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Gavo paezia su dviems samo- 
gonkoms ir daug munszaines.

Fort Wayne, Ind. — Da ne- 
užmirszo Mikas Stankeviczius 
apie savo svodba, kuri atsibu
vo kelios dienos adgal su nasz- 
lia Mare Jakubauckienia, kad 
sztai prasidėjo Miko ergelei, 
kada prohibicijos sznipai už
klupo ant jojo laimingo lizde
lio.

Szerifas su dviems pagialbi- 
ninkais atlankė narna jaunave
džiu, ne del to, idant su jeis 
pasisveikyt ir linkot jaunave
džiams linksmo pagyvenimo, 
bet padarinio kratos juju 
linksmam lizdelije. 
skiepą, rado dvi samogonkas 
pilnam begije, szeszes baczkaft 
“sztopo” ant virymo munszai- 
nes ir kėlės baczkas tosios tru- 
ciznos.

padarinio kratos
Nueja in

f

Viską sukrovia ant vežimo 
pa 1 i epe jaunavedžiams 
atsisėsti ir*viską nuvežė in pa
licije.

Mikas iszsiteisinejo buk sa
vo paezule pažinojo tik kėlės 
sanvaites ir josios name radost 
tiktai du kartus, nežinodamas 
ka jiji turi skiepe, 
apie tai nepranesze.

Dydele bausme už vogimą 
laikraszczio. z

Springfield, III. — Morkus 
A. Wallace isz Mount Eagle, 
Ikos nubaustas ant 50 doleriu 
ir turėjo užmokėti visus kasz- 
tus teismo už pavogimą vieno 
laikraszczio isz pacztinio bak- 

Prisipažino jisai prie kal
tes, nes kitaip butu nubaustas 
kalejimu ant szesziu menesiu.

Suv. Valstijų pacztas baudžo 
ruseziai už prisisavinimo paež
io kitu, o miestiszka valdže 
teipgi baudže, jaigu kas laik- 
raszti nuo duriu palikta per 
nesziotojus.
apie tai kurio 
daryti su “Saule.

“Užraganavo” savo kaiminin- 
ka, turėjo užmokėti $183,81.

Mount Carmel, Pa. — Tvir
tindama buk jaja 
vo”
Kinzeliene nuėjo pas Ona Ma 
zarienia savo kaimininka, bai
sei jaja apdaužė, o priek tam 
da jaja apskundė. Laike teis
mo Magde apreiszke, buk nuo 
kokio tai laiko sirgo ant rurna- 
tizmo, kuri aplaike isz bežino- 

priežasties. Nuėjus pas 
dažnojo, buk jiji

y 

czevervkus ir

5 
teipgi

lies jam

so.

— Neužmirszkite 
myli panaszei

“užragana-
josios kaimininka, Magde

mos 
ragana‘ ‘ ragana ’ ’ 

yra a praganyta 
vms ♦

o, jaigu nu- 
prispaus 

padus ant vaszko, tai pamatys 
veidą tojo, kuris jaja kankina. 
Padare kai]) jiai ragana pa
liepė ir d a tyre, 
kaimininka Ona 
Josios nuopuosti.
jaja ir gerai apdaužius apskun
dė. Sudas nubaudė kaimininka 

ant užmokėjimo 
bausmes ir kasztus, kurie dae- 
jo lyg 183 dolerius ir 8| centus.

Tik nežino, ar toji “ragaiia’* 
prisipažino prie kaltes, ar ne, 
bet matyt kad |ęip turėjo būti, 
jaigu sūdąs pripažino jaja kal
ta. t

jog tai josios 
užmėtė ant
Nuėjo pas

< 4

“ragana”

bet matyt kad teip turėjo imti
i g F - A F *

Užkasė savo skarba, 'dabar ne- Baisus padėjimas iszbadejusiu 
gali jojo surast.

Denver, Colo. — Už mokslą
ir savo tamsybių, daugeli kar-
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anglekasiu Virdžinijoi.
Indianapolis, Ind. 

ne mirtis” yra 
tu žmogus užmoka sūriai. Teip, naudoje anglines kompanijos * I w u. • t • t • • t t F a

tuvos
W. n. BOCZKOWNKI, Preu. & Mgr
F. W. BOCZKOW8K1, Ml lor 34 METAS

“Badi- 
innagis koki

■ aplinkinėje, West 
A’irdžinijoi ant privertimo an- 

i glekasiu idant pasiduotu kom- 
o isz Bosijus pribuvo ] 9. j pa ui joins, pri.yinl.ii iiiniuižini- 

savo 1----------- -----  -

atsitiko irsti Mikola Eeliek, 55 New Biyer 
motu senumo. Tris menesiai 
adgal Mikola pribuvo in Den-' 
veri, 
19 mete, idant atsiymti 
czedinima isz czionaitinio ban
ko, 
viszkia atlankvti !

vaikuezius.

ma mokesties ir suardima uni
jos. Ant susirinkimo veikia- 

nes ketino važiuoti in to- mosos kamisijos kuri laiko sa- 
savo paežiu-1 vo posėdi I ndianapoliuje, yie- 

-- - - ---- ‘ — -........"i tosios kamisl-
jos Lauras Dwvor isz Beck lev 
W. Va.

Meldo nns *sz sąnariu 
idant jam duotu tuks-1 ' 

I l„.la aukse. Bankas' 
sziandienini 
kasiu ‘New

le ir kelis 
banko i 
tanti doleriu 
prisilenkė ant Miko praszimo 
ir iszmokejo jam jojo suezedy- 
lus pinigus aukse.

Mikas bijodamas laikyti tiek 
pinigu prie saves, užkasė juo
sius prie tvoros žydo Maižie- 

Isako,sziaus 
gyveno.

Kada jau buvo pasirengiąs 
in kelione, nuėjo atkasti savo 
skarba. Kasė vargszas vienojo 
vietoje, antroi ir (reczioi, bet 
auksas nopasirodinejo - dingti 
ant visados.

Mikas apsiverkiąs nuėjo ad
gal in šluba ir nutarė
liauti in teviszkia, ba ir su 
kuom keliautu, jaigu jojo skar- 
bas dingo.

Kas tok is turėjo užteminti 
Miką užkasant auksu ir prisi
savino sau.

kurio siūboje

n (‘ke

556,053 ypatos aplaiko karisz- 
ka suszelpima nuo valdžios.
Washington, D. C 

randasi 
aplaikineja ka-

— Suv. 
556.053Valsti josią 

ypatų, kurios 
riszka suszelpima. Buvusiu ka
reiviu isz meksikoniszkos ka
res 1846 mete randasi da 109 ir 
2156 naszliu. Kareiviu isz Isz- 
paniszkos kares randasi 31,066 
ir 8126 naszliu. Isz namines ka
res randasi da 218,775 karei
viu ir 281,327 naszliu ir vaiku.

Valdže praejta meta iszmo
kejo tiems kareiviams nasz- 
lioms 258,715,000 doleriu pa- 
szalpos. Ya tai 45 milijonai 
daugiau, ne kaip užpraejta me
ta, norjnts praejta meta isz-

Nori sulaikyti ate j vysta ant 
trijų metu.

Washington, 
gresmonas Johnsonas innesze 
užmanima idant sulaikyti atej- 
vysta isz Europos ant trijų 
metu. Jaigu tosios tiesos pe
re js, tai in Amerika gales tik
tai pribūti Vyrai vedusiu czion

D. C. — Kon-

mire 26,137 ypatų aplaikenczin 
paszialpa.

