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ISZ AMERIKOS
Da turėsime sniego in vales.
Hazelton, Pa.— James Yea

ger, orinis pranaszas, kurio in- 
spejimai gana pasekmingai 
iszsipilde, kalba, buk da turė
sime tris sniegines viesulas ir 
triloka szturmu sn sniegu. Va
sario menesije ir pradžioje Ko
vo sniegas nupuls po keliolika 
coliu. — Pažiūrėsime ar prana
szas teisybe kalba.
Kad visos moterėles teip pada

rytu, tai butu gerai.
Kittaning, Pa. — Lndviko 

Rosenbergo urvą, kurioje susi- 
rinkinejo daugeli vyru loszti 
isz kaziru ii* ne vienas praleis
davo visa savo uždarbi, likos 
iszveszta in padanges per di
namitą, kuri padėjo tūla moto
re.

Palicije 
teres vvras 
savo laika toje urvoje ir pra- 

visa savo uždarbi,

ganar»

isztirinejo buk mo- 
praleisdavo visa

laimėdavo
per ka motore daugeli kartu ne 
turėjo skatiko nusipirkti ^mais
to, o vaikai ne turėjo ne czeve- 

ejti in mokslainia. Pati 
bomba ir padėjo po 

Tame • laike radosi na
me deszimts kitu vyru, bet ant 
gilukio apsisaugojo nuo mir
ties. Vyras daugiau nesilankys 
in ta ja kaziru inkų urvą, o ki
los moteres labai isz tojo atsi
tikimo
vyrai dabar 
daugiau namie.
Dukrele nedirbo — negavo 

valgyt.
“Nedirbsi - ne-

tokis tai buvo uka-

liku 
padirbo 
namu.

nudžiugo, nes ir juju 
praleidže laika

Arnoldą ant

Chicago. — 
valgysi,” 
zas Agnieszkos Ladzikovskie- 
iios del savo penkiolikos metu 
dukreles.

Kada motina likos paszauk- 
ta priesz sudžia
iszsiteisinimo del ko nesiuntė 
savo dukrelia in mokslą, moti
na su aszaromis apsakė su-

Matai ponas 
sodžiau, iszauginau 
mokslą
nioms dukterims, o vietoje 
man prigialbet, tai abidvi pa
liego. Turėdama da szitA mer
gaite, nutariau jog mokslo tu
ri užtektinai ir dabar tegul 
dirba nes asz pati ne turiu isz 
ko gyventi. Pasakiau'jiai, jai- 
gu ne dirbs tai ir nevalgius.”

Sudže prižadėjo motinai, jo 
aplaikys paszialpa isz miesto, 
o dukrelia turės vela leisti in 
mokslą.
Lietuvis aresztavotas už pavo

jingus rasztus.
— Keletas 

czionai tapo

aszaromis
4 4džiui priežaste:

ir daviau
savo dviems
dukterims

v v re s-
!

<r r>

Nashua, N. H. 
dienu tam atgal 
suaresztavotas Antanas Mar- 
einkeviczius. Užvakar
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Josios sargas laike pirkimo. ISZ VISU: SZALIU NAUJO BUDO' LĖKIOJIMA MASZINA

g V-

Mrs. Muir isz New Yorko tu
ri gera sargu su savim kada ei- 

reika- 
daig- 

ser-

na
lingu daigiu.
tus palieka lankei kuriuos
gsli josios szuo Lassie, o nelai
me bulu tam, kuri 
tujų pirkiniu.

in kremus pirkinei i 
Pirktus

s dalipstetu

Kaip ejna biznei visokiosia 
szakosia.

Washihgton, D. C. — Kali- 
fornijoi iszprodnkuota aliejaus 
praejta meta 106 milijonus 
baczku. Laivu dirbtuvesia sau
sio menesije padirbta 445 ta- 
voriniu laivu. Overlando auto
mobiliu fabrikas turi ant ran
kos 7000 automobiliu kuriuos 
parduoda kagreieziause 
pradėti dirbti naujus, 

radosi be
Minksztuju 

anglių iszkasta sausio menesi
je 9,937,000 tonu arba 806,000 
tonu mažiau ne kaip užpraejta 
menesi ir da ketina susimažyt. 
Plieno -fabrikas Inland Steel 
kbmpanije praejta meta uždir
bo grino pelno $4,107,000 ant 
savo iždirbimu.

menesi,|e
3,476,942 žmonių.

idant
Sausio
darbo

Ona Lee, 
randasi ant mirtino

sa-
teipgi randasi

Smarkei apdege melsdamasi 
už savo vyra. H

Milwaukee, \Vis. 
41 metu,
patalo ligonbnteje * nuo apde- 
gimu kokius aplaike nuo žva
kes melsdamasi už sveikata 
vo vuro kuris 
ligonbnteje.

Ona klūpojo priesz 
szia ir mokiesi už sveikata vv-

Kada pabaigė, nuėjo su ži- 
bante žvake in kamaraite kur 
kabojo drapanos, nes mano at
lankyti serganti vyra. Nuo 
žvakes užsidegė drapanos ka
maraitėje o ir szlebes ant Onos

gramu i-n

m.

serganti

Onute buvo gera mergaite, pa
kol nepradėjo skaityti bedie

viszkus laikraszczius.
Philadelphia. —Mieste

vena Onute N. Czia gimus ir 
augus isz mažens ji buvo gera, 

ir lanke Szv.- 
Kryžiaus parapine mokykla. 
Buvo gabi loszeja ir pasižymė
jusi dainininke. Paaugusi sva
jojo instoti 
pasiszvesti 
darbui.

Bet ant nelaimes Onute pra 
dėjo skaityti 
rasztus.
paskui tankiau ir tankiau. Ga
vusi pei'sergojima atsakydavo: 
“Nosu taip kvaila, kad bedie- 
viszki rasztai mane galėtu su
klaidinti. Skaitau juos tik del 
žingeidumo. Asz atskiriu gera 
nuo blogo.” 
jieszko, tas ji ir randa. Žaizda 
mas su ugnim neiszliksi nenu- 
sidoges ranku arba gerdamas 
nuodus neliksi nenusinuodijes. 
Taip buvo ir su Onute. Skaity
dama bedieviszkus rasztus ji 
mažu pamažu ome atszalti nuo 
tikėjimo, pradėjo draugauti 
“laisvu pažiūru” 
ir galu gale sutiko apsivesti su 
vienu “progresistu.” Szliuba 
ome da bažnyczioje, nes szirdy- 
je matomai buvo užsilikusi ki- 
birksztele kataliku tikėjimo, 
kuri būdama maža taip mylėjo. 
Bet po szliubo, pradėjus nauja 
gyvenimą su bedieviu, 
paliovė lankyti bažnyczia, pra
de io neiti in katalikiszkus sal

dora mergaite
parapine

vienuolynam, kad 
Dievui ir kultūros

bedieviszkus
1 szsykio re t k a rėžia is,

Bet kas pavojaus

progresistu.

sn 
berniokais

Onute

dėjo neiti in katalikiszkus 
karus ir rody ties visai prie- 
szinga viskam, kad yra dora ir 
katalikiszka Galu galo .pasiliko 
bedieve.

š « •
I

Amerika.
Frąįoije. — Ignotas 

garsingas lonkisz- 
pijanifttrcs iszplauks in 

Amerika 5 (Vasario, 
tai politikiszkas

Paderewskis iszplauks in
/

Havre, 
Paderewski, g 
kas

Ne bus 
tai politikiszkas atsilankimas 
tiktai ypatiszkys biznis, nes ne
siduos jisai ai)| savo fanuos 
Paso RObles, f 
tai senai in is, tjlrta 
dien Paderewskis, turi 

paaukavo

savo 
iLdifornijoi. Yra 

is koki szia 
, nes vi

sus savo milijonus 
tevvnoi.* • «
14 pasažieriu uzmuszta ant ge

ležinkelio.
J iVelszije 

riolika pasažieriu žuvo nelai
mėje ant gelte,kelio 
na is, 
nis trūkis 
trukiu kuris ėjo isz Montgomo 
rio.
Pravadninkai nužudė tris ke

leivius.
Geneva. — Du brolei Valle ir 

Marcelius Amatai, ir juju (lede 
Juozas Sarsiu, gyventojai Gig- 
nodo, artimoje, garsingo klio- 
sztoriaus Szv- Bernadino ant 
kalno Alpu, kurie* užsiyminejo 
vedimu keleiviu ant tuju kal
nu, likos aresztavoti už nužudi- 
nima trijų keleiviu, 
likos girdeli per 
kurie pasiėmė savo 
szunis nuėjo jsztirineti 
žaste nepaprastu 
kokiam laikui užtiko lavonus 
nužudytu keleiviu, 
pradėjo tirineti^u taja pasek-

A bernui le, — Ketu-i,.;

arti czio- 
o daug sužeista. Ekspresi- 

susimusze su kitu!

Szuvei 
zokonink us, 

didelius 
prie-

sznviu. Po

Palicije
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Laivai atvažiuojant in Lie
pėjų kur kas (langiaus padidi
na szi laukimu ir iszsipildvma 
troszkimn, o lietuviams gavus 
laiszkus nuo savųjų isz “Ame
rikos szios teip turtingos sza- 
;lies, upa ir troszkima vis kas 
kart didina ir didina. Upas jau 
jteip iszangintas kad lietuviai 
ūkininkai kaimuose pamate 
'Amerikos Raudonojo Kryžiaus 
darbuotiiojus ir prižiūrėtojus 
žiuri in juos kaipo in savo sza
lies iszgany tojus, 
lakuos Letuvoje 
Amerikos invairiu rusziu ma- 
szinerijos, bet kada pagedo ir. 
neturint invairiu daliu arba 
net prietaisu su kurioms galė
tu pasitaisyti, su laiku iszny- 
ko, ir per kares ir iki dabarti
niu laiku nebuvo 
giaus parsiveszti 
benti.

Užsibaigus karėj kada kitos 
szalyš galėjo pradėti užsiimti 
atstatymu savo szalies, Lietu
va buvo priversta kovoti su li
gų epidemijoms, ir kaip sziek 
tiek pagerino szi nelaiminga 
stovi szalies, tuoj pradėjo savo 
užgriobimus ir vėl vieton kad 
pradėti rūpintis atstatymu 
szalies lietuviai priversti ka
riauti su sziuo teip galingu 
prieszu. Pramoninis ir ekono
minis padėjimas szalies beveik 
žūsta, nes nėr laiko ne kam 
tuomi užsiimti, 
rūpinasi rubežiniais dalykas.

Atėjus pavasariui gal daly
kai kiek nors paaiszkos ir gal 
saulute ir lietuviams pręszvis.

1“.’

Pirm kares 
visur matėsi
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diena perznirinojo 
maszina kaip tai ant pvaeikslo 

Taja maszina pradėjo dirbti Hormonas L<'in\\
■ ris, o po jojo mirezoi užbaigė jojo du sūnūs, 
iszkilti tuojaus in ora ir nusileist toj jiaezioj 
orirelio.

Chieagf 
matoma.

Dauge
• naujo budo lekiojama

Isz Lietuvos
Lietuvos ir Latviu sienos.
Sz. m. gruodžio 26 diena va

karu iszvažiavo in Ryga Lietu
viu—Latviu sienos trecziuju 
teismo komisijos pirmininkas 
prof. Simpson su savo sekre
torium Mr. Nolken ir musu tos 
komisijos nariai
dentas Smetona ir p. Martynas

Drauge iszvažiavo ir 
musu delega- 

prof. p. Biels-
!

buvęs prezi-

Yczas. 
priskirtieji prie 
ei jos ekspertai 
kas, i Už: v.

Maszina 
vielai, bo

gali 
jokio galima dau- 

ar parsiga-

zastis — keistas, 
inotcriszke lengvo 

su savo 
su

Stasinniene 
budo, per

vyru, laike 
lenkais karei-

bicziuoliavosi ir
praleisdavo laika.

siskvrusi
okupacijos 
vinis nuolat 
linksmai
Buvo papiktinimu kaimo. Kai
mynai perspėdavo, drausdavo, 
kas žinoma netikdavo.
ji savo kaimynus

Perta t 
induodavo 

lenkams kareiviams, pastarieji 
gi inskustuosius bausdavo,

rūpintis

inskustuosius
pleszdami ir smarkiai skriaus- 

Iszejus lenkams Stasiu- 
pas savo gentis 
parapijom

pasirodė

darni,
niene pabėgo
Videuiszkio 
sztai kuomet dabar

ji atvyko Gelioga- 
manvdama isznau-

visi kurie gali
Bet

vel lenkai, 
i u kaiman 
'o czion ♦J 
pabūgę, 
ryžo atkerszyti. Sužinojęs apie 
•0S1.. - . .- 
<ur ji apsistojo, 
ruoju
nei Ii gerklen. Užmuszikas ir 
jos vyras nesugauti, slapstosi. 
Vietoje buvo atvažiavęs apžiū
rėti nuovados virszininkas ko
joms dienoms praslinkus buvo 
levažinojas teismo tardytojas 
r gydytojas isz Ukmergės, bet 

sužinoję 
mas toli 
pristatyti Žemaitkicmvn. 
Nuostabu. Seninus panasziuose 
atsitikimuose tardytojas ir gy
dytojas važiuodavo 
vietoje geresniam 
mui su sąlygomis

r

Ūkininkams gavus proga pasz- 
vesti visa savo laika žemes isz- 
dirbimui, szalis bus maistu ap
rūpinta, nors ir pereitais me
tais maisto padėjimas buvo ne
blogiausias Lietuvoje. Ko ir 
kas Lietuvoje reikalingiatrae 

, nes nuo ka- 
pradžios nebuvo progos 

audinyczioms tinkamai dirbti.

apsigyventi. Žmones 
ypacz Stasiūnas, pasi-Atvykęs isz tme, jog aresztavojo visus. La

vonai buto apipleszti nuo viso
kiu brangenybių ir pinigu* 
Laukinei suėda senas moteres.

