kreipkitės in Kompanijos ofisą, 9 Broadway, New York
arba pas vietinius agentus.

'—    ' ■ *—■» I

‘Slaptybe Antgrabio”
t'
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saka isz gyvenimo Prancūzu
puNiaplU' Preke JA c. -----------------W« !>• Bociownkb( o

t

Atsargiai su Pinigais.
<4*

Vienas tikriausias iszbandymas charaktoro yra ko
kiu budu praleidžiame savo pinigą.
Kada vyras, motere ar vaikas iszleidžia pinigą pir
kdami musu Preferred Stocka szerus, tas reiske isz- 
mintingumas idant aplaikyti sziek-tiek finansisz- 
kos laisves.

Klauskite bile kokio muso darbininko—daug isz j u 
yra pirko musu szerus—-bile kas kuris gali padėti 
17c., ant dienos gali trumpam laike pastoti locninin 
ku vieno szero. Procento atneszo suvirs'z 7% ant

juso pinigo.
v

Pennsylvania Power & Light Co.
Pramone kuribs reikalingumas yra pastbvus. 

riii this oiit now; man it to-day
1 . ‘ * * ./ ' ' .11 

ww wyM* •—«* mmm ‘J-1 J 111 •

PENNSYLVANIA POWFJt & LIGHT bo 
•‘A '■ Ji I 'J • I fr

J

Investment Dept., 8-th & Hamilton Sts., Allentown, Pa.
Please solid mo (1) 8-page illustrated booklet 

“The Story of an Opportunity at Home/f (2) 
More Irtfornintion aliout your Cumulative Pre- 1 
ferred Stock, (3) Details of Partial Payment 
Plan, (4) How to Judge an Investment.

Address

ferrod $to(įk,

1

Signed .

*
J

14,300 tonu, iszplanks
22 DIENA JANUARY 1921 

Kabinas $180.00. Treczia klasa $125.00.
JVnr Tax $5.00.

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

(Pridedant $5.00 War Tax)

*

Jusu mieste randasi Cunard 
Agentas, kreipkitės pas jin.

PIRMUTINIS IR SENIAUSIAS LIETUVISZKAS 
NAMAS ARBA KOTELIS NEW YORKE.

I-

kreipktes pas Gco. J. Bartaszhi, Agentą, nes jis yra visiem gerai žino- 
mas žmogus. Parduoda laivakortes ant visu linijų in ir isz Lietuvos. q 
Iszmaino ir slunczia pinigus in visas dalis svieto pagal dienos kursą. 
Parūpina pasportus isz Suvienytu Valstijų.
geležinkelio gtoeziu New Yorke pribuvus isz kitu miestu. Suteikiam

LIETUVIAI KRETPKITES PRIE SAVŲJŲ: —
Jeigu ne norite būti apskriausti atvikia in New Yorka, tai tlesof

Parduoda laivakortes ant visu linijų in Ir isz Lietuvos.

Pasitinkant žmonis ant

nakvinc nes užlaikom narna su 38 kambarais. Paleidžiam pasažierlus 
ir ju hagažius ant laivu. Žodžiu sakant pilnai buna aprūpinti kurie 
kreipiasi in musu virsz-minėta agentūra su reikalais, vargo ir nelaimes 
nedatirs niekados. Tautiecziai brangus kurie manot keliaut in Lietuva 
kviecziam visus kreipkitės in musu agentūra per laisžka ar ypatiszkai. 
Gaiisite sanžiniszkus patarimus nes mus prideriste yra tarnaut visuo
menėj labuj. Reikalaukite laivakorcziu ir pinigu kurso in musu arti
miausia ofisą.

GEO. J. BARTASZIUS, 498 Washington St. New York.
Telefonas: Spring 1)537. į.

VYRU 
LIGOS

paelnauczias nuo neezystumo kraujo. AtilBuaukite ypa- 
tiszkai, per laiszkus asz negydau. Dr. Koler kalba Rusiss- 

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

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

Daktaras KOLER yra vienatinis tarpe Lletnrtu daktaras 
PIttsburge. Jisai mokinosi Varszavoje, studijavo beglje
82 metus Invalrlas Ilgas vyru ir moterų, todėl jas nuodug
niai pažinsta.
vyru, spuogus, niežėjimus, ligas tinimo, invalrlas ligas

Gydo užslnuodlnlma kraujo ir silpnybes

D. F. Guinan, Tress.
A. Danisewica M. Gavai* 

T. G. Hornsby

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 kuri ateinate, kada reikalaujate p&gelboe 

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

lengvas mėnesines mokestes arba teip tanke! kaip 
jumis geriausia iszpuola mokėti.

Yra tai Banka kurios virszininkai yra juso tautiečiai ir 
pažinstami.

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

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

piningus in Merchants Banking Trust Co. Banka. Ssita 
Banka žino kaip jumis geriausia pagelbeti.
MERCHANTS BANKING TRUST CO.,

MAHANOY CITY, PA.
—DIREKTORIAI— 
L. Eckert, V ice-Pres.D. M. Grabam, Pree.

J, H. Garr&h&n, Attorney W.F. Rynkewicz 
' P. C. Fenton

X