Kruvini sumiszimai stok j ardu 
str aikieriu.

ir stok ja r- 
Sumiszimai 

ne kaip 
Pra-

Chicago. — Laikraszczei no 
viską apraszo kas dedasi ežio- 
na is torp polici jos 
du darbininku,
yra daug bjauresni 
la i k ra szcze i apra sz i ne ja. 
ojta sanvaitia kelios moteres 
vede apie tris szimtus straikie- 

44-tos ir Paulina uli-
kur musziai prasidėjo, 
szirpulei ėjo per žmogų 

muszi, buvo tai 
keliolika szimtai

Isz Lie
■ ..i n, ■ ii »i» »■

» ■ t I

Plcszimai, vagystes, žudinsto;
platinas

Kruopiai.
Kruopių parapi, 
rijos nukauta,s
Krivis, kurs bujvo prikalbėjus 
viena žmogeli, k

Stebėtinas nąujas iszradimas; ISZ VISU SZAL1U LIETUVOS INFORMACIJŲ 
BIURO PRANESZIMAI.
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rf'3> 
visur.

- Nepersenai 
oj buvo mili- 

ka-)a liegel is
reivi:

II

r

Želigovskis paskyrė savo inpe- 
dini Vilniuje.

Wasbingtonas, I). C. — Želi
govskis paskyrė savo inpedL 

niu-Vilniuje Panevėžio dvari
ninku Aleksandra Meisztavi- 
eziu. *
Želigovskis pasitraukė del po- 

Htikiniu motyvu.
Želigovskis paskelbė dekretą 

szaukti Vilniaus seimu Sausio 
8 diena. Sziuo dekretu Želigov- 

szaliniskus 
s pusi t ra ti 

kės isz Vilniaus del politiniu 
motyvu. Kariuomene pasilie
kanti ta pati vidaus ir iszori- 
ni priesza apgalėsianti.
Želigovskis kalbino žydus da
lyvauti Vilniaus seimo rin

kimuose.
Vilniaus miesto saleje buvo 

Želigovskiui surenktas poky- 
Sziame pokylyje lietuviu 

nebuvo, gudu buvo tik aventu- 
ristas, Aleksiukas, o žydu bu
vo “Gaint” laikraszczio re- ♦
daktorius (isz Lenkijos spe
cialu! atgabentas žydas leisti 
ju kalba, bet lenku orientaci
joj 
savo prakalboje

Bombos trūkstą Portugalijoi.
Madrid, Iszpanije. — Kelio

lika bombu ekaplodavojo Liz- 
bone nakties laike nuo kuriu 
žuvo keliolika žmonių ir daug 
sužeido. Palicije arosztavojo 
kelis szimtus žmonių už sukė
limą niaiszaczio prieszais val
džia.

O’

iA d padėtu jam 
n|)iploszti viešapikiniiika. Bot 
prikalbėtas praneszo milicijai 
kuri atėjusi ant [vietos, 
rojo invykti plqszimas 
lepo; pleszikui į 

, milicija ji 
(jis pats, szaude pajutęs mili
cija.)

Dabar vol Papilės valscžiuje 
Pusbaubliu 13 Spalio 
įlinkas Bogavieziiis darbavosi 
jaujoj. Atėjo kiauri ginkluoti 
vaikinai, suome i visus darbi
ninkus, nusivarė* in trioba, at
ome kiek tik atrado pinigu, o 
paežiam Bogaviėziui szautuvu 
sunkiai sužeido ranka. Jis, 
buk,.pažįstas tuos vaikinus, ir 
viena matos Papilėj, lik bijo
damas kerszto, 
rodyti.

Dabar 
sziauszes. 
[moli* Kiaunorių 
dryžo isz Sziauliu per miesto 
ganyklas apie 4 vai. Staiga 
api])iiole keturi pleszikui 
ginklais. Arklys buvo gdras, 
suturėti negalėjo, bet p radėjo 
szaudyti, pataikė žmosai in 
szlauni; kulka atsidūrė vidu
riuose ir ta moteriszke po ke: 
liu dienu įnirę ligoninėje, pa
likdama 5 mažus vaikuezius.

Tame paeziame laiszke an- 
raszo ir antra užpuolimu, neto
li Radviliszkes. Vienas ameri
kietis nusipirko maluna. Gy
veno gan turtingai, tik sztai 
dienos laiku atvažiavo pleszi- 
kai apsirėdė milicininkais. At
radę du žmones maliune, pairi- 
kalavo pasu; kadangi jie ne
turėjo, nuvede in trioba, užda
re o nialuninka užsipuolė, kad 
atiduotu pinigus. Subadė pei
liu, paskui nudure, 
tik 200 auks. Sesuo tuo tarpu 
pabėgo; pleszikai ome szatidy-1 . . . v. A . .. , ? ... n. •. / uorei o prisipažinti, bet paroti, bet nepataiko. Pleszikus tie' ■*’ 1 1 ’ ’
likusioji gyvi žmones pažino. 
Buvo padaryta krata pas vie
na, atrado sukruvinta milici-' 
ninko mundurą; paskui 
tus sugaudo. Pasirodo, 
vienas tu plesziku buvęs vieii-

kuri atėjusi ant [rieto

5 
aprei’szko kamisijei prie namu 

padėjimą migle-?i

River aplinkinėje. t e X
Sako jisai:

“Nekurios kasiklos neiszdir- 
bo ne vienos dienos 1921 mete. 
Darbininkai 
suezedyta skatiką 
kompanijos tiktai 
idant priverst juosius ant savo 
noro. Tukstanezei szeimynu ne 
turi cento, kaip jiejei gyvena, 
tai pats Dievas žino. Kumpa- 
niezni sztorai neduoda nieko 
ant bargo. Kompanijos vereze 
tuosius vargus ant priėmimo 
numažinimą mokesties ant 30 
ir 50 procento. Nekurie su uo
tu priyma pasiulinima nes ki
taip szeimyna įnirtu isz bado. 
Du va kai mokslai nėjo apalpo 
nes ne turėjo ka valgyt per tris 
dienas. Žmonis ne turi ne kara- 

ne augliu, ne maisto, o 
k a geidže aplaikyt isz 

kompaniezno sztoro, tai turi 
užstatvt'koki szmota naminiu 
rakandu, kaip tai vienas varg- 
szas turėjo užstatyt dydelia 
szepa už 12 svaru maiszeli mil
tu.”

Tokius tai budus naudoje 
anglines kompanijos ant pri
vertimo su badu darbininkus 
ant prisilenkimo prie juju no
ru ir numuszima mokesties isz 

negalėtu iszsimaityt. 
vargszai neaplah 

greitos paszialpos tai 
szimtai iszmirs nuo szalczio ir 
bado.

iždą ve paskutini 
aut maisto, 

to lauke

si no, 
jaigu

ne maisto

kurios 
Jaigu tie jei 
kvs

SVEIKOS RODOS.

Tasai gyvena— Tasai gyvena ant svie
to du kart tiek, kas szvarei už
silaiko.

— Saugokis piktumo ty
kaus žmogaus. Tykus žmogus 
nieką neužkabina, 
karta * jin in piktumą invėstu 
arszcsnis yra už perkūną.

— Isz grinezios in karezo- 
ma tiktai vienas žingsnis, o už 

grinezia labai

liet jaigu

kurtu-
, pasis- 

prisiartinus 
i nuszove

nuomi-

neijrystas nu

vau laiszka isz Pa- 
y

trn

Apraszo kaip už- 
maluninka.

su

o atrado

I%

<

skis ramina savo 
nenusiminti nes ji

Pin?-
[a*«:

w*. kapita-

^Si
;■>> ■a

Tūlas francuziszkas žmoge-
lis iszrado nauja 
mo plakatu su apgarsinimais, 
bet ne ant .tvorų ir namu tiktai 
ant uliczios. Su pagialba to
sios inaszinos, užlipina apgar
sinimą ant uliczios greieziau 
ne kap penki darbininkai. Vie
nas žmogus stumia ta ji kubilą, 
kuris padeda plakata, prilipi
na ir važiuoja sau tolinus.

butla lipini-

Laiszke jis raszo, kur moti
na turi ateiti ir praszo, kad 
atnesztu jam 1,()()() rub., nes vi
sus pinigus iszleides, kol pasi-
gydės ir kol iszgaves visus rei- 

kel ioneje popieri us 
ir jis esąs psaironges in kelio
ne.