Loudon. — Laukinis sztamas
yra

asmuo papasakojo • "

Suserga Onutės motina',. Gu
lėdama ant mirtino patalo 
szaukiasi duktes, kad pakvies
ti jai kunigą, nūs luuvzm, jugiv,,,,,,;,, m:,,..... i.i m •' * ’ •’ ’ *' P žinomu Uerra del Tuego,

T .- , v vienas isz tamsiausiu kokiusmo. Iszgirdusi motinos praszy- 
ma Onute ome juokties, ^aky
dama; “ 
<unigo; jis niekam nereikalin
gas ir nieko tau nepagialbes.” 

raszo motina Onutės, kad at-

nes jauczia, jog 
irtinasi pabaiga jos gyveni- vienas isz tamsiausiu

- - - '"|galima užtikti toje aplinkneje.

M ainy to, uorei khlauk Vyrai ne yra didesni kaip pen
kių pėdu, vaikszczioje 
kaipo ir juju moteres.

Valdžia dažindjo, buk tie jei 
laukinei praeita

nuogi

.... . laukinei praeita sanvnite sue-lesztu jiai nors paveikslu nu- . . „ . .•’ 1 Ide penkiolika senu moterių
. | nes tai juju tokis papral imas 

Kada vyrui nubosta sena mote- 
re, suszauko savo kaimynus ant 
tojo “pikniko 
4‘boba’ ’ 
su kaimynais, po keliu

<ryžiotojo Iszganytojo. Onute 
atsako: “ 
asz netikiu in juos.

Ant nelaimes tuo laiku atėjo 
<aimyno moteris, kuri iszpilde 

. visus Onutės motinos Veikala-

Pradėjo szaukti pagialbos, ant

’ de penkiolika
X I 1

Stabus nori garbinti, 
! !

Pasza u k tas klebonasvi mus.
Szv. J
no ligone visais 
mentais.

Sužinojęs kunigas apie Onu
tės gyvenimą, 
kalbėti, intikinti, kad pamestu

7

prof. K. Būga 
Belskis, kun. J. Tumas ir ijįž. 
E. Bielskis. Tikimasi, kad sie
nų klausimas bus greit iszrisz- 
tas.

Isz Vilniaus.
Vilniaus 
sztai ka:

Gyvenimas 
res. Duona 
brangyn. Dabar juodos duonos J 
svarui moka 19 lenku markiu. 
Baltosios duonos 
tyti. Cukraus svarui—150mar- 

s v i esto—200mark i u. 
invežami 

kontrabandos budu.
Vilniuje darbininkams nesą 

darbo. Tiktai kai kurie arnat- 
ninkai, kaip batsiuviai ir siu
vėjai gauna kai kada darbo.

kiu, . o 
Produktai

Vilniuje 
einant i

a pini
kų sd i eu

visai neina-

liktai

atėjima nuėjo pas kaimyno 
isz sykio ge-

pasikalbėjos 
gerklen.

msmeige
vra tai drabužiu 
ros

Isz gyvenimo lietuviszku 
kareiviu.

4

kad Geliogaliu kai- 
pareikalavo kuna-

” užsmaugė savo 
ir pasidalina kepsniu 

L dienu 
l.s | pasirenka sau jaunesniu ir gy-

'ii
iLietuviszkas aficieris atėjo 

in kariszka kuknia idant per- 
žireti paredko. Prie stalo sė
di daugeli kareiviu, bet ne vie
nas ne vma nieko in burna.

— Kas tai draugai,, ne tu
rite noro ant valgio? — klauso 
aficieris.

— Ne turime noro ant val
gio! — atsiliepe kas tokis.

Aficierius

’s-vejai gauna kai kada 
Jntelegentai ir tarnautojai tie- \ 
siog badauja. Darbininku kliu- 
bai neleidžiami taip pat neleis
ta ir žydu “Ceirecion” parti
ja. Valdžia juos laiko bolszevi- 
kais. Politine vilniėcziu pažin- 

“Vidurines Lietuvos 
valdžia tik laikina.

• Mieste labai 
banditizmas, 
miestas esąs kaip iszmires, nes 
taip “vėlai” niekas nesąs tik
ras, kad nuo jo nenuvilks gat- 

ar milines arba

Ceirecion

■

tyrinėti 
apsipažini- 
ir aplinky

bėms. Tai buvo prie rusu biu
rokratizmo laikuos e. 
gi... O gal teip reikia.

Dabar
3

gi... O paliepė sau pa
duoti torielka sriubos. Paėmė 

ragauna. Gera. Pae- 
szaukszta, ir kita, 

skani sriuba.
sriuba,

— J<as po velniu, del ko 
mesti in szali irlnenorite valgyti szitos sriubos?

Jurgio parapijos apnipi-1 vena tolinus. -- Geras būdas, 
nes suezedina kasztus palaido
jimo ir nors turi sziek tiek nau
dos isz moteres.

Sziksztuolis.
Sziksztuolis apsvarstė 

sugrįžtu ant tiesiojo. Nesuju-1pirkti ka norint 
dinama Onute szaltai kunigui pint imeninu.

Tu pats klaidžioji po| — Na ka nori, kad tau nu- 
tamsybes. Katalike
giau jau nebusiu.” I — Nežinau pati isztikro...

Brangus skaitytojau! Szis — Na tiek to, duodu tau 
trumpas paveikslėlis niszkiai laiko ciela meta! - skubei tarė 

delno parodo, prie |sziksztuolis. 
veda skaitymas v

Szv. Sakra-

bandė ja per-

; ta kelia, kuriuo dabar eina, o

ra, kad

i n si vyra ves 
Po 9 vai. vakaro

LIETUVAI NUSIBODO BE
LAUKIANT GERESNIU szaukszta 

ine viena

'U

ir kitaLAIKU.
Lietuva. — Lietu- 

srieziu lauke su pu
si ilgėj imu laiku kada gales 

szalma. i_______
pradėti dirbti visoms spėkoms — užklausė piktai.

Kaunas 
via i visu

y

į
na

šavo paczei karopalicije ir ugnage-ko atbėgo
i • i • • nuli, kurie nuplesze nuo josiosboro augsztesniame teisme pri- , , atsake:

Hills-
4 4

. . . . . - . drapanas,naikintieji teisėjai nagrinėjo 
jo byla ir surado, kad Marčių 
keviezius yra “kaltas.” Ui ka 
jis kaltas? — gal kas paklaus. 
Nugi kad jo kambaryj rasta 
“pavojingos”
' Marcinkovicziaus byĮn 

da advokatas Katzevas. Ad
vokatas sako, 
žmogų kaltinti, 
baiyj, arba tame 
riame jis gyvena, 
jo kiszeniuj rastum

nagrinėjo

literatūros.
ve

argi galima 
jei jo kain- 

namo, ku- 
arba net 

° blogos”
literatūros! Juk tai jo pri
vatinis dalykas. Taigi, jei ir 
MarcinkeviOzius turėjo kokios 
nors valdžiai 
mos literatūros, ir jei toji v
džia neturi prirodymu, kad 
laja literatūra vaiszino kitus 
žmones, tad jis nėra kaltas 
žmones, tad jis nėra kaltas

Manoma,kad
sieks augszcziausiaji 
A, Marcinkeviczius dabar pa- 

r*4* z* i 4ri T

nepageidauja-
al-
J'H

asz don- pirktau ant Varduvių?
XT V • - *

paczia ir du metiniu 
turi dau-

su savo szeimyna 
name, o visi juju

szi byla pa
teisina. kate.

Laukinis žmogus suymtas.
Laurel, Mass. — Palicije su

ėmė Alberta Parsona klampi
nėjo Leaf River jungle, drauge 
su jojo
kudvkiu. Personas 
giau kaip 70 metu. Motore bu
vo apsirėdžius in skarmalus o 
vyras iszskyrent ilgos barzdos 
konia buvo nuogas; kudykis 
visai buvo nuogas. Tasai žmo
gus gyveno 
sugriautam
rakandai susidėjo isz maiszu 
ant kuriu gulėjo. Maitinosi 
vaiseis, szaknimis ir žuvimis. 
Personas 
vo paczia 
daugeli metu ndgaE 
tik viena, aki, 
laike galėjimo . su pasiutusia

Palicije uždare ta j i lau
kini žmogų su jojo szeimyna

gulėjo.

ii* žvdai nuta- 
rinkimuose in

kaip ant 
ko veda skaitymas blogu 
rasztu, klausimas bedieviszku 
prakalbu. Tat ar-gi neveria pa
ėmus szluota iszszluoti lauk vi-|jOg kaip bus gera, tai jiai gar-

Musu vaikai.
Tėvai prižadineja Elziukei,

sus bedieviszkus rasztus, kuriu |nis atnesz broleli ar sesele.
Po kokiam laikui atsiranda 

burdingieriai ir|namuoso dvinukai.
Elziuke matydama susirupi-

daugiausia in musu namus pri- 
volka. laisvi 
jais nuodija visa szeimyna, o 
ypacz musu vaiku jaunas šzirjnusi'taro: 
deles. Neindomaukimo bedie- 
viszkais rasztais, 
žinoti, kas juose raszoma. Kaip

vėje kailiniu 
nenuaus batu.

Vilniaus srities gudai esa 
prieszingi dabartinei Vilniauš 
valdžiai. Gudai 
re nedalyvauti
Vilniaus Steigiamąjį Seimu.

Gyventojai žydai, kaip inte
ligentai, 
esa priesz plebescita. Visi gy
ventoju ne lenku sluoksniai 
esa priesz Vlihiaup prijungimą 
prie Lenkijos.

taip ir darbininkai

ju nuomone,

paferinimui savo ir szalies bū
vio, pramoninius sutartis už
vesti su kitoms dalims pasau
lio, ypatingai su Amerika, kur 
szinitai tukstaneziu jos vaiku 
per szimtmeczius tobulinasi.

Su Liepojum kaipo inplau- 
ka ant Baltikos Jūres, Lietuva 
su visoms spėkoms ir beveik 
su nekantrumu lauko tos die
nos kada tiesioginis susineszi-

nenore kinio
— Tėtuli, gal 

vau per gera.
jau asz bn-

žuvis patekus in tinklą poguli 
is^eiti ir lieka sugauta, taip ir 
katalikas pradėjęs skaityti oe-

prisipažino, buk sa-
sugavo slaistesia

Turi jiji dieviszkus rasztus tampa in-
nes kita dingo trauktas bedievybės sukuriu, 

isz kurio jau nebegali iszeiti. 
Todėl skaitykime ir platinki
me dorus, laikraszczius ir kny- 

_____ 1 ••i

Laime.
Kas yra laime, 

tik žmogus gali po apsipączia- 
vimui suprasti.2

Agota:- Gerai tamista kal
bi!

Antanas:-
■ - - A ' '

Vilnius turis priklausyti tiktai mas bus galima terp Amerikos 
Lietuvai.
Papjovė, savo brolio žmona, 
kad draugavo su lenkiszkais 

kareiviais,
i UU» įįciiiiiiii ii aiDur

Baliukai. — Geliogalio kai- tyti ta teip ir teip tankei nu- 
me tikosi baisi žmogžudyste, varginta szali. Neminint jauv

ir Lietuva tikisi 
ir kokios prana-

Lietuvos, 
szios dienos 
szystes, ir kuogreicziaus tas in- 
vyks tuo gerinus ir tinkamiaus 
bus galima pagėlbeti ir atsta-

me tikosi baisi
Stasiūnas papjovė savo brolio 
žmona. Perpjovė gerkle, suba
dė peiliu krutino ir supjaustė

apie vargus ir skausmus ku-
• 1 • i • 4 1 • i •

ranku rieszus. Žmogžudyste 
papildyta buvo svetimuose na- 

_____ muoso, matant bent keliems 
gotos - nes jau tada būna per a/menims, kurio persigando, * « • • ,y L__________ • B •’ |W • .•T’* V • 1

Teip, praszau panos A-

riuos lietuviai buvo priversti 
neszti kares laikuos, bet tik e- 
konomini padėjimą svarstant 
Lietuva baisiai likosi nuvar
ginta, ir begalino stoka maszi-
neriju ir visokiu inrankiu vi-

Kareiviai t vii.
Aficieris ant tikrųjų užpy

kęs užklausė artimiausio karei
vio, del ko ne nori valgyt?

— Mes porinio valgyt, bet 
kaip czia žmogus gali valgyt, 
jeigu sriuboje buvo iszvirta di
dele žiurke, kuria ka tik iszme- 
tem priesz jusu pribuvimą.

Afcierius nuspjovė ir nuo to
jo laiko jau niekados neragau- 
je kariszko valgio.

♦..........   H 9

Sude. • T
Apskunstasis esiSudžia :- 

valnas.
— A, tai perpraszau poną 

jog ant tuszczio tur-
« . *

sudžia, 
bacijotes!

\
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Mokykloje.
Profesoris in maža Matilda :- 

Kokius žmogus gauna pasku- 
tiniausia dantis!

Matilda :- Už kiek nori, ne

■

1 .iJ
*

■fl ai

■ t. ■■
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2 SAULE
I

KAS GIRDĖT
Isz paskutinios konferencijos 

Lietu vi u-Lenku, kuris atsibuvo 
Warszave, galima
terp tuju dvieju tautu 
gio užeis pakojos ir susitaikins 
pasekmingai.

speH, jog 
ne ūž i 1-

I.......................... ..... ■

norėjo elgtis pagal tojo milijo- 
Kada vagis 

apreiszke, 
jog yra komunistu, reikalauda
mas kad jin paleistu ant liuosy- 

mokina 
- turtu,

moteres žino

Kiek ainerikoniszkas doleris 
sziadien turi verties Europoje, 
parodo sekantis suraszns: Vie
nas amerikoniszkas doleris yra 
vertas 19 tukstaneziu soviati- 
niu rubliu. 285 Lotiszku rubliu. 
750 Durnos, 285 Ėst on i jos ir 
163 eariszku rubliu.

Augszcziatįsės sudus Georgi- 
joi. iždave savo nusprendimą, 
buk konfiskavimas antomobi- 
lians. vežimo ir t. t. su kuriom 
gabentu arielka, yra teisingi 
už vintas per prohibicijos val
džia, nes tai prieszinasi prohi
bicijos instatams.