Matomai buvo visi doku
mentai gauti kelionai 
n i u. 
ta, kur butą Vogimuose 
dideles sumos skaitmenų sura- 
szytos. Spėjama^ kad tai butu 
atskaitos apie pinigu pasidali- 

sebrais pleszikais. 
Isz laiszku sužinota, 
dideles tos apylinkes 
pleszikas A. Raezys, 
isz Szauliu kalėjimo. Atvažia
vusi motina isz

kalingus

užsie-
Kituose laiszkuose raszy-

, pS--------gana

ainius su
kad tai 

vagis 
pabėgės

pradžios ne-

Vokecziai spaudina milijonus 
markiu.

Berlinas, Vokietije.
ginis padėjimas Vokietijai kas 
dien būna arszcsnis, o
listai ant to žiuri per pirsztus 
ir nesirupna palengvinimiu sa
vo sklypo.

Praejta sanvaitia valdže vo
lą iszspaudino arti penkis bili
jonus markiu.

Sudegino mergina ant laužo. — 
Žudinsta už milijonus.

Berlinas, Vokietije. — Visa 
Vokietija yra' persiemusyra
dviems žudinstoms, kokios li
kos papildytos trumpam laike. 
Viena isz tuja žudinseziu likos 
papildyta už milijonini turtą 
o kita isz priežasties tamsybes 
nekuriu Vokiecziu.

Aplinkinėje Lovenbergo, trio 
vokietaites baisei užvydejo 

savo drau
gi

/

J

lis

laikraszti.) Želigovskis 
, kalbino žy

dus dalyvauti Vilniaus seimo 
rinkimuose.
Lenkai uždare lenku kalba Be
turiu orientuotes laikrasz- 

czius Vilniuje.
I4»n k u, vyria i Iniu je

uždaro lenku kalba lietuviu 
orientuotes laikraszczius. Len
ku vyriausybe 
pradėtus leisti Vilniuje viena
dienius laikraszczius vardais 
“Adamova,” Jozef,” ir 1.1.
Naujo Vilniaus valdytojo ma

nifestas.
^leisztaviczius, porcines Vil

niaus 
iszleido 
žmones 
ramino, gyventojus, kad nesi
baimintu del atejties, nes, 
nors generolas Želigovskis pa
sitraukė, bet palieka Vilniuje 
“garbinga”

baisei 
Else i Vai 1 en s te i ne i, 
gei, kuri buvo labai patogi 
mergina. Melagingu budu su
viliojo mergina iii girria. Ten 
pradėjo jaja muszti szaukda- 
mos, buk Else turi savije vel
nią kuri turi isz josios iszva- 
rvti. A •

Pasiutėlės nurėdė 
nuogai, sunesze 
sudėjo lauža ant kurio pririszo 
mergina ir uždegė, o kada ne
laiminga dege, tosios pasiutė
lės szokinejo aplinkui idant 
Belzebubą isz josios iszvaryt.

Antra tragedije atsitiko pa- 
lociuje Kleppersdorfe. *ArkL 
tektas Petras Gruppen, nužudė 
savo brolienių Darata Rohr- 
beckionia, kuri aplaike milijo
nini turtą po mireziai savo vy
ro. Tasai rakalis nužudė teipgi

mergina 
sausu szaku,

konfiskavo

valdžia isz Želigovskio 
in miestu ir kaimu 
manifestu, ieuriame

kariuomene ku- 
savo anukia Urszulia ir da ma-j Tia jis vadovavo ir netoli pa

lieka narsi lenku kariuomenes. 
Manifestas toliaus sako, kad 
Želigovskio pasitraukimas ap
saugos Vilniaus neyma nuo 
intarimu, buk seimo rinkimai 
invyks po jo spaudimu.
Ministeris Puryckis rezignavo.

Sziadicn gavome nuo Klimo 
sekama kablegrama: “Szia- 
dien Puryckis rezignavo. Kabi
netas rezignacija priėmė.”
Garši Lietuvos raszytoja, Že

maite, pasimirė.
Eltos prancszimu, Gruodžio 

7d. Mariampolejė pasimirė 
garsi Lietuvos Raszytoja, Že
maite. Laidotuves Gruodžio 10 
d.
Brazilija pripažino Lietuva De 

. Jure.
Eltos prancszimu, Bazilijų 

pripažino Lietuva de jure.

džius laiszkus ir kitas žymes 
sunu buvus 

Matomai, Racziu už;
musze jo paties draugai ir at
ėmė nuo jo dokumentus, nes 

‘ | jol<iu kitu popieru nesurasta.
tartis sūnūs turtingo žmogaus 
kurs turi namus Radviliszktj, 
o 
bai doras žmogus...
tapo žmogžudžiu.

prisipažino, savo 
plesziku,

ir ki- . 
kad I

Mažilioniuoso ūki, esąs la- 
o sūnūs

ne nužudyti savo uoszvia, bet 
jojo užmanimas likos susektas 
in laika per palicije.

Badai Urszule ketino para- 
szyti gromata in palicije pri- 
sipažindama prie žudinstos ir 
po tam pati atėmė sau gyvas
tį, bet laike teismo pasirodė, 
buk Gruppen užhipnotizavojo 
mergina, paliepdamas jiai pa- 
raszyti taja gromata idant nu
žiūrėjimas ne pultu ant jo. 
Gruppen papilde žudinstas 
idant aplaikyt milijonini tur-

Tik stebėtina, kad toks ūki
ninkaitis ir dar apsiszvietes — 
prasilavinęs buvo žmonių ple
szikas. Net, dabar sėdi Jonisz- 
kio nuovados kalėjimo garsiu 
plesziku, suimta, irgi ūki nin- 
kaieziu. Vienas buvęs smarkus 
ir uolus szauliu vienos- a pyl i il

’ i *

I' H1
* 1 f

Ar neperdaug szvelniai mu- 
( su

' kals apsiejna, kad jie teip dra-
-— Moteres kurios mėgsta 

tankei verkt, tai ilgai neverkia, 
o tosios ka ilgai verkė, tai tan- 
kei neverkia.

— Gyvenimas žmogaus ne 
yra teip trumpa, 
turėtume ant tiek laiko pasi-

ka rezemos in 
toli. valdžia su tokiais plesz-

riu lyg 
cziuy 
Net 
regint taji 
tikra kare,
darbininku likos sužeisti. Visi 
galiūnai aplaiko paliepima pra* taisyt, 
ejta sereda, uždaryti duris ir 
nepardavinėti jokiu gorimu. 
Padėjimas baisus. — O.

Vagis nuplesze nuo moteres 
drapanas jeszkodami pinigu.
Aldan, Pa. — Pati Andriaus 

Lester, 40 metu senumo kuri 
gyvena prie Clifton ir Magno
lia ulieziu, kada ėjo namo nuo 
karuko, likos užklupta arti my 
mo per kelis pleszikus kurio 
jeszkodami pinigu ant moteres

kad jail ne-

I kės būrio turis arti. 25 d. že- 
Kad praszali'nus juodassiai dienos laiku užpuldinėja t"'* i mes.

szmeklas, vagiu gaujas isz mu
su szalies reikia doriszkos 
idealingiausios apszvietos vi
sai szalei.

žmones. Apie Kretinga teipgi 
pavasari buvo prasiplatinę už
puolimai, bet kaip viena, kita L 
suszaude tai ir nutilo.

ta, po juju mirezei. Jojo pati 
gyvena Amerike.