Na tai gerą i, tegu i ir teip bū
na. IhM kas pasidarys 
moterėlėms, 
kontrabanda
Detroitą arielka ir gabena jaja 
kelnesia po andarokeliu?

su toms 
užsi vmakurios

isz Kanados in

.'i gerai tokios uhhuivd umi,, 
jog ana vakaru praleido vaka
rėli su laja nupuolusia — ki-> 
;aip su juom pasielgė,

Del ko teip? Argi vyras ne 
turi dorybes? —- O gid inbrides 
m paleistuvystes peikia kitas 

bet patys su juom ne nori pasi- netrotina?
Nekarta apie tai manseziau 

ir daejau prie to, jog žmones 
labai turi 
apie dorybe.

Vyras geidže susijungti 
moterių kuri yra dora, bet tam 
paežiam laike ne naudoje savo 

ypatų sorgirneziu nuo pervir- dorybes ir trokszta inklampyti 
in palestu vystės į 
moteres.
idant jiji butu dora, bet 
moterių dorvbia sutrauktu ant 
szmoteliu.

Vyrai kalba, buk 
yra pagunda ir isztrnuke vyrus • % « -• • *

nieriaus mokslą, 
likos aresztavotas,

bes. — Komunistai 
žmonis idant dalintųsi

dalint su ’ savo 
neis draugais.

p-‘ . ..................

• Sztai vra vaisei 
h)s' ’

su varginges-

4

“ pa la imin- 
prohibieijos. — Pagal me

tini raparta ligonbutes paviete 
Cook. 1 Ilinojui, 
toje ligonbuteje

mažai supratimo

SVEIKATOS KAMPELIS
.1 | III. I.^Į Il'l .111—?..,^ X... I.Į.I.I ■ ill.IU|< .1^.1,

TriRlufita. Raudono Kryžiaus’
Drauguvo. t

KOJŲ PRIEŽIŪRA.
; r, —w

Svarbiausias 
priežiūroje yra tai tinkami ir 
smagus ezoveryka i.

punktas kojų

tai 1920 m (d e 
radosi 542

szinio gorymo alkoholimis, o 92 
nuo gėrimo medinio spirito, o 
1919 mete buvo juju tktai 155 
Ne tik Chicago, bet ir kitosia 
didesniuosia miestuosia pnna- 
szus
gonbutpsia randasi 
tuokliu.

Nuo in vedimo 
Amerike žmones daug daugiau 
gere ne kaip

padėjimai. New Yorke li-
1.468 gir*

proh ibiai,jos

JUOKAI.
) * . •» ' , 

Motina.

labai džiaugiuosi u

pavelijimo
Juk szia. nede-

Ar pataisyti. gali ?
Kvaili asž ne kaniVo

KUR BUNA?
las I

— A sz 
mano sūneli 
be mano 
vaisius sode.

jog pasitaisei ir 
ne skini

Ibi. ne vieno obuolio no nnskv-

ki.

Tu pats balvonas! 
Dievaž gausi per snuki! 
Matai, jau su uodega su-

Asz tuojau s užsuksiu. 
Gerai, tai da palauksiu.

kaiminka 
paeina isz Ma- 

Jevaravo

Czevorv- •r 
kni privalo visada būti viduti
nio padarymo, ne per liuosi ir 
ne per ankszti, ne per žemi ir 
ne per ankszti.

Pcneziakos privalo būti in 
peikia kitas, vales didumo kad nesuveržtu

su

Savo drauge geidže 
k it n

ir jeigu lepintos pan- 
vartojama, reikia pa-

noi ?
Ne, motinėlė.
No vienos gniszios? 
Ne, motinėlė. 
Gerai mano

KVITU

motoras

isz dorans kelio.

Pajieszkau savo 
Ona Oželi u te, 
rinmpoles apškr 
Gmino, Igliszkiu kaimo, pir
miau gyveno New Philadelphia 
Turiu svarbu reikalą, praszau 
atsiszaukt ant adreso, (to 10) 

[ Magdelena 8traiginte,
I 1403 E. Moyamepsing Avė.

Philadelphia, Pa.

Asz Ona Maksvitiene, po tė
vais Telcisziute, pajieszkau sa
vo duktes Meres Maksvicziu- 
kes; tėipgį mano broliai Ado
mas ir Juozas Teleisziai, Ado
mas pirmiau gyveno t Detroit, 

I Mieli. Praszau atsiszaukt arba 
juos meldžiu 

(to 10

•>

Knygele DrangyatemM del 
iHzmokcJijno plpigu llgonla- 
ma ----- 60c.

KVITU knygele Draugy^toma, del 
KaHlcrlaUR nog nudėtu pinigu ant 
HUBfrlnkimu - - - - - - ■ - 60c.

W. D. BOCZKAV9KAS-CO., 
MAHANOY CITY. PA.

k 1 L? 1 i ' /‘V f . ■

simnu, es
mių užganadinta isz tavęs.

Kazickas in save:- Tai mano 
apie slivas

*s.

gilukis, jog mama 
ne klausė.

kojas, 
cziakos 
taikinti kad lygiai ir szvolniai 
butu sulopjntos.

Priesz gulant reikia nuplau- 
nuszluostyti kojas, 
ir czeverykai pri

valo būti prižiurome kad visa- 
1 sausi, 

nusiėmus paneziakas-ar czeve- 
rykus stenkis padėti teip kad 
oro gautu ir iszdžiuti.

Jaigu kartais kojos greit pa
vargsta, tinsta ar prakaituoja 
patartina sziltam sūriam van
denyje (kartais net ir gArsty- 
cziu vartojant tankiai mazgo
ti ar teip pamarkinti kojas. 
Geru patarimu

Pasikalbėjimas su kurtiniu. i

ii ir gerai 
Pancziakos

KUJUiui NUPUOLUS M*, 
Tai gcrinuHia proga daug 
auktilnu In Lietuva ndnlUBtl. 
Greitumo nusiuntimo pinigu 
nieks su manim nogal lenk
tyniuoti; visiems pinigu siun
tėjams pristatau kvitas su 
paraszais priėmėju pinigu.

Laivakotcziu agentūra in 
Liepoja, Hamburgą ir visur. 

Pasai koilonel in Lietuva. 
Padarymas Lietuviszku do

kumentu. 
, pinigus siuskite per paežio 
Money j Order,
pridekite 2c štampą ir visada 
adresavokite szltelp:

I

žinantieji apie 
praueszti.,
r xOna Maksvitiene,

60 N. Hancock St.
Wilkes Barre, Pa.

Pajieszkau Aiitana Maczans- 
ka isz .) t

— Ar teisybe, 
paeziuojesi su Agota ?

— Musu karve raguota?!...
— Asz klausiu kada tavo 

bus su Agota veseile ?
— Kaip dantis gele tai bė

ga seile.
— Asz klausiu, po velniu 

kada bus szlinbas!
— Tai-gi važinėjau ant jo- 

marko, atmnsze nagas tai da
bar sz lubas.

— Ju tu Juozai suvis ausu 
ne turi!
—1 »—»■■■...- >■■" ■ ■ 11 ■" ■■■—— .1*—1.1 IIP. ... ..... ........ ......................
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.Juozai, kad

6 kas paieurstino taja .nie1- pinn vartojant butu 
priesz tai, o irlkybe motereje? — Kas ja ja in- 

daugiau serga visokiom ligom stnme ant kelio paleistuvystes?
t Tegul motere buna 

dus, bet jiji neprisileis žvensz- 
ko užkhipimo ant josios kimo, 

; Į kaip tai daro vyrai.
Bet nusiyriau truputi

munszaines, kurinuo bjauros 
žmogui greieziau snmaiszo pro
tą.

pašilei- 9

Kaazydaml

I Zemmcziai yra labai geri
I Lietuviai, bet Amerikoje ir jie 

Pana Laura Heller isz Qua- truputi pagenda.
kertown, Pa. apskundė Ervina pasakoja, jogei nesenai vienas 
•Hillegas isz to paties
jog nedalaike duoto žodžio ap-j ir susitikęs savo

Zemaieziai vra labai

iniesto, žemaitis atvažiavo

u z
Teip mums daug isz kelio, nes ne apie pa-

sįpacziuoti hi

Amerikon 
pažinstama

jaja, už kn apijau senai Amerikoje gyvenanti
• Ii t . . . .

; Szidlavos miestelio — 
mano szvogeris — pajieszko jo 
pati ir sūnūs, 1
Batura ir Vladisloygs Tikui-

taipgi granas

Hzis ar Valiulis, visi Kaunhiiai. 
Praszau atsiszaukt arba jei kas 
žilio apie juos meldžiu pra- 
neszt. (to Feb. 27

H: Franas Yankunas,
55 Putnam St.
Hartford, Conn.

P. MIK0LAINI8, 
Hodson Ave^ 

^Brooklyn, N.tf.

Norėjau
• nikius

kunde ji ant deszimts tuksfan-i kaimyną, užklausė jo:
V u kur yra kiti trins ta- 

bruliai ?
l’gi vine kuliarada. mi

rs nujorkia utele laiko, o tra-

ežiu doleriu. Juju meile pra
sidėjo 20 metu adgal. 
mas pasibaigė su tuja paselmi 
jog slidžia Heller pripažino pa 
Pai Laurai po penkis dolerius 
už kožnn '— praleista meta pa- 
nystoje per ka pasidaro isz vi
so szimtas doleriu. »

Po i *
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nuszhiosczins miltu-
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Penkeentinei kepeleliai duo
nos kurie dingo su pradėjimu 
karos, vela pasirodo New Yor
ke. Toji duonkentuve kuri

bruls musiaeziužin.
(Lietuviszkai hutu iszeje szi- 

pip: vienas mano brolis Colo- 
adoj, antras New Yorke hote- 
i laiko, o troezias 
-etts). — Tarka.

vs

Afassachu-

Toji duonkeptuve 
pradėjo pardavinėti ponkcenti- 
nius kepalėlius, iszkepa ne 80 
ant dienos kaip tai kitados da
rydavo. bet po 11X10 ant dienos. 
Visose kitosia duonkeptuvese 
parsiduoda duona da vis po de- 
szimts centu, bet tasai duonke
pis kuris papigino duona kalba 
buk sziadien 
ne kaip 
h rangiau.
tiniuosia laikuose dasidirbo di
deliu turtu ant 
kožnam žmogui velinasi idant 
jam gerai vestųsi ant svieto bet 
krauti turtus isz 
skriaudos ir nuo

daugiau uždirba 
parduodavo

Duonkepiai pasku-
duona

duonos. Juk

žmogiszkos 
tuju kur i t 

kenezia bada tai jau už daug! 
Anyžiaus i spėk u kiniai yra tie 
jei kurie uždirbnejft turtus ant 
maisto, tokius tiktai iszkart!

Dvylika jaunu ( merginu isz 
Evanstown, III. sutvėrė nepap
rasta k Ii ubą kuri užvadino

Kliubas TeisingVstes
teisybes ii 

visame kalhes tiktai teisybe ir 
nieko “nevynios in bovelna.”

Ant paveizdos paymsime jei
gu viena isz tuju merginu bus 
perstatoma kokiam jaunikiui, 
o jiai nepatiks, tai vietoje atsa
kyti “ 
žinti.” atsakys: “Gailiuosin 
labai, bet tamistos ne noriu pa
žinti. nes turi kreiva 
žvairas ir kreivakoji

Ar tik

kuri
ii

res laikysis tiktai
J ? . Sana

Malonu man t aini st a pa- 
atsakys:

nosi esi 
ir tamS, 

panaszoi. Ar tik merginos 
neužsitrauks ant saves noapi- 
kanta žmonių o gal ir in kalė
jimu pateks už teisybe. Juk 
sziadien ant svieto nesiranda 
te i s vlios visi meilioje.

Ana diena milijonierius Wil
liam Bross Lloyd. Czkage suė
mė vagi, kuris norėjo pavogt 
brangu automobiliu, Lloyd 
pats nuvožė vagi ant policijos 
ptoties.

Ne butu tai nieko akyvo, bet 
Uoyd‘yra vienas isz didžiausiu 
komunistu ir platino mokslus 
*4 pasidalinimo turto pusiau 
M4jeigu jojo turi kas už daug.” 
,lĮž tuosius mokslus valdžia jin 
aresztavojo ir dabar teismas 
randasi augszcziansiam sude.

Dabar užeina klausimas, ar 
Lloydas pasielgė pagal savo 
mokslus kaip garsino kada ati
davė in rankas policijos vagi, 
dranga komunistą, kada - tasai,

automobiliu

užėjo maža 
‘‘Amerikos 

Kryžius Liėtuvo-

“Saules“ 
klaida straipsdije 
Raudonasis 
|e. eihfteje skaitome “Amerika 
?ien tik dolerio szftlis,’ 
ketu būti “ 
•ik dolerio szalis.” 
užtpminta. laike darimo ko rėk
tu ir su noru jaja pataisime.

d aru gu ve 
kapitalo, ku

ri rūpinsis ir turės apgloba ant 
iszkeliaujanczįu iszeiviu in 
Amerika ir kitur.
valdžia neuždraudže iszkeliau- 
ti savo padonams isz tėvynės, 
bet ne vėlina idant 
ur keliauti.

o rei-
Amerika nėra, vien

Klaida ne-

Italijoje užsidėjo 
su 3,500,000 lirų

iszeivhi
Italijos

in kur ki-

sustoji- 
vertelgystes. 

ir kai-

Didžiausiu klasiniu sziadien 
Suvienytuosia Valstijuosia yra 
labartine bedarbe ir 

mas krutėjimo
Daug apie tai raszcma 
homa.

Nekurie pranaszauje sunkius 
’nikus, bet kiti vela sako, jog 
bedarbe pasibaigs už keliu san- 
vaiezin ir vela visi
dirbs po senovei. — Duok Die
ve!

fabrikai

czekius
milijonu Jo

leriu.
60

Fordas Detroite iždave savo 
darbininkams bonusu 
sumoje septynių

Isz to pasinaudojo apie 
tukstaneziu darbininku,

Tiejei ka tuos czekius aplaike 
jausis linksmais, bet tiejei ku
rie neteko darba ne turės pro
gos linksmintis, o tuju randasi 
daugiau
darbininku.

kaip 50 tukstaneziu

procento. Isz to-

Moterels privalu džiaugtis, 
nes del juju užėjo saldus laikui, 
ba dirbėjai “kendžiu” garsina 
kad tiejei saldumynai atpigo 
nuo 8 lyg 33
sios .naujienos nemažai nudžiu
go dentistai, nes turi dabar vil
ti kad moterėlės pas juos tan
kiau lankysis su skaudanezeis 
dantukais.

“Kas kaltas?”
Visaip ant szio rdargo sviete

lio dėdasi, 
td, o kalvi pakorė.

Daug sziadien yra kalboma 
apie paleiėhivysta5 .merginu, 
pirsztais žmones bado ant juju

sliesoris pratikai-

prasikaltimo, nuo liupuolusute 
merginos visos doros /nrotorėB 
atsikreipia, bet vyras, apie thu-

leistuvysta norėjau raszyti.
pakalbėti apie jau- 

kurio be nubaudimo 
naudojęsi užsitikejimu mergi
nu ir jujn tėvu kurio tokiems 
jaunikiams užsitiki visame, 
dukteria paaukauja del jujn.

Mergina turėdama pilna vil
ti ir užsitikejima tokiam jau
niki, pasilieka nuskriausta do
rybėje ant viso gyvasezio—pa
silieka motina. O kad tai tikta 
ant to pasibaigtu!... 
girdime ir skaitome 
žadinimą, naujai gymušiu |cu-

ir nuolat va įk
ypa t ingai svar-

net ir alkoho
liam isztrinti kojas ir drueriai 

talcum 
kais apibarstei i.

Pancziakos reikia prižiūrėti
kad butu czystos, nes tas daug 

° prisideda kojų negerume. Kam 
prisieina daug 
sztineti, tiems 
bianse kojų priežiūra.

Retas isz mus atjaneziame 
kojų priežiūros svarbumo, nes 

ant to kiek rei- 
kojOs, niekad ne 

nepamisliam kad tai svarbiau- 
vartojami

j nepamastome
Bet lankei

apie nu-
szkis mums

B 
I 
I 
I 
I 
I 
B 
• 
I

i

•• į 
turos, dailės;, Juokų, meiles ir 
Šeimynoft ir Sveikatos Sargo. 
BE didžiausios visame sviete 

dailės paveiksiu knygos. Kaina $4.00. BE puikiausios apie meilę knygos:

knygos, kurioje telpa didžiausi meiles sekretai. Kaina $1.00. BE knygon 
apie paleistuvybę: Baltoji Vergija. Kaina $1.00.

Mes Jau esame praktiškai patyrę, kad be musų laikraščio ir knygų nei

dykiu konia kožna diena per 
taisės nelaimingas 
O kiek tai tokiu 
mirszta nuo uždraustu operaci
jų, norėdamos 
tosios nelaimes, 
sau gyvastes isz sarmatos?

O jisai — tėvas, tojo kudy- 
kio? Jisai, kuris atėmė panys- 
ta merginai ir austume jn pra
garą paniekinimo — ka jisai 
ant to? kur jojo paguodone, 
vyriszkumafi, dorybe ir priva
lumas?

Dorybe jame gal ir atsilieps 
szirdije, bet ant trumpo laiko, 
nes apmalszina savo savžinia 
stikleliu, nuspjovė, paėmė nau
jos drąsos ir vela yra guodoti- 
nu nuo visu kaip priesz tai.

Jaigu mergina teip brangi
na savo nekaltybia, tai ta pati 
privalo daryti
Tnomlaik, vyrai pasinaudoda
mi isz to, ka mums gamta dąvo 
ant praplatinimo ’ veisles, in- 
stunie nekaltas aukas in praga
ru paniekinimo...

Nekarta kalbame, jog vyras 
iszrodo kaip žvėris!... pasigėrė 
kaip gyvulis!... ir t. t. o kad 
žvėris ne turi tosios iszminties 
ka žmogus, nepasigere, neapsi- 
valgo, ir nepervirsžinti gamtos 
tiesu, tiktai žmogus persemtas 
alkoholiu yra stumiamas ant 
panaikinimo dorybes ir kitu 
dieviszku prisakimu.

Motere turi savije dydeli 
laipsni pajautimo nekaltybes 
ir sarmatos, o jaigu kas tai 
vyras jaja upiplesze isz tosios 
dovanos ir instūme in prasikal
timą. Juk vyras valde lyg, 
sziol svietu, vyras1” uŽvėde vL 
suomoniszka tvarka, vyras už
laiko namus paleistuvystes ir 
žiuri per pirsztus ant kupezys- 
tes baltu tav.orn, ba tasai4fivo- 
rris yra jam reikalingas szeto-

mergaites, 
merginu

atsikratyt nuo 
arba atvma G'

ir jaunikis.

niszkosia pasilinksminimuos i u 
nakties laike. Suduosiu vyrai 
sodina merginas — motina, 
kuri isz nusiminimo ir rupes
nės da daugiau inpuola in pa
leistuvystes sitiarvia arba žu- 
dinit savo kudyki kuris isz vien 
drauge papildo vyras 
buna liuosas ir nosisarmatina 
vėla dirstdlet svietui in akis, 
ba'tame.prasikalto •— mergina. 
,!' Tokia tai valdže ir tiesos lvy<-

jisai

sius ir daugiaaše 
nariai mus kūno.“

Kcno per minksztos ar per 
jautrios kojos tiefns patartina 
mažgojant ar ibirkit kojas 
vartoti truputi druskos ir al- 
koholians vandenyje.

♦ # •

Kasdien vedink kambarius
ypatingai jaigu saulute szvie- 
czia, nes oras ir saulutes spin
duliai teip 
maistas, 
mu net ir
perv i razina.

y

reikalingi kaip ir 
o daugelyje at si tiki- 

invarias gyduoles 
1

Ypatingai jaigu užsiėmimas
per dien privorezia viduoje Im
ti, pasistengk nors valanda ar 
dvi tyram ore vaiksztineti.

Pridabok orą megnmajain 
kambaiyje, nes tas daug svar
bos turi netik sveiktos link bet 
ir upa žmogaus daug valdo.

FARMOS
Geriausia pirktis farinas per 

redakcija “Amerikos Ūkinin
ką”; Dabar geras laikas pasi- 
teriauti, nes ateinanti pavasa-
ri daugumas pirksią formas.
Pareikalaukite farrnu katalo
go isz mus puikios Lietuviu 
kolonijos o mielei jumis pri- 
siusim su gražeis pasiskaiti- 
mais ir informacijom.
Ant farmu darbai niekad ne

stoja, 
Bedarbes niekas ne žinoja. 

pas mus* 
farma, • 

Tikrai turėsi amžina daYba.
In redakcija laiszka rrtszyki 
Informacijų

O katalogu prisiusim gražu,'.
’•’Wil > a rU I ** • 4* t c i 'w

Viena farrnukia sau pasirinksi 
Ant pavasario ir nusipirksi. . 

Tikrai jr puikei tu padarytai, 
Kad tuojaus laiszka mums pa

ra szy t a i.,
M. WALENOZIUS, 

Amerikos Ūkininkas 
Hart, Mich.

Ir tu brolyti pirk

sau papraszyki.

Visokiu farrnu didžiu ir mažu.

i < > >

L1ETUV1SZKAS
SAPNINYKAS 

> Arba iszguldimaa Sapnu 
205 Puslapiu — 310 Paveikslu.

tu. Dydelis laikas idant tame 
pžėjtu 5 permainai. o gal atejs.

■sugavima ‘moteriszku .liesu;

Tiktai 750. ir mes užmokame 
niisiuntimo kasztus. PrįpiuSkit 
75c. o tuojaUs gausite.knyga 
per paczta. Adresavokite: Sl

W. D. JaOCZKOWSKI-CO. 
MAHAJJOY lOITY, PA. .

per paczta. Adresavokite:

MABANOYlOIT^RA

I 
: 
I
I
1

i 
* 
i

BE sveikatos, mokslo, litera- 
šeimynos mėnraščio: Meiles- 
Kaina metui $3.00. 1 num; 25c.

Meile ir Bailė. Kaina $2.00. BĖ Portugalą MinySkos Meilišką Laidkų 
knygos, kurioje telpa didžiausi meiles sekretai. Kaina $1.00. BE knygos 
apie paleistuvybę: Baltoji Vergija. Kaina $1.00.

Mes Jau esame praktiškai patyrę, kad be musų laikraščio ir knygų nei 
vienas žmogus negali laimingai ir smagiai gyventi; o kas mano kitaip, 
tas labai storai klysta ir griauja savo laimes rūmą iš pat pamatų. Todėl 
visiems, kurie nori laimingai gyvpnti, tik viena išeitis tebelieka: o tai yra 
tuojau# učsi#(ikyt laikraAtj ir knygas.

* 1 4 1*1*.  1 ____ » A. _____ 1 • •

visiems, kurie nori laimingai gyvpnti, tik viena išeitis tebelieka: o tai yra

♦
I

Pajieszkau mano vyra Juo
zą Krakanska kuris prasiszali- 

Paeitih isz 
Stivalku Rėd. 

I Asz sūnūs Alfonsas praszau to-
• veli atsiszaukt.

I no priesz 5 metus.
1 Vilkaviszkio,
i 
r 
t

t 
I 
B B 
B 
: 
B 
B 
B 
B I 
B 
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Jeigu kas ži
no apie-ji, meldžiu pranvszt.

(t. 10.
Mrs. Monika Krakanskiene, 

Box 757 Windsor Looks, Coiin.

Mano broliai Bronislavas ir 
Stanislovas Gudlauskas, paei- 
(C— ------------------- -—7 „' T" ”~'~t jr-y,”’
gyvena apie Coal Center, Pa, 
Praszau atsiszaukt ant adreso.

(t .U)
Zofija Gudlauskaite, 

Box 217 Forestville, Čonn.

Pinigus siųskite money arba express orderiais, ar- « 
ba bankos čekiais, .arba popierinius dolerius regis- * 
triiotamo laiške. Aiškiai užrašykite savo ir musų

AL. MARQERIS PUB. CO. .
20X3 St. Paul Ava., || CHICAGO, ILL”.

‘ ’ '»>• [ (Juokai)

adresus:

| į (Moknlaft) 
^SESSSSEESBE. mb— "-T

I

t
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Keliaujantiems in Lietuva 
įSzi Pavasari

■ ’’ oi1 11 . r 4 t

...................... . ■I.qfc.. 11- ■ w n ‘

KOVO 1 diena 1921, iszplauks ant laivo “Saxonia” per 
Hamburgą pirma partija žmonių važiuojaneziu,in Lietuva 
kartu su Jonu Romanu, “Lietuviu Prekybos Bendroves”

1 prezidentu. , ■
Jei nori su ta partija važiuoti tai tuojaus mums pra- 

1 neszk. Mes iszgausim pasportus ir visus kitus reikalingus 
dokumentus. Szi partija bus Lietuvoje in laika pradėti! 
pavasario darba. Galėsite parvažiuoti be jokiu kėblumu 
nes p. Romanas važiuos kartu su jumis iki Kauno,

’ Treczios klesos kaina isz New Yorko iki Eydkunu 
$130.70. Pirmos klesos $185.70.

Raszyk tuojaus del platesniu informacijų.
Lithuanian Sales Corporation

I

t

na isz Kauno fted., Varnu,para.,

Forestville, Čonn.

Susimilkit ant kareivio.
Mykei eMykele ~ ‘ ‘ \

Gapsys, Juzyte Dapkite ir Ig
nace Dėilida meldžiu Jusu kaip 
broliu isz vienos tėvynės, duo
kite žinoti motulei Anelei Czės- 
nienei. 
paliokus.
nėra pinigu, gelbėkite jei gali
te.

Bakszaiti, Kažite

Esiu internavotas per 
Nėra gyvenimo ba

414 Broadway, 
___ JL*______________

Boston, Mass.

Jonas Czesna.
Adresas:

Jozef Kurylko dla J. Cesno
Lezajsk

Powiat Lancut
Galicia, Poland

♦
SKAITYKITE “ŠAULE”

*> ❖ ❖ t

.(9)

>
I

BALTIJOS-AMERIKOS LINIJA
Tiesiai be persedimu isz New Yorko in

HAMBURGĄ. 
LIEPOJU,

Kaino, 3 klesos $125.
Kaino 3 klesos $145.

Kares
Tax $5 

S
Laivas “POLONIA” būvės “KURSK” iszplaukslS Fejj

a 1 u 
J l •

WOl

1

“LITUANIA” iszplauks 4 Morcziaus ’

Kreipkitės prie musu agentu jusli mieste arba pas
A. E. JOHNSON & CO., Gen. Pas. Agents,- 5 v

42 BROADWAY.-. / 5 NEW YORK, N.'Y.

Laivas * 
j v

i

Lietuvos Prekybo

VILNIUJ

oš ir
IR JO SKYRIAI

Ii 
I

DAKTARAS NAMUOSE.
*-7—7—V x XČ. I • .

Ka tik iszejo hz spaudos nauja 
kijyga “Dataras Namuose”. Knygute- . 
)e apraszoma visokios vatethikas to- 
tefl, szaknis, žiedai, lapai Ir. L t. nuo 
kokiu ilgu yra vaisiai Ir kaip varto
jami^ Su lotlniszkais užvardijimais, 
felp kad kožnaa gali juos gauti bile 
gptiekoje. Apricz to yra daugybe 
geru pamokinimu, slaptybių fit 
ku.
kiekvienam., Preke

■ * s - 1

•1 - 

UI Hudson Avęu 
* «|r *

I W ■ ■ IWI» ■—

Pirmutine Lietuviuką
BANKA

fptiekoje

!■

PANEVĖŽYJ

P
} . Si. ' i e

ramones Dankas
h J * f

4
ii & a.

’I V" M ' flu.