Drebėjimas žemes sužeido _ — * — • ■ •Meszkucziai. — IMeszkucziu 
valscžiuje tits Jauniumi kai-1 

Jaigu kvailys nusiperki., -mu m.iszko lletoli. Plont,°- k!>- 
ri ejnav nuo Jomszkio m 
Szaulius piemenys beganyda
mi banda rado užmuszta apsi- 
szarvavusi
vietos milicijai. Milicija su pa
geliai szauliu apžiurėjo — ap- 
krato lavonu. Po galva padė
tas, szautuvas in kakta inszau- 
ta, net plaukai prikibė su 

~ . i v v • ................. ....... Basas,
Dydesno dalis žinomu szale padėtas skustuvas, ąsotis 

su vandeniu, netoli kojų ugna-
.T .. L. i_____ ''-a., i

Diržu npsijupsesses kiltis pil
nas prisagstytas szo vinių.

ra-

nauja skrybėlių, tai jam rodo
si, jog visa miestą padabino.

— Žmogus, kuris myli pri- 
silaižyt prie kitu, galima jin
pri|ypijit prie falszivo pinigo; 
kuris yra begije tol, pakol žmo
nis jin ijepažins.

suplesze visas dapanas ir nu- kentėtu, 
trauke net paneziakas nuo ko- — r

moterų, paczios ezonaitiniu vy~| lenus, teip inirszo ant moteres, 
m ir juju vaikai, bot tik tiojei 
ka yra Suv. Valstijų pilni ūke-
pai. .. . , Ipavojingam padėjimo.

ri in

— Ne kardas, no ugnis tiek 
blogo noĮiadaro, kiek liežuvis, krauju prie szautuvO.

sunaudoja savo pirmutinius 
motus ant to, kad senatvėje

Tikėjimas žmogų padu?
ju. Kada už savo darba sura- ro sveiku, b netikėjimas daro 
do ant savo aukos tiktai du do-

jog baisei jaja sužeido szokda- 
mi ant josios. Motore randasi

jin.nusiminusiu, neramu ii* pik-

Tame sklypia kur ran
dasi neteisingysta, 
urvą razbaininku.

tu.

tai yra
*

daugeh Japonijoi.
'Tokio, Japonija. — Vienas 

isz smarkiausiu drebėjimu žd- 
mos kokis davėsi jaust czionais 
in dvideszimts metus, kylo ana 
diena, padarydamas daug ble^ 
dės. Szimtai žmonių likos su
žeista per griuvanezius namus.
Gurkasal supliekė Moplahus 

užmuszdami 400.
London. — Allahabade atsi

buvo kruvinas
, Deimantai pabrango ant torp Moplahu ir angliszku

■-■■■ • ...................---------------------------------------- —

AKYVI TRUPINĖLIAI.
•» Quebec, Kanadoi, randa

si dvi moteres prieszais vipna 
vyra kurios balsuoju laike rin-W | , f J

i žrnogu|, Praneszt| kimu.
f *’ Sziadieu . reike mojcęt 
4,500,000 doleriu uz. viena ūil-

- ■ 1 • > .i”

Lotiniszkai pradėjo kal
bėt italijonai 53 mete po Užgi-

cije radium.

riete, daug kaulu z primėtyta.

nas prisagstytas ( .
I^\» 1 ese atrodo lajszkus, 
szytus motinai. Rasztas ganą 
gerai iszlaviiitas, Mpotiria gy-
vend JėniszMyjė ir turi didele

y /11 AKYVI TRUHNELEX '
- - - ' m U ;

»

Daugelis arabtszku mote-1#
riu praleidžp lyg $1,000

H t

mimui Kristaus.
,, * f" I
30Q procento daugiau in laika 
penkiolika mėty.

JX< ' Iždo departamento Wa- 
slungtonb randasi) * merginos
kurps .skaito 1000 bumaszkii

susirėmimas
sokiu perfumu ir kvepahcziu 
mosezru.

Geležine ruda iszkasonia*

24 valstijosią Suv.. Valstijų* 
Su v. Valsti joi užaugina

į ijį

Ij
■

i į?1.11 M L J i ■ 'ii j u 
* i ■p Jį

■ Ik

v

Gurkasu. Moplahai ne teko 400 
karęiviu ir daugeli sužeistųjų, 
o 3000 gavosi in nclaisvia.

In Lucknowa ketina pibuti 
sūnūs angliszko. karaliaus, kur 
likos apszauktas straikas. O 
kad valdže tikysi tenais sumi- 
szimu, todėl pasirengi ne ja ant 
apmalszinimu visokiu maisza-

. Icziu. ... I jojo mirusis dede.

60 procentą visu radžinku ko
kios užauga ant svieto.

Charles Garland isz Buz- 
neprieme 

$1,250,000 paliktu per jojo te- •
* A • . a a

in laika szesziu minutu.
Patagonijpi iszkase alie

jaus saulini isz kurio ižbego 
po 1300 baezkti aliejaus kas1 • / * ’

į ' * į V " f ■ < ■" į f ,

>X‘
zurds Bay, Mass.

ūke. Taš'vienas sūnūs buvęs 
namie, < '... | dienu.

va. Ana diena toipgi neprieme 
kita milijoną kuri jam paliko

. i
' '‘A.' v?*

IJ
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KAS GIRDĖT
Va Id iszk a s 

laikrasztis raszo, 
randasi griuvesuosia. Szimet 
miesztiszka valdže paliepė ap
leisti dvideszimts tukstan- 
ezius namu kurie buvo netin
kami .del gyvenimo, o jaign 
teip tolinus 
už kokios asztuoniu metu nesi- 
ras ne vieno cielo namo.

bolszevikiszkas 
buk Moskva 

griuvesuosia.

dvideszimts

gyvenimo, 
bus, tai Moskvojo

daktaru, argi jiejei ka ant to 
nukentėtu ? Amerike nesiran
da ne vieno paktaro kuris li- 
gintusi daktarui Lorenzųi. Yra 
tai užvidejijnas 
ko.

Tasai senukas daugiaaše gy
do iszkraipytus vaikus už dy
ka, o jaigu kas isz turtingesnin 
žmonių pareikalauna jojo pa-

f. Jsz mažu iszlaidu galima su
prasti kiek tai susirenka per 
daugeli metu ant užlaikimo gy
vasties.

daugiau nio-

r> J
I ^aikrnsztis

gialbos, tai už ja,ja užmoka.

SAULE
f” ?

I

Tėvai ir motinos, užauginki
te pirmutini savo sūneli grąžei 
ir dorai, o jisai savo paveizda 
užaugins jums kitus vaikelius 
aid doru žmonių.

aresztavo-

pas

kroneriu permainyti ant 
svaru ir ameriko-

e j na tirineji-Washingtone 
mai apie korimą amerikonisz
ku kareiviu be jokio perk lau
šimo laike kares Franeijoi. Po
litikieriai ir kariszki virszi- 
ninkai užginezinejo teisingu
mą tuju užmetinejimu, bet ana 
diena pulkauninkas Walter E. 
Bethel, prisiege, buk jisai pats 
mate kabanezius ant kartuvių 
keliolika amerikoniszku karei
viu už kokius 
mus, kuriuos 
iszklausimo.

suima koki

lakierinius 
lazdukių,

o am 
czeverykus, 

dei-kei is

ten prasikalti- 
pakore be jokio

Viodniujo likos 
tais du bolszevikiszki komunis
tai Milieza ir Vojkovi.cz, 
kuriuos surasta suvir^zum tr.-s 
szimtai milijonu austrijokisz
ku
angliszku 
n isz k u doleriu.

Kur tik palicije 
komunistą, tai visados suran
da pas juos milijonus, 
kojų
auksine 
mantinius žiedus ir puikei pa- 
siredusi. Bet tėvynėje, kaip 
Moskvoje, milijonai juju tau- 
tieeziu ne turi ka indeli in bur
na ir kuom apsiredyt. Žydiszki 
kamisoriai apiplesze gyvento
jus nuo visko, o surinktus mili
jonus paslėpė po europiszkas 
bankas, arba meto ant naikini
mo krikszczioniszku sklypu.

r>.