SZIAULIUOS
RASEINIUOS 

LIEPOJUJ 4

KLAIPĖDOJ
i J V i

aMARIJAMPOLĖJ 
VIRBALYJE

kuogreieziausta iszmoka pinigus pasiuštfl? per savo
; AGENTŪRA NEWARKE. , Kol žemas auksino kursas,

Ten gaus® - -
7 nuosz. padėjus 2 metams.
5 nuosz. padėjus l .metanis.

dėk pinigus L. P. P. Biirikari. *

P 
I.

3 nuosz. padėjus neapribotam laikui.
Pinigus pasiuntiihiu pritina ir informacijas apie 
susidėjimą banke duoda Banko agentūros vedėjas- ‘, <

M NARJAUSKAS, 747 Broad St; Newark, N. J.
■ LJ Abi ii Liiik! 'k'. .. - --.-'U i

■ recep-
Tokia knygute yra relkaltftfa

M. Z įkaitis 
Roehetter, N. T.

* V *' H A \ - t m •>. 4,

1 • . '■* • » ■ > , I

Stunczla piningus !n rltaa dalh 
pasaulio. F 
ant ferlaualu Unijų, ui iDotupaal-

Parduoda Lalvakort* ..
_ , _ 'f

Jos prekes. Priimk .
saugaus perlaikymo, taipgi moka 
procentą nuo indeliu paliktu na 
mažiaus 6 menesiu. Iszdirbu .Mr ‘ 
NotarlaliBzkai už^rirtjntt ytanktun 
[Dokumentus, Paszportua vailno 
;jautiems in Tžvyne. Banką atarti 
po didella kaucija Ir Itontrol#' 
Valdžion Bankinio DąpnrtMBtnto

jokios baimes. . Raižykite ant 

vtoada atsakimat

•su kuria atliekant raikai?* n*ra

totalau* padėto idreto o ftiutui

I Joseph G. BogGea,
Banke/ A Al<HriMm.J 

B. B. Lie. 1W.
Oar. W. UM Av«. * & M

iJ—iOaha—i t i Li i ir ■ ’Ui i
s) ‘

A.
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i
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HEPAPRA8TI PRIETIKIAI 
PONIOS ESKOLIJE.

Madamme Eskdlije su savo 
jaunesniaja seserim iszejo isz 
operos ir vos spėjo atsisėsti in 
savo automobiliu, kaip jos už
klausė:

— Na, kaip? Kokius tu in
gi jai inspudžius?.

—- Pirm visko, kas lieeziasi 
iszžiuros, jis žavejantis.

— Gerai. Bereikalinga to
liau pasakaot.
jusi, mano brangioji. Pahu- 
czinok mane Dalykas užbaig
tas.

Ir be jokios pertraukos tese:
— Bet Dieve mano! mes va

žiuojam jau apie dvideszimt 
Kuriuo keliu jisminuežiu-..

mus vežat
Armanda patrynė apiprakai-

tavusi stiklą ir pateinijo:
— Asz nieko nematau., ap

linkui tamsuma....
— Kokia tamsuma? Ar ant

Elisejaus Lauku t
Ir ji savo

5

ms, ir gyvenimą maste:
— Jeigu tik butu tai! Kad 

tik neužmusztu mus!
Užtai Armanda net ir nemą

stė apie galimumą paskutinio, 
blogiausio, iszejimo.
toli netaip naiviszka, kad nesu-

SAULE

misi moteris

k

apsivelkusi visai 
: juodais rubais.
joms.

Ji linktelėjo

I

D
t

I

t

c

t

h
J

t
I

I

!

J

i

i

Ji buvo

-— Madame.... mademoiselle 
Ir tuoj po to be jokiu prisiren-i 
girnų sausu balsu atskaitė:

— Leiskite mani nuvilkti

- mezginius, sutraukė sijono pli- 
i tas ir linktelėjusi iszejo.”

Vietoti jos inejo nepažinsta- 
i mosis.

Tu insimyle-

— Ne, ne; tu pergreit darai 
iszvedimus, Madlena.
jne kad jis man patinka? Iszti- 
sa valanda jis dare apie mane 
visokius patemijimus, 
kvailute, iszszaukdavau 
?avo pasielgimais.

— Ka tai reiszkia?
— Ar matai, pasirodo, kad 

asz buvau per daug gražiai ap
sirėdžiusi: mano rūbai
tike kokiai nors aktorei, negu 
junai mergaitei.

Kas ta-

o asz, 
juos

labiau

— Sakykit, meldžiamieji, tai 
nedorėlis!

— Bet tai dar neviskas, 
mano mieloji, Jis atrasdavo la
bai keistu, kad dienoje baleto 
mane veža in opera. Jo tėvas 
ir motina liko perstatyti man 
laike loszimo ___ ,
Miestiecziu susitikimai piešų, 
jo žvilgsniu, labai padoriu. Ant 
ko asz isz neatsargumo patemi- 
jau, kad Campojo dalykas eina, 
apie iszžaginima, už ka asz bu
vau apdovanota pilnu pasipik
tinimo žvilgterėjimu. Tada 
asz užreiszkiau jam, kad antro
ji pieša duoda 
noms mergaitėms kaip invest i 
in savo kambarius kavalierius., 
ežia jis net pabalo...

Bet ir tu jau! 
tau tas reikėjo t

— Nežinau. Asz buvau teip 
sujudusi... jatlcziau kad jis my
li mane — ir man patiko skan- 
dalizuoti ji, kad privertus ji 
mane mylėti, nežiūrint visu ma 
no trukumu... Bet man rodosi, 
kad asz visgi per toli nuėjau.-..

— Ka gi tu dar jam galėjai 
pasakyti ?

— Asz parodžiau jam ant 
scenos dvi jauni itali, apie ku
rias tu man sziomis dienomis 
pasakojai ir pasakiau jam...

Kad jie vyras ir pati ? 
Teip.
Bet, paprastai kalbant 

tai didele kvailyste.
— Ar ne teisybe? — atsi

dusdama sutiko jauna mergai
te.

dar

Campos

žvilgterėjimu.

I

* ? ir

pamoka jau-

Kam gi

— Ka-gi jis atsake?
— Paklausė — keno?
Madlena pridengė burna pir

štinaite, pradėjo juoktis ir pa
sakė, neatkreipdama atydos in 
seserį:

Viakuti mano, tas jaunas 
žmogus — tikras, žemeziugas, 
Asz nedaleisiu, 
turn toki vvra.
iszteketi.
nuojamas.

mano, tas

o

l

11

:'ll|r

prasti kas ja laukia ir nabęgele jus 
isz proto ėjo isz 
Deja, pas ja bu-

kelių pasilenke toks liriszkas

tiesiog kone
nusiminimo.
vo jszsidirbes toks aiszkus ir

insivaizdinimas

• • •
mus? — sumur-Mus... 

meio Madlena.
Ji neąpejo pabaigti. Senute 

jau atsege jai sakti nuo mantos

• • •

Jis buvo frake, pirsztinaite- 
ir su nepridengta galva... 

galbūt jis buvo labiau pana- 
szus in metre d’hotelo, negu in 
pasauliui žmogų,
mas tarp tu ir kitu būna teip 
mažas. Galbūt bus tikriau ji 
palyginus su svietiszku lekto
rium.

se

bet ak i rto

prie lango, stengdamosi per- pirmosios savo meiles ateityj! ir paskui pradėjo traukti szpil-
žvelgti apsupanezia tamsa; pa- Ji tiek nakeziu prasvajojo apie 
galios, inžiurejo 
juosta, bet pakelėmis 
namu.

— Asz... — sumurmėjo
— asZ.^ nežinau kur mes..- ežia
jau ne Paryžius
isz proto iszejo..
stabdyti...
- Ir ji

pilko kelio
nebuvo

« •

Aleksandras 
Reikia ji su

greitai paspaude 
skainblaliuko guzikeli-

Bet voš tik jo sidabrinis bal
sas suskambėjo tyloi, kaip szo- 
feris — sprendžiant isz garso. 
— pasdko rankiena ir automo
bilius pradėjo bėgti didžiausiu 
greitumu, kiek jis tai istenge 
instenge padaryti,
kaip koks didelis kietasparnis.

V II.
Staigus truktelėjimas a t me

le abi seseris prie sėdynės nu
garos ir abi y ienų balsu 
javo: ■'

ūždamas

sude-

— O, Dieve mano!
Paskui Madlena isztiese kak

lą ir per priešakiui stiklą sten
gėsi inžiureti szoferi.

— Dieve ji vėl suszuko — 
tai ne Aleksandras...

Mus iszvogė... mus veža 
ne Aleksandras.

— Asz’iszszoksiu...
— Tu isz proto iszejai, Ar

manda .. mes skrendame 
tumu keturiodeszimt... tu 
simuszi ant vietos...

Jei nebutu buvę r* 
drauge automobiliuje, jos tik
rai butu iszszoke;
pas kiekviena buvo jausmas, 
analogiszkos tam, koks buna 
pas žmones,

grei- 
už-

seserys

bet dabar

tki ,kaip užlaikyti visoj nekal
tybei savo iszdidžia ir szvelnia 
siela! tiek nakeziu ji duodavo 
sau apžadus pasigailėti

kutes isz diržo ir vilkti jos sijo
nu- Paskui jos ploni pirsztai 
teip-pat sugabiai atsagste kor-

— Ponios, —
— asz iszpradžiu

pradėjo jis, 
maniau tik

reikia Viską permatyti,) ji jo
kiu budu nebutu > iszl'aikius nė 
penkių iftinutii prokuroro tyri
nėjimo. Pasinaudojant jos pa
tarnavimais,1 asz galėjau pa
kliūti sykiu su ja, o tas bntti 
per daug liūdnas galas del to
kio artisto, kaip asz. Ir asz nu
tariau del visko rizikuoti vis
kuo ir iszvogti rubus d rauge,tm 
jn savininkėmis. Bent tas ver
ta manes.

Sumisze isz tokio drąsumo, 
ąesers be žodžio žiurėjo in vie
na kita;

— Delei to asz
BALTRUVIENE. ■*’’

I*'

pa pi rk.au
sažo sagutes ir nuvilko ja kute. porsipraszyti priesz jus, ir ne- jusu szoferi ir pakiecZiau ji
nuo silpnu iszpudruotu jos sa-sau apžadus pasigailėti bent 

pirmaji vyra, jeigu jau leisti vininkes ranku. 
Sau paskui niekinti visais ki
tais; o dabar jis jau 
jos svajonių apie laime ūkano
se; ir dabar beveik priesz ves
tuves, viskas turi pražūti delei visai nublanko, 
szio atsitikimo!

— Dabar jus, Mademoisft- 
reiszkesi He, — tarė ji tuo paežiu medi

niu balsu.
Ir be to iszbalusi Armanda 

Ji mete nusi- 
žvilgsni antminimo

duodant jokiu paaiszkimn szio 
slaptaus iszvogimo, palieptu 
parvežti jus namo... Bet su 
moterų žingeidumu prisieina 
labai ir labai skaityties 
asz iiepasakyczian 
lapties,

Jeigu 
savo pas- 

jus padėtumei visas
sesers; pastangas ja patirti, ir žudyda-

Ak, Madlena, suszuko ji, — bet toji gulėjo ant divono nuo 
asz geriau iszszoksiu, visgi taijgalvos iki kojų drebėdama nuo 

nervu intempimo* Netekusi ir
Bet toje valandoje automo- spėkos, ir drąsos, nesigindama 

Armanda atsidavė in szaltas 
nuvilkinejanezias ja senutes 
rankas. Pabaigus su tuo, ji 
permeta abieju rubus per kaire 
ranka, greitai iszejo isz kam-

bus geriausias iszejimas...

bilius sumažino greitumą, kur
tai pasuko, invažiavo in kokius 
tai vartus — ir pervažiavęs per 
dideli tuszczia kiemą, 
prie prieangio.

Madlena sumurmėjo:
— Per vėlu mano mažyte! paskui save duris.
Joms dureles atidarė

vyras, 
gana gražiai

su stojo

inos save, butumot sykiu pra
žudė ir mane. Taigi, mano pa
ties reikalu yra praneszti jums 
kad jus žinotumėt kaip savo 
laikyti.

Jis užmerkė 
vėl atmerkė 
mas tose:

— Sziandien
bario ir isz kitos puses uždare jus buvo gražiausi visame Pa

ryžiuje rubai...
O, — suszuko Madlena, 

suimdama rankomis 
nius,

akis, paskui 
jas ir szypsoda-

vakare pas

savuoju. Atsitiko tai susigrū
dime ant Ober gatves, vietoj 
isz anksto sutartoj, laike triim- 

kokie nuolatos 
važiavimu isz 

Tas patsTas pats isztikimas 
(asz kalbu apie savo) 

jus dabar in jusu
Dvi pasaulines da-

4 • . 4

Rodailendo gubernijoje, 
Lietuvei pnikei veselijoje, 
Girtavimai dydeli dedasi, 
Npt po kelis galonus mun- 

szaines perkasi.
O moterėles be munszaines 

ne apsiejna, 
kaip kiaules na
mon parejna.

Kąsnio mėsos ne nurysi 
Jaigu “szaines”

Tankei ir be paliemonu ne 
apsiejna,

Jaigu ne keli, tai nors viens 
atejna, 

Ba jaigu kerdžiaus ne butu, 
Tai gyvulei susibadytu 

Ir viens kita nuganubytu.

Užsigeria

f

Jauna mergaite pasiliko sto
vinti viduryj kambario. Pas- 
- - •«

žilas
metu,

jis kui ji,

mane, už- 
nai-

keturi osdesz i mts 
apsivilkės;

joms labai mandagiai linktelė
jo.

Armanda suszuko:
— Užmuszkite

muszkite! — ir ežia pat 
viszkai pridėjo: — Bet nesiar- 
tinkite prie manes!

— Ponia — pratarė nepa- 
žinstamasis, — asz jokiu budu 
neleisiu sau prisiartinti ] 
jusu, bet papraszysiu jus sekti 
paskui mane: mes turime labai 
mažai’laiko. Szaukti gi yra
bereikalinga: narna apsupa mi- 
szkas.

MadIena iszejo isz automobi
lio pirmoji. Armanda seka

Szaukti gi

Armanda

i*—

smilki-
verkdama, puolė ties 

i r pradėjo
— ir už ju tai... 