Del ko terp Lietuviu randasi 
tiek t am su nu T

Del to, kad nuolatos laiko 
skrvbliu 
skrvblius 
galva.

o tasaiant galvos, 
nedaleidže proto in

Da karta permainys Petro
grado varda pagal daneszimus 
isz Moskvos. Bolszevikams ne
patinka vardas Petrograd, to
dėl dabar už vardys ji 
berg” 
riau

Zydbergo 
raukiau, 
Bosija.

4 4

“Lenin- 
ant garbes Lenino. Ge- 
kad permainytu

” tai butu daug pa
nes žvdai valdo visa Vk

ant

k i me 
keneze

Workers 
ant konven-

of

Už keliu sanvaieziu turėsime 
Kalėdas, puikiaušo szvente isz 
visu. Nuo senei yra papratimas 
žmonių apdovanoti vieni kitus 
su dovanoms. Taigi neužmirsz- 

suszelpti tuosius, kurio 
Lietuvoje ir kitosia

szalysia, o ypatingai ižbadeju- 
sius vaikus.

Priek tam 
pirkiniu lyg paskutinios die
nos. Kuom greieziau užbaigsite 
savo pirkinius tuom jum bus 
lengviau, o ir darbininkai szto- 
ruosia ne bus tiek paylsia.

Da primysime karta,
tiejei, kurie geidže padaryti 
linksmas Kalėdas savo gymi- 
nems Lietuvoje, 
del juju “Saule,” nes tasai 
laikrasztis yra daugiaaše milc- 
tas Lietuvoje, o žmonis net isz 
kitu kaimu

kada dagirsta,
Teip mums prano-

neatidekite savo

idant

tegul užraszo 
Saule,”

atejna skaityti 
jog“Saule” 

jau atėjo, 
sza žmonis isz Lietuvos.

pasilikti gir-

United Mine
America rengėsi 
ei jos kuri atsibus Shamokin, 
Pa., diena 17 Sausio 1922 me.-

Tasai sejmas susidės isz 
ap-

te.
distriktu 1,7 ir 9, idant
svarstyt darbininkiszka padė
jimu ir padaryti naujus pla
nus ant naujo kontrakto kuris 

su kompani-

sejmas

baigėsi 31 Kovo 
joms.

Ull !>«»*>>

Senas tėvas pribuvo in dyde- 
li miestą atlankyti savo sūneli, 
kuris yra klieriku. Laike pasi
kalbėjimo sūnelis kalba in te- 

Padekie tėvai ant stalo

Jaigu ne nori 
t uoki in — gerk szalta vandeni. 
Nori but i sveiku — kelkis ank
sti; o nori būti laimingu bukie 
dorinu, o svarbausia, jaigu no
ri visus savo artimus užgana- 
dvti — vektuok savo biznio.

Garsingas bloznas Arbuckle, 
turėjo taji giluki, jog jin nega
lėjo pripažyt džiure už kalta 
nužudinime patogios aktorkos 
Racpp, laike girtuokliszkos or
gijos vienam hotelije. Arbuc
kle butu pripažintas tuojaus 
nekaltu, bet viena motere, kuri 
radosi ant (Įžiuręs užsispyrė ir 
balsavo ant apkaltinimo tojo 
blozno.

Amerike pinigas yra galingu 
ir ne viena ižgialbejo nuo kar
tuvių ir kalėjimu. Turime ly
gias tiesas Amerike bet ant ne
laimes ne visi aplaiko teisin- 
gysta — del tureziu randasi ki
tokios tiesos, o del vargszu 
niekas nepasilieka, kaip kalėji
mai, nes ne turi-pinigu ant isz- 
siteisinimo kad ir yra nekaltu.

va: “ 
penkine, o kada jus užklausiu 
vienos užduoties ir man atsa
kysite gerai, tai bus jusu pen
kine, o jaigu ne, tai bus mano.

Padėjo abudu 
klerikas užklausė tėvo: 
vadinosi Maižiosziaus 
risi“ Tėvas nežinojo, bet sako: 
“Sūneli padekie kita penkine, 
o asz tavęs užklausiu.” Padėjo 
abudu penkines, o tėvas už
klausė sūnaus:“ 
mano szvogeris!
nau, o kas man galvo kaip tavo 

vadinasi, 
“Tai matai sūneli

penkines, 
“Kaip 

szvoge-

Kaip vadinasi
“Ar asz ži-

- atsakeszvogens
klierikas.
asz ir nepažinsiu Majžiosziaus
szvogeri, ’ ’
sisveikino ir iszvažiavo namo.

paėmė pinigus, at-

Ne senei czionais Amerike 
mirė agurkinis karalius Henry 
John Heinz, kuris paliko dvi
deszimts milijonus doleriu tur- 

Heinzo fabrikas pasklydo 
, o jojo agurkai

ir kiti iszdirbimai naudoja mi- 
Tankei velio- 
už gyvasezio, 

kad ne apgarsinimai laikrasz- 
cziuosia, tai ne butu pasilikias' 
milijonierium,, nes tik apsigar-

to.
po visa svietą

lijonai žmonių, 
uis kalbėdavo

sinimas 
laimia biznieriui.

aust r įjok iszk asGarsingas
daktaras Lorenz, kuris pribuvo 
gydyt koliekas ir sutaisyt krei
vus kaulus ligoniu, idant to
kiu budu atmoket Amerikai už 
padaryta geradejiste ir suszel- 
pima austrijokiszku vaiku nuo 
badines mirties, likos apšmeiž
tas per amerikoniszkus dakta
rus.

Sako jieje buk daktaras Lo
renz pribuvo vien tik del to in 
Amerika idant jeszkoti garbes 
ir pinigu. Dr. Lorenz kaip ži
noma, neteko visko per baisia 
karia. O kad ir butu teisingi 
užmetinejimai amerikoniszku

I M mu HM! ■■ ■■■III■■m— >1 —II, I I

Paieszkiui broli Antaną Pet- Jau metas laįkq. (kaip neturiu 

nežinau kur. 
Švaikaųckas, 

paeina isz, Kauno Red., pir
miau gyveno Illinois Valst., 
dabar nežinau kur. Tegul atsl- 
szaukia. (t. 100)

Ar norite darbo?KUR BUNA?
Mano szvogeris 

raszka, apie 13 pietų Amerike. 
Isz Suvaiko gub.
pav.?
Ūdrijos parap.

Juozas Pct-

raiti, pirmiau gyveno George
town, 111. dabar 
Taipgi Tumas

nuo jo jokios .žinios. Meldžiu 
skaitytoju lab^i gražiai gal kas 
žino apįe ji,J^d duptumet man 
žinia nž ka gausite $5. Pra- 
ncszkit ant szio adreso.

, D. R.
614. Camp St., 
Akron, Ohio.

Agentu reikalinga nereikia 
mokslo kiek vienas be jokio 
mokslo gali savo laike vaka
rais užsidirbtie gera uždarbe, 
galima padarite po deszimti ir 
dvideszimti doleriu in savaite 
ir daugiaus neleiskite vakaru 
už dykai bet pradek it iszversti 
savo dyka laika ant pinigu.

apįe jij’vk.^Y (inptumct man 
nž kaKalvarijos

'Nadnamensko
, Vitautiszkiu 

kaimo. Jeigu kas Apie jin tikrai

« *■

isz- gminų,

su tvarkiniui
savo lai-

“Amerika 
ejnantis Wilkes-Barre, Pa., ne
pasirodo kėlės sanvaites, o tai 
isz priežasties naujo susiorga- 
nizavojimo. Po
savo .veikalu iszejs 
ku volą.

Švietinekonferoncije ant nu- 
siginklaviiho, apreiszke, buk 
susitaikė ant nekuriu punktu 
kas kiszasi Pacifiko 
Suv. Valstijoj, Angliję,
cije ir Japonija pasirasze ant 
isžligu. 
posėdis 
baigs pasekmingai ir svietas 
turės pakaju per deszimts me
tus.