Viena isz mano
1

užs i sa
kytoju, jauna svetimtaute, 
mate juos ant jus panedelyj 
Operoj ir užsigeidė turėti to
kius pat, kiek tas ne atsieitu.

* « • -a •

jaunu

vienam

mus
Ir

ga, kad ji negalėjo atsistoti ant

kėdės ant keliu
melsties. Meldėsi ji beveik gar
siai, uždengusi veidą delnais, 
meldėsi su kąrszcziu galutino 
nusiminimo, gailiai szniaukse- 
dama... Ji szauke tris szventuo- 
sius, kurie visada ja globojo, 
pagelbėt jai ir žadėjo
žvakes, kitam auku, trecziam 

prie sidabrini altoriaus indaA užsa- 
<yta pas labai gera auksoriu... 
Ji žadėjo melsties bėgyje devy
nių dienu, prisiekė pildyti pas
ninkus, nepraszydama jokiu 
palengvinimu, ir joi ji isztokes, 
neapgaudinėti vyro bėgy jo vi
tal pirmu metu, ikį 366 dienai 
<aip ne susidėtu aplinkybes.

1 i! f i h ’

9

rei

9 

neužgersi.

tarsi ir negirdejo 
ji visa

atsiradusius ant 
kranto bedugnes, kada pavojus paskui ja; bet jai buvo teip be
grosiantis kitiems,- baido 
daugiau begu musu paežiu. 
Armanda ir Madlena kiekviena
rpane apie save: “Kaslink ma
nes, tai asz galiu iszszokti, bet 
ji užsimusz.”

Tamsoje ju drebančzios ran
kos apgraibomis susirado ant 
odines sėdynės viena kita ir 
tvirtai susikabino; teip seserys 
ir pasiliko sėdėt.
Automobilius tebeskrido su ne
paprastu greitumu,
žiuojant per maža griovį, stai
gus atsimušzimas mestelėjo re- 
sorus, du ratai atsidūrė ore ir 
pradėjo suktis tusztumoj; ant 
akimi’rksnio viskas
pasviro ant szono, sudrėbėjo, o 
paskui vėl atsitiesė ir judėji
mas atsinaujino, lygiai — grei
tas, lyg upe plaukanti virsz 
akmenų..-.. Abi seserys 4 buvo

Perva-

paszoko,

plaukanti

kad tu pnleis-
Tu turi už jo

Jis tiesiog neapkai- dedamos ir tylėjo.

1

i

I

Nuga-Tone 
uttmulateu «nd 
■trenffthena 
the vital pow« 
ere. lt iii 
valuable j blood, 
nerve and 
health tonic. A 
combination of 
corrective and ua» 
atoralive ugente, 
that Mi the blah 

i approval at Med
ical Science.:

k

* I

I

<

po sustojimo, 
atsitinka laiko 
vakaru.
tarnas 
parvesz
vieszbuti.
mos puikiai gali sugriszti isz 
baliaus szesziose ryte, tas nie
ką .nenustebins. Tokiu budu 
jus nebusi te sukompromituo
tos. Isz kitos puses, jusu paežiu 
papraseziausias reikalas
kalauja užlaikyti didžiausioj 
pa slapty j visa szi atsitikima; 
dėlto, jei jus papasakosite kam 
ji, — man, žinoma, bereikalin
ga apie tai kalbėti, — jusu 
drauges kartos apie ji, lydėda
mas. .. paszaipa...

Madlena
paskutines pastabos: 
atsidavė džiaugsmui iszsigial- 
bejimo nuo sloguczio ir jautėsi 
sunaikinta saves pasitikėjimu 
nepažinstamojo.

Kreipdamosi prie Arman
dos, ji pratarė:

— Aeziu Dievui, mano vy
ro nėra namie; Kokia laime 
kad jis iszejo medžioti!

— Medžioti? — perklausa 
garsus moterų rūbų siuvėjas. 
— Asz manau, mano žinios 
bus tikresnes. Del iszpildymo 
musit projekto, mums buvo 
reikalinga paszalinti isz namu 
ta. naktį jusu vyra. Ir sztai vie
na dama paskutiniu Itfiku tu
rinti dideli pasisekimą, staiga 
užsidegė prie jo pageidimu...

M

Žinoma, asz buezia galėjos nu
kopijuoti fasona, 
duoda jiems ypatinga gražu
ma, nevartojant jokiu gudry
bių, kadangi kriaueziaus žvil
gsnis su objektivo tikrumu fo
tografo korsažo fasona, bet ju
su rubai buvo apvilkti dviem 
iszsiuvinejimais, vienas ant ki
to, o ju motyvus sunku sugau
ti dagi ornamentistui.
pijuoti tuos iszsiuvinejimus 
galimą tik padėjus sijonus jr 
korsažus, be plitu, ant kirpėjo 
stalo. Taipgi, ponios’ man rei
kėjo ingyti juos.

Jis Suėmė už kėdės nugaros, 
palinko ji prie saves ir tese:

—- Paprasc^iausiu dalyku 
butu buye priimti juos nno ju
su j
jiai Užmokėjus.
asz galvojau apie tai. Bet ant 
mano nelaimes, jusu mergaite 
labai kvaila. Jaigu butu viskas 

ir jus butumet 
padavė skunda in teismą (juk

ta, kas pri-

Nuko-

I

tuos

Ant Dievo

N a jork o gn bern i joj, 
Gana dydeloi vietoj, 

Vienai progresivei szlektai 
atsiejo:

Mat už daug tosios “svaines 
. ižgere ir atliko,

Arba kaip tai jie sako pastipo.
Oj rūteles, jiji gerti liežuvi 

turėjo, 
ir bažnyczios 

tankei urzgėjo.
Vieni sako, kad už daug ra

mybes pritraukė,
Kiti kad gumbo giduoKu pa

traukė, 
Bet galas parėjo,

Po szimts pliniu nupleszkejo. 
Lengva smertis tokios ku

meles, 
Lengvatikes bolszevikisfkos 

pakules.
Buvo boba ne kas, 

Tai ir dingo kaip burbulas.
pakojos ir prisiėjo ja^ palaikyti. 
Toje v.dlandeleje ant dangaus 
pasirodė mėnuo ir jo silpna 
szviesa sidabrinio sortie de bal, 
mirtingai iszblyszkusius profi
lius ir tgražu sušzaknvima da
rnu plauku, 
augi.

Visas namas buvo apszvies- 
Nepažinstamasis ėjo pir

ma savo auku; jis nuvede jas 
per iszgrista akmeninėmis ply
tomis prieszkambari, 
ežiu kambariu ir dar koki-tai 
maža kambarėli; paskui nuve
de jas kokiu-tai karidorium 
ėjusiu, matomai apie visa narna 
aeziu tam karidoriui darėsi ne
galimu atsiminti pilies padeji- 

Pagalios jis atidarė dar 
vienas, paskutines duris^ pra
leido pro jas jaunas moteris ir 
nesekdamas paskui jas, uždare 
jis isz lauko.

Kambarije, kuriame jos atsi-

tas-

ma.

7

Jos inėjo in prie-

du s ve-

apimtos baimes; užsiglaudė gi
lumoje vežimo jos sėdėjo neju-

Madlena,
ir vy- j rado, stovėjo kokia-tai pagyve-

Laikas bego. Laikrodis isz- 
musze keturias* .

Susirangiusi ant savo divo- 
no Madlena pradėjo judinti už 
lirpusias rankas ir daužė 
iumszezia in divono nugara.

— Gana isz manes, gana! 
— szauke ji. — Tas laukimas 
nepakeneziamas! Asz numir
siu, kada jie ateis! Negalima 
taip kankinti dvieju bejiegu 
moterų! Ka gi, ant galo, tie isz- 
gamos nori su mumis daryti? 
Delko jie neateina? Delko ne
ateina?!

Tuoj po to seseris sajausmo 
priepuolyj piiole in viena ki
tos glebi.

— Brąngi mano Armanda! 
mano mažoji Armanda, mano 
brangioji sesute!

kambarincs,

iszsiaiszkine
I

gerai už tai 
Suprantama,

— Ka?L. ’•
Linktelejes jis pribaigė:
— Tas tai 

sig kainavo.
t < r 4 ’

Verte K. Virsnis.

mums daugiau-

NenimiriRkite kad dabar "SAULES* 
prenumerata jjra 93.00 aut rluo metu 
o I14»O ant puueu meta.

I ■ ■ ,■!■■■■ ■ .n,,- .R ......  „i - MI *■ 11 ■■ L*.. Ill I HIU I

kaipopnoteris, pažinusi
.... ..  ii---------L----------

Jūsų Silpni Nervai, Skystas
Kraujas Ir Nusilpnėjimas

I Kūno reikalauja

Nuga-Tone
* ; * < -. 4 į

puikius gydudleš kurios augina turtingą Raudoną Kraują* 
Stiprius, Nuolatinius Nervus ir Sveikus Vyrus ir Moteris.

N#ru gyduole lygtu Nuga-Toqet neivienos Mnėru taip geros” neivienos nędudda 
tokių rezultatų kaip Šios. Tas yru labai lengvai išaiškinama todėl, kad Nuga-Tone yra 
sudėta iŠ sudėtinių astuonių brangių gyduolių, kurios yru variuojamos ir rekomenduojamos J 
geriausių pasaulyj gydytojų. Taip, jus gaunate aStuonės gydulčs ui vienų kainų. *

Nuga-Tone turi savyje daug Fosforo reikalingo nervams ir Gelęžiee. krąujui. Be stiprių 
nuolatinių nervų ir raudono kraujo jųę negalit tikėtis geros sveikatos ir diiaugties gyvenimu. 
Kiekvieną dalis ir veikimas kūno priklauso nuo nervų—stiprybė jo gyvenime ir veikime, .i 
Pradek šiandien gražinti suyo nefvų aistemų i stiprių, sveikų padėti, vartojant NugaįToiie- -H 
įųs greitai pamatysite savo senąją sveikatų, stiprumų ir energijų sugrįžtant. Jus pajausite 

aip naujas žmogus ir galėsite dhaugtiea gyvenimu isnaujo. J
Nuga-Tone sustiprina ir stimulioja visus reikulingun kūno organus—įi rd i, skilvi, grobus, 

kepenis, inkstus ir tt. Suteikia gerų apetitų, pataiso virškinimą, duoda gerų miegų, rtgulioja 
tustinimO'grobų, sutaiso cirkuliacijų, pratobna gleives nuo liežuvio, pra&ilina nemalonų 

vapų, prašalina skilvio nesmagumus, gaip tar: akuudčjimų, ižputimų, koktumą, gųsus ir, 
panašius nemalonumus. Nelaukite kitos dienos bet užsisakyki t Nuga-Tone 

tuojau,; , j» .■ -. ♦ a i .j • i
MUęV^ABSPLiUTB QVARANC1JA. Kaina ui Nugą-Torie yra *1.00 

už butelį piUų, vi>am menesiui gydyties, arba šeši buteliai už 16.00. Imk 
(20) diehų ir jeigu iųs nebūsit užgan&iintas pa- i 

Ūkusias gyduoles ten kur pirkote ir atsiimkit savo 
nežudote nei cento. Mes už tąi ąt- 

visuose geniose aptiekuose tomia pūčio?

m

1

I a
r

.j.

/

>

tuojau.
ui buteli piUu. visam menesiui gydytiem, arba šeši buteliai už 16.00. J (n k I 
Nuga-Tpnfe dvidešimts (20) diehų ir jeigu iųs nebūsit užganėdintas pa- q 

Ūkusias gyduoles ten kur pirkote ir atsiimkit savo i 
pmigus tuojau. Jus matote, kad jus nežudote nei cento. Mes už tąi ąt- q 
tukoene. Nuga'Tpne, parduodamas visuose geruose aptiekuose tomia pačio- !

V 

.»

•

537 So. Dearborri Si., Chicago.

....... už kri malonėkit prisiųsti mati (
1

\ Nųga-Tpnb dvidešimts
1 sekmomis, augražinkit

r <mis sąlygomis ir gvamnlija.

' ........ Prisųsk Sj Kuponų Šiandien
l NATIONAL LABORATORY, L802

1 Gerbiamieji:—Čia raMte įdėtą | ......

/ persiunttmų, apmokėtų, ............. ........... butelį Nuga-Tone.

Vardas.

Adresai »•««•« ....MX

*
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! nebijok, 
brangioji, nieko nebijok, asz 
neduosiu tave nuskriausti! 
Kaslink manes, tai nesvarbu!
bet tu — kitas dalykas; asz nėr 
noriu, kad jie pąliestu tave
ir jie nepalies, asz uždengsiu 
tave savo kunu...

Karidoriuje pasigirdo kur
tus žingsniai.

— Mielaszirdingas
i

m
Raktas pasisuko spynoje su

—__________

Dove!
J»e...

tokiu siela verianeziu balsu 
kad Armanda baisei suriko*

Tuo tarpu ant slenksčzio 
pravertu duriu pasirodė pir-
ihoji senute, neszdama ant ran
ku ju rubus. «

Jaunos moteris pasitraukė 
pati tolimąjį kambario 

kampa.
-r- Madame... Mademaise- 

Ue.,* ar neloistumete man ap
vilkti jus... :

— Ka? — paklausė Mad 
Iena. — Bet asz... 
atvojuje...

Septynių desžimeziu motu 
senute neiitkreipe jokios aty
dos in ju nusistebėjimą, tuo 
labiau, kad del jos, buvo no 

...‘ Ji pašifode pri- 
tirusia ir mokanėzia prie apro
dymo, ant kiek ji;pasirodė su- 
gabi prie nuvilkimo .. rubu; ji

in

bet tokiame

J nelaukiamu, 
č
i-i: 
t:

t praplatino . de kolto?ašztaise
greitai aitt ju užvilko .nibus,

l

r

t
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MONEY ORDERS, DRAFTS 
IR CABLE TRANSFERS.