T

menu.
F ran-

Kaip
Wasliingtone

rodos tai tasaiv • užsi

HAMBURG
‘ Afe NAUJU' LAlVtf .

.22 Gruodžio
• •

O H BITA . . 
OKOPESA 

bpDVA’A .
7 Snnsio
21 Sausio 

Jždaroiui kambarai.dcl moterų ir 
ir fižeimynu.

THE ROXAL MAIL 
STEAM PAOKET CO.

NEW -YORK 
,117 IV.^Vashibgton St. Chicago.

Arba pas vietini agentu
i * i ■■d i i ■■in i     !!■■■i.   į* . — ,r — -T*! įr xu ii r ir t. - - -rtnnnif n~nA - --ia—i>r-_ . u u.-_ y r-nr ki

'iih i' 1ir szeimynu.

20 BROADWAY

man pranesz, apliikys $5 dova
nos.

I*

(11.20)
Mrs. D. Karalaicziiito, y

425 ‘/2 E. Now York St.
' Shenandoah, Pa.

Paieszkau 
miera Szimanta

Antana ir Kaži* 
paeinanti isz 

Pusžiles mira., 
Asz

Baseinu upskr., 
Putramentiszkes kaimo.
Ignas Kamanauckas jusij pus
brolis, turiu svarbu reikalą kas 
link justi žemes Lietuvoje. Ka
zimieras girdėjau gyvena Ma
hanoy City, Pa., o Antanas pir
miau gyveno Minersville. Jei- 
gti kas žino apie juos pieldžin 
praneszt, arba patys atsišzali- 

(t.100) 
Ignas Kamanauskas, 

110 W. 11 th. Ave.
Homestead, Pa.

kit.

I

Paieszkau Julių Gildą apie ? 
metai adgalios gyveno Maha
noy City, dar buna Illinąju 
ateito. Turiu pas jin svarbu rei
kalu. Tegul atsiszailkia ant 
adreso. 1 ! (D.16)

Ant. Danisewiczj r 
630 W. Centre St.
Mahanoy City, Pa.
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Box 72

Joe. Petraitis,
Mystic, Iowa.

Pa.ieszkau( Petra Vaįęzuli ir 
Petru Miloiaiti, abudu Itaįavo- 
nio para. Tegul atsiszaulpą aut 
adreso,

Joints Bradinius, 
Box 42, JCxpedit, Pa.

Pnioszkau mano tetos (Mei
lios Galinienės 
dziuke ir pusseseres 
Sa ka la tieki u tęs, 
szuniskiu para., Lapai uos kai
mo, o pussesere isz Darsiunisz- 
kiu miestelio. Abi gyveno 
Pittsburg, Pa. Meldžiu atsi- 
szaukt.

Vladas Czaplikas,
1 Crown PI 

Haverhill, Mass.

miestelio.
Pa.

da r

Jeigu esate senesni kąię^O me-'
Ijiau-

informaciju šiandien
?! 
?!
is 
i! 
j! 
$ 
S 

!

| Geriausios 
Kalėdų 
Dovanos

tu tai raszykįte del j^iįąs
dingu j 
savo prigimtoj

Kateiva
ft
ft 

fts
po tėvu Ku- j! 
os Marcelės $
teta isz Dar

• *

Veronka Staiikevicziene ] 
tėvu Skundžiiite isz Lietuvos, 
Suvaiką Red., Al i taus Sk iraus, 
Serijų Valst., Rusoniu kaimo, 
paieszko savo vyro Juozapo 
Stankevicziaus kuris iszvažia
vo in Amerika 
kelias gromatas 
kad gyvena Philadelphia, Pa.

priosz kara ir 
i man atleido

1
p Giminėms Lietuvoje, tai Ji
iĮj pinigas. Siusk dabar per Žj 

:;LIETUVOS - AMERIKOS?;({LIETUVOS - AMERIKOS?; 
^PRAMONES BENDROVES
| g iavo pinigai nueis in laika. | 

Mesi siuneziame sulyg j; 
žemiausio dienos kurso.

_ ____________

S 
I J jfįAdresuok: ji

Lithuanian. American} 

s «!

ft

f Trading Company
112 N. GREENE ST. 

BALTIMORE, MD.

l^1lb0JAi-i 
Sales Co.

Collegeville, Pa.

Imi

Temykit Lietuviai! > 
Jeigu norite nusiusti pinigui 
in Lietuva, greitai ir pagal 
žemiausi kursą, iszpirkti lai- 
vakorte už kompanijų preke; 
gauti teisinga patarima viso
kiuose reikaluose, tai kreipi 
kites prie gerai žinomo lie- 
tuvo, bankieriaus ir taikos 
teisėjo, reikalaudami atšaki* 
mo nusiųskite 2c marke ant 
szito adreso:

JOSEPH G. BOGDEN, 
; ; Aiderman & Banker

4 S. Main St. DuBois, Pa. *

c

i

SVARBUS PRANESZIMAS
I. i Mi

*

ATYDARIMAS

$1 AR $2
Dabar priraszo jus prie musu

Kaledino Klubo

UŽPRASZIMAS VISIEMS
Musu Banka iszduoda szirdinga užkvietima del kiek

vieno vyro, moteres ir vaiko;
.linkines, pristoti prie musu naujo Kaledino Klųbp.

szitam mieste , ar įsz ape-
i r . i

t 1 insirasžimo gr i
ir kita meta per Kalėdas turėsit Pažiūrėkite ant

MUSU NĄUJO KALEDINO KLUBO

$5 AR $10
Yra tai parankiausias pienas del sutaupinimo pinigu. ine n-rio mnen

del Kalėdų, ir suteikia proga tiems kuriu ineiga-yra ne- ^aoar pmaszo JUS pnę TOUSU 
per didžiausia; padėti skaitli pinigu kožna sanvaite in.
Banka per musu sistematiszka spasaba.
• Lengvai yra intoti prie szito Klubo ne yra jokiu; “

žemiaus padėtu atskaitų ir iszsirinkiw ir kita me ta per Kalėdas'turėsit
* Lengvai yra intoti prie szito Klubo ne yra jokim 
insirasžimo ąr mėnesiniu doklu, ne yra jokiu kliueziu

Kaledino Klubo
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$50 ar $100
4 i * ' ’ *

sau Klubo prie kurio norėtumėt pristoti; 1c 2c, 5c, 10c,‘ 
25c, 50c, $1, $2, $5, $10, $20 ar virsziaus, 
musu Banka su pirmu depozitu.
kaipo narį Klubo ir duosime jumis knygute kuri parodys 
kiek yra padėtu pinigu. ►

Tai ir viskas kas prie to priklauso.

ir ateikite in 
Mes priraszysime jus

i

$6375ar H2750į

Pradek
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kite dabar ir turėkite pinigu del kitu Kalėdų
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Pasidauginauczio J^Iubo Pienas
lc Klubas Indėkite lc pirma sanvaite, 2c antra sanvaite.

. ........................................... :"° $ 12.75‘Pridėkite lc viršziaus kožna sanvaite, o už 50 
sanvaieziu gaunate , r Z .
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2 C Klubas įdekite 2c pirma sanvaite, 4c antrą sanvaite> 
Pridėkite 2c virsziaus kožna sąpvątff, o už 50;

‘ i K T* j.Ul
sanvaieziu gaunate .

* l 1 J

5c Klubai Judėkite 5c pirma sanyaite, 10c antra sanvaite/ ,
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25.50
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Lygio Skaitlio Klubo Pienas
25e Klubas Indekite 25c kožna sanvaite—už 50 sanvaieziu^

k gaunate , . . . . ,..........................................1 AP"
50c*Klubos įdėkite 50c kožna sanvaite—už 50 sanvaieziu

f-

gaunate 25.00 |
sanvaieziu

> • •

$1 Klubas Lidėkite $1 kožna sanvaite—už 50 , 
» gaunate

$2 Klubas įdėkite $2 kožna sapvaite—už 50 sanvaieziu
.gaunąte .............................. pjVJ/evV

50.00
S

Pridėkite 5c. .virszįaus kožna sanvaitę, o už 50
• • i • • ; •sanvaieziu gaunate • • 

t
I

R 10c Klubas LidJiatc 10c pirma sanvaite, 20c antra sanvaite*
f

Pridėkite'10c virsziaus kožna sanvaite, o už 50 
sanvaieziu (gaunate . , . . .

r

63.75 $5 Klubas gaunate ..' ■ .
Indėkite $5 kožna sanvaite—už 50 sanvaieziu

11 , ' "■ 1 * t

• • t •d
250.00

<

. Indėkite $10 kožna sanvaite—už 50 sanvaieziu ,enn no
$10 Klubas gaunate ............................ * 5vP4*P«

127.50
4

Arba galima pradėti jiuo augszcziausios sumos ir sumažinti suma kožna sanvaite.
t
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$20 Klubas gaunate
''į * <■ * V

Indėkite $20 kožna sanvaite—už 50 sanvaieziu
> • • • • • • • f 1 .“4000.00

Pienas szio Klubo
t • • ‘ ‘ ' ' ■savo b znio atp&sza* R p|enag yra iengvas įr aiszkus: Pasidauginancžiam Klube, pradedant 

g sakysime nuo 1c, 2c, 5o, ar 10c. ir reikia kožna syki padaugint jusu
sziadienTūlas Prancūzas, 

jau senas žmogus, nuo 18 metu 
savo gyvenimo užraszinejo vis
ką ka pirko ir iszloido ant sa
vo pragyvenimo.

Pagal tuosius užraszus tai in 
laika 59 metus iszruke 628,713 
cigarus ižduodamps ant ju 50,- 
895 frankus. Per tuosius me
tus sunaudojo 86 kelnes, kurios 
kasztavo 2315 frankus, 75 sur- 
dotus ir kam.zoles už 3954 f r., 
63 ezobatus už 1653 fr., apati
niu drapanų sunesziojo 320, 
kalniereliu 354 už 1329 fr. Ke
lione kasztavo jamlione kasztavo jam 2324- fr. 
Alaus ižgere 2S675 stikĮn, 40,-

| depozitą ant kiękvienos suihos kožna sanvaite;

/ Sumažinimo Klube pradedant su ąugszcziąusia suma 
vaite sumažinant suma., i , • ,

;a ant kiękvienos suihos kožna sanvaite; ' JI
ir kožna san- T /
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m Lygi Skaitlis Klube, pradedant su suma; sakysim nuo 25c, 50c, $1, $2,
M* sti.4 zx AAA 2 —   ~ J J — ■ • S. _ 1 'S L _ *X^$2„$5, $10 $20 ar daugiaus; ir padedant tapaezia suma kožnasanvaįte.
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303, stikleliu arielkos už ,20$40 ’
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Naudokitės isz Progos
Padėkite in Banka nors bile kiek pinigu, trauki ja 50 sanvaieziu, ka

4 • ■ r |L" l» ■ ' -I I ■ ,

greitai praeina, turėsite^ gražu«suma pinigu; ka galėsite ar panaudoti
Kalėdoms reikalams iJ A*rba pradėt regulariszka taupinima pinigu del 
pagėlbima nupirkįmo~sąvo locno namo, suteikti tvaikams mokslą -rar 
pradėti koki bizni, 'j \ < ,t
Dėkite regularjszkai ąziėkrtiek piningu in Banka kožna sanvaite,
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t|i musu Plneas. /Atęikite ir prisiraszykite sziandien. j!: ,
H - ’ - R v 4 Bfil .*.. > / i

Prie virsz-tninetos sumos Bus pridėtas -ir procentas.
*
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KAROLIAI.

— No. 
mina kaip 
tarp turtuoliu.

Jos vyras paskendo minty
se. Paskui suszuko:

— Kokia neiszmanele 
Nueik prie savo 
nios Purienos 
įps kad paskolintu tau koki 
Ženčziuga. Judvi esate gana 
szlrdingos drauges.

Jos akys prasiblaivo. 
linksmai atsake:

— Tiesa! Buvau užmirszu-

Niekas taip neže- 
atrodyti varginga

esi! 
drauges, Po- 
ir papraszyk

Ji

atsinesze

si.
Ryto mota nuvyko pas savo 

drauge,ir nusiskundė.
Ponia Forrestier

didele žemeziugu dože, ir ati
dariusi tarė:

— Iszsirink 
brangioji, 
t Pirmiausia 
branzaletus,

kuri nori »
( 

ji pamato kelis 
auskarus, 

grandineli, ir brangu 
kryželi garuotais 
Atsistojusi priesz veidrodi už
sidėjo visus. Lukterėjo, tar
tum negalėdama persiskirti.

— Ar gal turi daugiau ?
Taip, žiūrėk czia. Nežinau 

kuris tau patiks.
Urnai patemijo juodo salyno 

dėžutėje tvykstanezius dei
manto karolius. Szirdis suplas
nojo nenumalszinamn troszki- 
mu. Rankos drebėjo kuomet 
iszeine juos isz dėžutės ir už
sidėjo ant kaklo. Ji paskendo 
sužavėta priesz savo paveiksią 
veidrodyj.

Tuomet ji paprasze:
— Ar gali paskolinti szita ? 

Tik ta viena?
— Su mielu noru.
Pribėgusi prie savo drauges 

nuoszirdžiai 
iszbego su

greit apkabino, 
pabueziavo ja, ir 
tuo turtu.
. Diena puotai 

Luziene, 
perimta

<
ir

’i

porln 
auksini 

iszsodinta.

prisiartino, 
Ponia ’ Luziene, skaisti savo 
grožėjo, perimta džiaugsmo 
kupina pritraukė visus prie 
saves. Szvelni, elegentiszka, 
lipszni, saldžia szypsena neju- 
cziomis paviliojo vyrus. Ju do- 
m a. buvo* .atkreipta *in ja.* Jie 
klauso jos vardo, norėjo susi- 

Kabineto palydovą' 
Ji buvo

skaisti

Szvelni,

pažinti.
grūdosi vaisa szokti. 
vakaro karaliene. Net pats mi- 
nisteris patemįjo ja.

Apsupta savo grožės vylio- 
janezia aureole^ ji valsavo tar
si apsvaigusi. Savo triumfales 
garbes valandoje, praeities ne
rimastis iszdilo. Jos jausmai 
buvo pagauti tu glostpneziu, 
žavejaneziu, 
emocijų

svaiginanezin 
kuriomis kiekvienos 

moteriszkes szirdis plaka per
gales valandoje.

Ji atsisveikino ketvirta va
landa rytmety j. Jos vyras isz- 

isz szokiu sales
siaunakti su trimis kitais vv- 
rais in gretima kambari losz- 
ti kortomis. Jie ten ir užmigo.

ėjo apie pu-

pecziu 
su

sistojo priėsz veidrodi kad pa- 
grožės pilnume.

Urnai suszuko. Nubalo. Dei
manto karoliai nobovyniojo jos 
kaklai '

Vyras, bepradedąs nusireng
ti, pažiurėjo in ja.

— Kak tau yra ?
Iszplesztomis akimis ji atsi- darni 

suko in ji. i
■>— Karoliai, karoliai! Asz— 

asz — pamecziau karolius!
Jis atszoko.
— Ka? -—“Kaip? — Nega-

maczius save 
suszuko.

SZEIMYNA. .dingu.

Įima!
Abu pradėjo kratyti kiek

viena suknios raukszle, per
žiurėjo apsiausto kiszeues. Ne
buvo.

* < ,

Jis paklauso:
— Ar tikrai žinai kad tu

rėjai ant kaklo kuomet atsis
veikinai puotoje?

— Taip. Asz 
juos lipdama laiptais.

— Bet jeigu Imtumei pa
metusi gatvėje Imtum, iszgir- 

Gal jie atsi-

palytėjau

dusi bekrintant.
Jeido vežime?