‘ Del nusiuntimą pinigu in Lietuva, La
tvija, Lenkija ir kitur, už maža preke. 
Parduodame europos pinigus. Indedam

t | ► J , Il I S ' Į ’

pinigus in europos bankas. Kreipkitės 
in bile koki ofisą American Express Co. 
arba raszykite Lietuviszkai ticsog in

AMERICAN EXPRESS CO.
' I ' I 1

Foreign Money Order Department
65 Broadway New York

T

Macziau kaip keli vyrai gy
venti susitaiko, 

nežinau, kaip juosius 
Dievas laiko, 

Laikraszcziu ne knigu ne turi, 
Vieni gere o kiti guli;

Kiti bulves skuta, 
0 da Jtiti ejniki lupa.

Nežinau kaip žmogus gali 
gyventi, 

Ir skaitiniu* ne užsiymtiT
Juk sakalėli paeziuotis kad# 

norėsi, 
szainia” nieko ne-, 

padarys*, ■

Tai

Tai su <<

PALTIC STATES BANlf
Kapitalas ir Perviršis $250.000.00 Į

- J
Vienintelis Lietuvių Valstijinis Bankas | 

Rytinėse Valstijose. >
.     —■ f   M I .l^!,,!. -I,,,,     —

Priimame Pinigus Padėjimui ir Mokame 4%. 
liusjgalima prisiųsti pęr pfcštą.

Siunčiame Pinigus j Lietuvą Žemiausiu Kursu. Ga
rantuojame už visas ‘per mus-siunčiamas pinigų 
perlaidas. i

I: I 11 ■ , ’ ■ * , . i. i

—

J 
i

Padė-

rantuojame už visas (per mus - siunčiamas pinigų 
perlaidas. j

Parduodame Laivakortes j Lietuvą ir iš Lietuvos. Pri- 
kitokius dokumėptus,
gėlbstime pasidaryti reikalingus kelionei raštus ir

► , • ' 1 • . ' I .'U*, u f " " Ii '

į; BANKO^ VAiLAJĮDOS: šiaip dienomis—nuo 9 v. i*yte iki 3 popiety, 
i

IĄIS —- nuo 9 vai. ryte'iki 8
. ......................... * » »■■■ " Xif.iX I II

I
, S V DATOMIS

PANEDftLIĄ
■ ..............---------------------------

nuo 9 vul. ryte iki 7 tat Vakare.
• nuo 9 vai. ryte'iki 8 Mal. vakatė.

j ,-im !■—iiuiiį..n.4PF     -■iiif. i į ncĮi,, a įlWnR|n ■ ■■■ ui F—

BALTIC STATES BANK
2S4 Sth A venue A I New York, N. Y.

.Umi'm*.iU-VABi aavmV* <KAMPAS OATVKS i
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Ba tai dalykas Ikbai svatlms, 
Tai turi būti blaivus.

' Kaip tai vienas kažirninkas 
su mekleriu, 

Vienu mandru vaikinu, 
Pas mergina nusidavė, 

Ant penkių galonu 4 ‘szaines 
davė.

Mat norėjo apgirdyti, 
O paskui be užsaku veseilo 

padaryti.
Daug apie tai nedainuosiu, 
Tiktai trumpai pasakysiu: 

Turėjo nuo augszto pleszket, 
Not szonai pradėjo braszket, 

Kaip su lazda vieszino, t 
Ir dovanas davinėjo.

Argi girtuoklei gali ka giaro 
padaryti!

Argi gali žmoniszkai in pora 
suejtif

Ir mokloris nežino kur dingo, 
Kaip per langa laukan lindo! 

Biedni sutvėrimai, 
Tiojei girtuoklei vaikinai!

>1

I‘.

ir

Ne kurios ponios szinkorkutes, 
Sarmata turėkite,

4 Jaigu biznio ne turite, tai 
vyrus negriobkite, 

Kada pro karezema ejna, 
O in vidurį ne inejna.

Tokia vyrukas gali sarmata 
padaryti, 

Gali skaudžei su koja paspirti.
Juk davadna motere teip ne

4

daro,
Ir tokid biznio ne voro! 

■» įAu ♦ \
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Skaitykite laikraszti “ Saule
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' 4 SAULE
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Tvirčiausia Lietuviszka
BANKA

J * ■
Didele kaucija sudėta Valstijos 

i Banko Departamento. Eslu po 
priežiūra Valstijos, teip kad pini
gai sudėti mano bankoje negali 
pražūti. Priimu piningus saugiam 
palalkimul. Sluncziu piningus 
In visas dalis svieto, pagal dienos 
kursą. Parduodu laivakortes 
kompanijų nustatytams kainoms. 
Parūpinu paszportus keliaujan
tiems In Lietuva. Viekas daroma 
teisingai, greitai Ir pigiai. Ra- 
szyklte apie kainas o gausite 
teisinga atsakima. Adrcsavokite:

V. Lapinskas
į 601 W. Mahanoy Avė.

- Mahanoy City, Pa.

Žinios Vietines
— 1 diena Vasario - Feb

ruary. V
— Szv. Panos Granmyczios 

seredojo.
— Pqs mus

žmonių be darbo.
— Kasi klos dirba kožna 

diena net viskas uže.

rna ža i randasi

Isz Lietuviszku kaimeluĮ
SHENANDOAH, PA.

Kun. Pautionio sveikatai su
grįžta pasekmingai isz ko visi 

. nudžiugo.
— Darbai czionais ojna ge

rai, žmonis ne turi ko rugoti.
— Ponstva Jurgei Skaudis

b

Daug žmonių pribuua npvaiksz.tinejo savo 25 metines
jeszkoti darbu 

czionaitinese kasi k losią.
— Moterėles bukite pasi

važinėti
“džiures

nes

isz vi muitiniu

rengia važiuoti in Pottsville 
tarnauti ant “džiures” Kovo 
menesi je, nes daugelis isz 
miesto ir aplinkines 
iszrinktos.

jau likos

4*

RukauHkucziui (broliai), tikrai uos daro didi inspudi kiaušy- S* 
nusistebėti isz tokiu jaunu ga- tojuose, nes giedojo tikrai vy- 5

Ii

i

f U Ml O N
, NATIONAL

BANK ;
LMAHANOY 1 

. CITY

1

N

Capital Stock S125,00M« 
Barplas ft Profits

»| "4 '■<

Mokame antra procentą ant 
sudėtu piningu. Procentą prl- 
dedam prie juau piningu 1-ma 
diena Sausio ir Liepos mene- 
suose. nepaisant ■ ar atneasat 
parodyt knygute ar ne.

Mes norim kad ir jus turė
tumėt reikalu su musu Banka 
nepaisant ar mažas ar dldella

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

H BALL, PrezldontaB
F. J. NOONAN, Vlce-Pres.
J, E. FERGUSON, Kasterint.

LIETUVISZKAS GRABORIUS
A. J. SAKALAUCKAS.

801 E. Pine SL Mahanoy City, Pa.

DAKTARAS W. BURKB
LIETUVIS

418 W. Market St. Pottsville
Su visoms ligoms priima, nno i 

valandos Iki 10 valanda Įsa ryta, ’ 
1 iki 8 vai popiet. 8 iki 8 vakare.

Naujas Lletuviszkas Graborius 
KAZIS RĖKLAITIS.

516 W. Spruce St. Mahanoy City

i{

Daktaras Juozas J. Austrą 
lietuvis '

Bavotla Daktaras Karlnmeneje.
GYDO VISOKIAS LIGAS

Szv. Juozapo

iszduota 
stovio

I

S
Priima ligonius lig 10 valanda ryte r

12 lig 2 popiet. 6 lig 9 vakare 1
Telefonas—Bell 359 1L R

113 E. Coal St. Shenandoah *

F/

ąi d a b r i n e s sukaktuVes 
vones su mis-ziomis.
Skaudžei aplaike daug puikiu 
dovanu nuo giminiu ir pažins- 
tamu.

vinczc- 
Poustva

tikrai lietuvisz
ku, szaknu, mosties, ir kitokiu 
gyduolių, tai nuejkite in lietu- 
viszka aptieka Kazuno, ten 
gausite visko, ko kitosia aptie- 
kosia nesiranda.

Norito

Kazuno

Pittsburg, Pa. — Lyg sziam 
laikui oras pas mus gražus. 
Darbui eina labai blogai, apie 
20 tukstaneziu žmonių randasi 
be darbo, žmones slankioje uly- 
eziomis nusiminia ir net baisu 
žureti kada eini 
kiek juju randasi.

— Turime czion daug Lie
tuviu, bet baisi neapikanta 
vieszpatftuje terp ju-

lietuviu
R. K. parapijos pusmetinis su
sirinkimas atsibus Utarninkc
Id. vasario, 1921 m. 7 v. vakare 
Norkevicziu svetainėje.

Visi parapijonis kviecziami 
atsilankyti, nes bus 
atskaita isz parapijos
taipat bus aptarti ir kiti para
pijos reikalai. *

Szv. Juozapo parapijos 
Klebonas ir Komitetas.

— Vincas Valinczius uždė
jo buezerniu ir groserini sztora 
savo locnam name
\V. Mahanoy St. Jisai užlaikys

mesa ir visokius jog nieko ne inveiks su parapi- 
ir pardavi-

ulveziomis

baisi
Jau su- 

virsz metas laiko kaip paiapi- 
po No. 511 joi su kun. J. J. Sutkaicziu ei

na kova. Kun. matydamas,Kun.

bin muzikantu, ypacz isz Kazi
miero, kuris tikrai talentuotai 
smuiką veda, grajindamas sun
kius dalykėlius; ir Mare jo se
sute, gal kad isz Dubojaus lie
tuviu viena 
skambino.

Niekas nei nesitikėjo 
tokiais bal-

riszkai.
kad Dubojui yra
sais tenoru ir bosu. Sudainavo 
inspudi ngai.

Paskutine dalis koncerto su
gabiausia pinna side,jo tik isz trijų dainelių ku

Dar buvo ir kita 
jauna pianiste, kuri kelis kar
tus laikia koncerto piana skam

bino; jauna mergaite .........
Vailionitite, ta mergaite ateiti-

7je gali iszeiti in garsia muzika 
žiūrint dabar in jos jaunos ga
bumus.

Treczioji
s i dėjo'isz tirsztesniu grupių:

i’ias iszpilde visas choras, bet 
tu dalis ir buvo 
dainavo

Avalina sziais miszrais balsais 
4 4

Kita

dalis koncerto su-

tik geriausia 
valgomus tavorus 
nes pagal žemiausias 
Atlankykite nauja biznierių, ji
sai užganėdins jums visame.

(Feb. 1)

ANT PARDAVIMO.

in pagelba 
Bridge- 

kad tasai prigialbe- 
Bet

jonais, pasikvietė 
prekes., kun. M. J. Kazena isz

villes, Pa.,
tu padaryti jam tvarka.
vietoje tvarkos da daugiau su-

Kada atėjo

Namas su saliumi, Locinin- 
kas apleidžia miestą. Dasižino- 
kito apie 
ofise.

sali tinti.

(langiaus Saules” 
(Fob. 4)

ANT PARDAVIMO.

4 4

na ir pasiliko

Saliunas — Geroi vietoj, no
rintieji pirkti 
adreso.

kreipkitės prie 
(t 8J

T. Jenczora, 
505 W. Center St.

Mahanoy City Pa.

ANT PARDAVIMO.
------------ z

Puiki farma 100 akieriu parsi- 
duos pigei. 
namas, 3 labu tvartas, 
budinkai. 
tyirto.

(ievas 12 ruimu 
ir kiti 

siūboj ir 
Dvi

Vanduo
Arti kaimelio.

bažnyczos, mokslai ne ir t. t. ge
ras turgus. (Feb.ll)

L- L- Derrick,
Aldonville, Pa.

REIKALINGA.

Merginu ar vidiir-amžio mo
tore del naminio darbo 
szeimynoi susidedanti isz dvie 
ju ypatų. Geras buvimą 
k o j vietoi. 
ke mokėti. 
$20. iki $25. 
burdas.

xeroi

s svei- 
nerei-Angelskai

Alga isz pradžių 
ant menesio ir 

R/aszykite Lietuviįsz-
’i ■ kai ar angeliškai ant adreso:

1

■R>" • r
I 
i 
Ii NN-
jw,. 
Ilr
lw

II 
I'1 * 
!> 
IrK

B *

T

J

■

W. TRASKAUSKAS 
LIETUVLSZKAS GRABORIUS.

t
I hl>

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS
GRABORIUS MAHANOY CITY, PA 
laidoja kunus numirusiu,- Pasamdo 
automobilius, rlginus ir vežimus del 
laldotuvlu, kriksztinlų, veselllju, past 
važinėjimo Ir tt. Krausto dalgtus Ir tL 
520 W. Centre SL Mahanoy City, Pa,

VALGYKIT GEORGES
Ice Cream ir Kendes

Geriausio padirbimo visam 
Schuylkill Paviete

HARRY GEORGES
24 W. Centre ^Street.

MUZIKOS •
Ka tik iszejo Isz spaudos nauji vei
kalai. Gaidos su Žodžeis del Piano:

MYLĖTOJAMS.

1. Lietuva Brangi.
2. Kas Nuramys man Szlrdele.
3. Pas Darželi Trys Mergeles.
4. Esu ant Szlo Svieto.
5. Gana Broliai Mums Miegoti.
6. Sudięv Gimtine.
7. Kas man darbo.
8. La Isz k a.h pas Teveli.
9. O Lietuva Numylėta.

10. Vai Kalba Žada.
11. Suskintas Kvletkells.

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

J. A ŽEMAITIS, IszlelBtojM.

raktas prie

(Feb. ?4)
Mrs. C. P. Lelash, 

Lakewood Road. '
Toms River, N,

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

mas nurodymus, kurie telpa knygelėj 
po vardu:

“Tiesus Kelias Prie Turto”
Szita knygele tai yra 

turto, kuris priguli tau.
♦yriesus kelias prie turto”.iszalszkl- 

ua daug biznio ir iszdirbystes paslap- 
cziu, kuriu lig szio laiko lietuviai nei

riesus kelias prie turto” kaip 
zerkolas nurodo kaip ir ka daryti. .

Tiesus . kelias prie turto” paliuo- 
suos tave isz atginęs vergijos ir pa
darys nepriguimjngu.

tau kaip su

sapnuot ne sapnavo.

Uf

riesus kelias prte turto** parodys 
mažu kapitalu galesd 

pradėt savo bizni ir tapti turtingu.
‘♦Tiesus kelias prie turto** kasztuo- 

ja tiktai 1 doleris su prftsiuntimu, bet 
verta yra daug daugiau.

Taigi dabar tuoj nelaukdamas nei 
ininutos reikalauk nuo- manes pri
siųsti jums ta neapmokamos vertes 
knygele. Pinigus meldžiu siusti per 
Money Orderi arba popierini doleri 
lalszke. Adresuok szlteipl:

Jlept. 1 
C| ilcago, III.

Merginu balberiu szapa^.
Uniojs prekes tiktai. Praįp 
szom. Telpgi iszmokinamli 
vyrus ir merginas balbb>* 
rlautl. Neužmirszklte nu-> 
maro. Netoli Union R. R.

N. HossokofMh

W. YURKĖVICH, 
3326 S Halsted St,

stacijoj

Į Puse Prekes Pardavimas 
\ Visokiu drabužiu vyrams, vaikinas, \ 

i moterems ir merginoms.

A

/

svarbiausia:
Jauni broliaii i

toje 
mormurandom,

— Kan-

Ateikite Dabar ant szio Didelio Pardavimo, s
—

6

T S

Didelis $ 1 Pardavimas
l ,Ke ęe^’.Petnyczioi Sausio 13, 14 ir 15
Ž ir Subatoi . . . ______________'_____________

Didžiausias Pardavimas kokio Mahanojui \ 
da niekad ne buvo. t

i,

B i rūta”
labai daug

” szę- 
liudno 

minor” klausymo harmonia.
‘‘Pasėjau kanape”

danioje ineina 
ir tikrai gražu klausima sutvė
rė-

Paskutine “
lala czion randasi 
invairumu. Tas visas tris dai
nas'labai pavykusiai sudaina
vo.

Malonu ant tokiu ' koncertu 
lankytis, nes daug sau inspu- 
džiu randi ir ant ilgai Inksmas 
smagus upas užsilaiko.

Tokius koncertus 
tai nevienos dienos

bnrije su-
Eisiu Mamei.pasaky-

iniela”

Kelios merginos 
dainavo 
siu” ir 
ja u sm i n ga i da i n a vo.

t 
4 i

” ir” 
Reikia pažymėti

4 4

4 4 Matuszaite

keturpinis kvartetas 
balsas 

Kas suimtos vakare- 
” Reikia pažymėti pirmąją, 

kad labai panykusiai sudaina
vo, ypacz panykusiai sudaina
vo, ypacz pildydami <lnli« — 
murmorandum.

Po tam peklypis 
sudainavo 
Visur tyla

Toliau 
dainavo 
oszia 
Ii

Per girrelo

y

dalis

kvartetas
Už Raseinių 

neapsa-
? y4 4

”. Pirmoji 
komai gerai pavyko, ypacz pil
dant — pianissimo. ,

Paskui to, scenoje suktojo vi
sos merginos choristes (Dubo- 
jaus žvaigždes vadinamos.) ir 
už vis skaniai sudainavo ketu
riais 
Dieve 
liai”
skambėjo.

Neužsileisdami ir vvrai vieni 
keturias lygiais balsais sudai
navo ” 
liai prie kardu

surengti, 
darbas ir 

vargas; vargsta, kankinasi be- 
siinokydami giedoriai, bet dau- 
gausia vargo ir truso padeda 

ir chorvedys arba mokytojas gie
dojimo.

Du Bojus dabar laimingas, 
turi dideli parapijini chorą ku
ris neblogiausiai jau prasilavi
nęs, neboto turi 
chorvedį.
triasu

laimingas

da niekad ne buvo. 4

GUINAN’S a
MAHANOY CITY, SHENANDOAH, MT. CARMEL, g į •SHENANDOAH

‘Slaptybe Antgrabio” sa ta isz 
ptmlaplu.

gyvei
Preke Sic.

enimo Francuzu *
W. D. BocmwhBM*

Ivgiais 
ir “ 

abidvi

Padekbalsais “ 
Uždainuokim bro- 

daineles gražiai

Beri žirgeliai
M m

” ir “Bro- 
Pos dvi dai-

T

J

Ui
V

*

nenuilstanti 
Tas žmogus savo 

didžiausius tinginius 
profesijonahis pralenkia.

Valo Dubojiecziai; 
dar tokiu vakaru; 
tie surengimai 
musu apkninuojami ir 
cziami, bet nepaisykit — dva
sioje numimsiu, savo veikimu 
pabudinsite ir juos. 

— 9

daugiau 
nors jums 

nėra dar tarp 
užjau-

v 1 i
m1 r .■ A ■, 
4* ■

"Tf1
•ii'4

AMERICAN LINIJA
Tiesus kelias isz New Yorko in Hamburgą

Parankiausias kelias del Lietuviu i/ Rusinu.
Didelis laivas “Manchuria” iszplauks 24 February
Didelis laivas “Mongolia’’..iszplauks 10 Morcziaus

Naujas laivas “Minnekahda” iszplauks 24 Morcziaus
(Tiktai treczia k lesa)

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

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

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

rrt

i

arzino žmonis.
metinis susirinkimas parapijos 
komiteto, tai vietoje duoti pa
rapijai iszrinkt komitetą, ižda- 
lino lapelius su vardais neku
riu parapijopu,
tokie.koki jam patiko, už tai 
pavapi jonai balsei supyko ant 
kun. Kazėno. Nedelioj, 23 die
na, pakilo sumiszimas, nes jojo 
naujas komitetas pradėjo žmo
nis prie duriu užkabinėti ir isz 
to kilo musztyne bažnyczoje. 
Nekurie pagriebė kun. Kazena 
norėdami iszmest per duris, Ijet 
komitetas intyse in komiteto 
ofisą, paskui pribuvo palįeije 
aresztavojo dvi moteres ir tris 
vyrus, kožnas užsistate kauci
jos po 100 doleriu. — Musu 
kun- Sutkui t is randasi ligonbu- 
tije jau ketvirta sanvaite su 
nulaužta koja, nes paslydo aut 
said voko. Lai Dievas jam duo
da sveikata, nes kad jisai butu 
buvęs namie, tai tokis szkanda- 
las no butu kylius, o butu senei 
padaręs tvarka terp parapijo- 
nu ir butu viskas užganadyta.

— Parapijomis.

Du Ęois, Pa. — Didelis in- 
vairus Koncertas. — Sausio 23 
diena szymet, Szv. Juozapo lie
tuviu parapijos choras, vado
vaujant vietos vargoninkui J. 
V. Kovui pastate didele invai- 
ru koncertą, kur dar tokio Du
bojaus lietuviu tarpe niekados 
nebuvo.

Koncertas susidėjo isz ?‘ra' 
žiu dalykėliu, apie trisdeszimts 
invairumu:

Pradžioje miszrais balsais 
balsais choras sudainavo Ame
rikos ir. Lietuvos, himnus; 
sveikinimą sveCziu 
asz Tėvynė” 
man Tėvynėje

”Pa- 
Myliu 
miela 

Es i u Juen- 
” — ”‘Oi 

kaip asz pas moeziute buvau 
ir ”Szarka”.

Neblogai sudainavo 
bet ‘ ‘ 
nusiseko.

Antra dalis susidėjo isz viso- 
solo duetių

> ? ____ 4 4

__ “Teip

ku miLSzti isztiesu

Szarka > J

v"kAMERIKE •r

K

PIRMUTINIS IR SENIAUSIAS LIETUVISZkAS 
NAMAS ARBA KOTELIS NEW YORKE.Y? 

n 
n

s

KETURI SŪNŪS KINISZKO PRESIDENTO,' MOKINASI
: ? /. 1 »».rY ■ 1 '• . J » . H U* . ■ *'• A .Ik11 • 1J " ■ * - " •. ...

Pasltiukam žmonis ant 
geležinkelio stocziu New Yorke pribuvus isz kitu miedtu. Suteikiam 

i 
f, . - . . .

f

I;

Middlebury kolegijoj Vermonte mokinasi keturi
Yuan Shihi Kai prezidento kiniszkos republikos. 
randasi ir vienas anūkas, 
mokslu ir amerikoniszku

Visi yra 
papratimu.

T 
užga n adytais

simus
Perp juju

isz savo

-

(

KUR DINGO TEISYBE.
v

> f

visas, 
labai puikiai

kiu invairumu.
kvartetu, ir t. t., solo dainavo 
p-le Juze Rakauskaite, jos bal
sas jau yra gerai palavintas ir 
malonu inspudi darę ant klau
sytoju.

Duetus dainavo p-lės V. Ri- 
binskiute, ir K« Kužiute; szios 
daininHes, 
bet isztikro gražiai sudainavo.

Sudev Tėvynė” sesutes Ra- 
(Kardiszausku.)

norš pirmu kartu,

kauskaites
pavykusiai sudainavo dvilypi- 

, < ‘ Užtekėjo mene- 
Giedojąu pavąsari- 

Toje dalyje programo 
pagrožino < 
iimi i i b <1 et 1LT«

nis kvartetas 
sėlis 
jo”.

M 
t
ir

duetas piano ir
>•/■» it. LT n n inr» mvn c<

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

kreipktes pas Gco. J. Bartnsziu, Agentą, nes jis yra visiem gerai Žino
mas žmogus. Parduoda laivakortes ant visu linijų in ir Isz Lietuvos. 
Iszinaiijo ir siunezia pinigus In visas dalis svieto pagal dienos kursą. 
Parūpina pasportus Isz Suvienytu Valstijų.
L — —r —t- •- — — — - - - >

nakvine nes užlaikom narna su 38 kambarais. Paleidžlam pasažierlus 
ir ju bagažius 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 laiszka ar ypatiszkai. 
Gausite sanžiniszkus patarimus nes mus prideriste yra tarnaut visuo
menėj labuj. Reikalaukite laivr.korcziu ir pinigu kurso in musu arti
miausia ofisą.

GEO. J. BARTASZIUS, 498 Washington St. New York.
, Telefonas: Spring 9537. ' » j j • 4

x X

Žmones kalba, kad kadaisei dar senei labai, 
Buk tai vaikszcziojius Teisybe tarp žmonių ilgai, 
Buvo tai įcihi Senute, jau labai silpna, 
Kieto vargo, nesmagumu maezius jau gana.
Kas ji tokia kur ji eina in knrious karsztus, 
Sužinoįi negalėjas niokadds joks žmogus, 
Vaikszeziojus toji Senute po visas szalis, 
Nuo gimimo buvo skirta joi sunki dalis.
Jos bijosi lyg niaro, lenkes jos visi, 
Nopriglaudes nieks, vis vare: eik isz kur esi!
Jei užėjus kur iu rumus, puotu kur yra daug, 
Ponai sotus ir turtingi vare ja vis lauk.
Tankei lėkdavo girdėt jei nuo poniu puikiu: 
“Laukan valkata, isz musu — nėr dabar-smulkiu.! 
Ir užėjus jei pas vargsza buvo negeriau: 
Metes duonos jis jei pluta, vare eit toliau.
Jos turtingi neapkenezia nuo mažu dienu, 
O beturezei jos jie bijos užsitraukt vargu, 
Susipratus, ji dar Teisman pažiūrėti nors slepczia, 
Bet ir ežia jos here i ke jo gavus kaily ežia.
Daug da vietų aplankius Sena ta menka, 
Bet visur jia atstatė: “ Laukan kol esi sveika!
rTeip be pr i egi audus jei esant, stojosi nyku,

> J

Ir liudnuipas nuspaudė szirdi, buvo jai sunku.
Ji žmonių jau szio svieto, eme nemylėt, 
Ir už juju negerumą nutarė atsimoket, 
___ • & • • 4 v > •Pąsiprasziusi pagelbos augsztojo Dangaus, •'1'1 11 •Jį in girria sau nuėjus kad nevargt daugiaus, 
Ten pasidarius isz medžio augsztus ji laiptus, 
Ir per diena jeis prilipus ji Dangaus Vartus, • a W % • 11 1 • •* O kad žmones jeis neliptu dangun paskui je. 
Ir laiptus ji buk pasiėmus su savim.drauge. 
Ir dabar ji Dangui jau sėdi, nuo musu toli,
Jei ant žemes but neduoda ba žmones negeri. 
Nesugryžsta isz Dangaus jau Seno ta gera,

VYRU 
LIGOS

Daktaras KOLER yra vienatinis tarpe Lietuviu daktaro 
Plttsburge. Jisai mokinosi V a ratavo je, studijavo begUe 
32 metus invairlas Ilgas vyru'lr moterų, todėl jas nuodug
niai pažins ta. Gydo užslnuodlnima kraujo Ir silpnybes
vyru, spuogus, niežejlmus, Ilgas tinimo, Invairlas Ilgas 
paelnanczlas nuo neczystumo kraujo. Atslazauklte ypa- 
tlszkal, per lalszkus asz negydau. Dr. Koler kalba Ruslss- 

kal ir Lenkiszkąi. Ofisos valandos nuo 9 ryte lig 5 vakare 
Nedeliomis 9 iki 2 popiet.

Dr. KOLER, 638 Penn Ave. Pittsburgh, Ps.
1

C

M

— ’ — <D v —. *>•* r

Užtatai ant musu žemes ios dabar norą. — Rex. x

Szlai Koki Prieteli Turile—
Merchants Banking Trust Co. Banke
Yra tai pirmutine Banka Mahanoy Oity ka pradėjo mokėt 

procentą, ant sudėtu piningu.

i

Yra tai Banka in kuri ateinate, kada reikalaujate pagelbos 
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 j ūso tautiecziai 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 j&ucziates lyg save namo.
Yra tai juso Banka.
Pasakykite savo draugams ir pažinstams kad dėtu savo 

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

MAHANOY OITY, PA.
—DIREKTORIAI— 
L. Eckert, Vice-Pree.D. M. Grabam, Pree.

J. H. Garraban, Attorney W.F. Rynkewlca • MM. »P. C. Fenton

MM**'
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D. F. Guinan, Tfbm.
A. Danisewics Gavula 

T. G. Hornsby