— Gal. Ar paėmei vežimo 
numeri ?

— Ne. Gal tu patemijai?
— Ne.
Lyg prikalti prie grindų juo

du stovėjo žiūrėdami viens in 
kita. 'Paskiaus vyras užsidėjo 
batelius ir pasiėmė apsiausta.

atgal peszczias
per visa kelia kuriuo vaiksz- 
cziojome. Gal atrasiu.

Jis iszcjo. Ji sėdėjo kėdėje 
kaip marmuro stovykla, iszba- 
lusi, szalta, be jegu, be jokios 
minties.

Jos v v ra s

Eisiu

sugrižo septinta 
valanda. Nieko nerado.

Iszejo atgal. N nėjo 
cijos departamentu, 
ežiu 
kompanijas — visur. Žodžiu 
jis ėjo ten kur vede ji ma
žiausias vilties szeszelis.

Ji lauke jo per diena, baimes 
ir iszgasczio nuvarginta.

Luzys sugrižo

spaustuves,
— visur.

in peli
tai k rasz- 

susisiekimo

Luzys sugrižo naktyj labai 
nusikamavęs, nubalusiu veidu. 
Nieko verado.

— Raszyk savo draugei, 
Jpaiara’jis, ir pasakyk kadi ka
rolių sagute atsileido ir kad 
nunesziai pataisyti. Tas duos 
mums laiko atsigriebti.

Ji parasze kaip jis liepe.
Savaites ,pabaigoje ju viltis 

užgeso? *
♦ Luzys < irupesezio iszvargin-

tas, pasbno penkiais metais.
— Turime sugražinti ja? 

karolius, 
viena vakara.

Sekanezia diena jie pasiėmė 
dėžutė kurioje buvo karoliai 
ir nuėjo pas auksininką kurio 
vardas buvo atspaustas vidu
je. Jis peržiurėjo knygas.

Toliaus bus.

jis
sugražinti 

kurcziai prabilo

užmėtė ant jos 
apsiausta kuri

Kuklus 
rūbas 

nuo elegantisz- .>

savim, 
gyvenimo

KVOTIMUOSE. 
t

■v

Žaslių mokykloje karta mo
kytojas, kvosdamas vaikus, 
paklau.se vieno: 
r- ,— Pranai,

Asz paszauksiu ka-

ir kaip deive

Atbudęs jis 
pliku, 
atsinesze 
kasdieninio 
skvresi labai •*
kos suknios puosznumo., .Ji 
skaudžiai prijautė skirtumą ir 
norėjo pabėgti kad kitos mo
terys kurios vilkosi szilko ap
siaustais nepatemytu jos.

Loisel sulaikė ja.
— Palauk. Neeik laukan., 

Nuszalsi.
rietą.

Ji iszspruko 
greitai nubėgo laiptais žemyn. 
Abu atsidūrė gatvėje, bet vi
sos karietos užimtos.

Nuėjo peszczia link upes Se
nos, virpėdama nuo szalczio. 
Czia pasiseko rasti viena isz tu 
senoviszku vežimu, kurie lyg- 
įęedindamies savo prastumo, 
Paryžiuje važinėja tiktai nak
timis.

Privažiavo prie savo name
lio duriu in Kentėtojų gatve, 
ir vėl karta, dabar nuliudusia! 
ji lipo auksztyn. Svajones isz- 
nyko. Szi naktis buvo jai tik 
vilojas sapnas.

Jis žiovaudamas, mintyje^ 
kad rytoj deszimta valanda 
dūri būti Ministerijoje. Mažai 
miego belieka.

Ji nusiėmė apsiausta kuris 
denge;peczius ir dar Išarta at-

pasakyk mary 
koks sutvėrimas yra daugiau 
pagarsėjęs tinginystėje?

Vaikas trumpai, pamąstęs 
atsake:

— Blake ponas mokyto-
jau.

— Kaip tai blake?
— Nugi ji labiausiai mėgs

ta gyventi lovoje. ;
v ‘i 1 ■ ,1'l J *' J I h J

Nauji Volelei del Player 
’.Piano.

Ka tik iszleisti nauji Lietip 
viszki volelei del Player-Piano. 
Ant visu voleliu randasi dainų 
žodžiai, toip’ktid kada grajina 
tai ir galima sykiu ir dainuoti.

Vai kalba 'žada — $1.00
O Lietuva Numylėta''—$1.25 
Pas darželi trys mergelęs —

$1.°° ..
Gaųa ^r4$^mums miegoti -

£1 no . . 5 I
Jęigii ar

$1.00 ;>
dotuosite per pacz- 

ta tai pridekite 5c. prie kožno 
volelioidel nusiuntimo kasztm 

. J. A. Žemaitis
315 8. West St, 

Shenandoah, Pa
I
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neužmirszkite 
Gyvenkite taip, 

kaip pridera krikszczionims 
tėvams gyventi; negaiszinkite 
savo augsztos 
apsileiskite. vaikais, pataikau- 

... i ju blogiems palinki
moms. Nuo mažumos pratinki
te vaikus prie .paklusnumo ir 
dr/iiismes, idant žinotu visuo- 
niet, jog jus esate V. Dievo ant 
žėnies vietininkai 
tojai.

Treczioji priežastys yra sto
ka prisiriszimo prie 
pi’ie savo szeimynos.

Visur gerai, bet namie ko- 
geriausia, sako senas priežo
dis. Taip, mieliausia, saldžiau
sia po savo stogu. Namuose 
tiek paguodos, kiek tik norėsi; 
gali .dainuoti, 
linksminties iki soeziai ir nieks 
tau nekliudys, iki viskas daro
ma padoriai, gražiai. Czia vi
si yra saviszkiai, visi czia vie
ni kitiems priklauso, vieni ki
tiems gyvenimą saldina, link
smina, vieni kitiems padeda. 

.f • • -k

Gimdytojai 
kas esate!

>

pagarbos, nei

irpavaduo-

po savo stogu.

namu,

juokties ir

llet ar visur taip yra? Ne! 
Musu laikuose daugelis bėga 
isz namu, kur kitur jeszkoti 
linksmybių, žaislu tarp sveti
mu, 
paproeziai 
gįaus, jei saliunuose arba prie 
kortu praleidžia laika. To
kiems nuobodu sėdėti namie,' 
tokiems nei moteris, nei vaikai 
nerupi. Szeimynu namuose 

vieni kitu 
laikosi, todėl negali būti pra
sižengimu, 
du.

Namuose kiekvienas 
mimas turi savo laika ir va
landa; yra darbo laikas ir po
ilsio laikas, o kur tvarka ir 
ramybe darbe ir užsiėmimu, 

visuose namuo- 
visoje ukeje, tenai viskas 

savo laike ir vietoje. Bet na
mu apleidimas be 
reikalo gadina ta tvarka ir 
inveda suirute.

Žinoma, yra 
kalu apleisti namus ypacz czia 
Amerikoje; jau, nesakau, in 
darba, ant pamaldų, in goru 
draugija susirinkimus, in ge
ras prakalbas, kuriose galima 
daug ko 
taip-pat kartais poilsiui iszva- 
žiuoti in ] 
vaikszczioti su vaikais ir mote
rimi miesto sodnuose (parkuo-

kuriu tikėjimas kitoks ir 
kitoki. <Dar blo*

Szeimynu 
viskas po akimis,

laika.

nei dideliu pagun-

tenai tvarka 
se,

užsio-

svarbaus

ir svarbiu rei-

nesakau, 
ant pamaldų,

gero iszgirsti, bet

pikniką arba pasi- » • ■» • •

se). Tas reikalinga yra ir nau-

lt

I

4

Tik reikia atsiminti, 
kad .nepasidauginus iszlaidu. 
Namie dauginus esant, galima 
apsieiti ir su prastesniais rū
bais ir (langiaus pinigu sutau
pyti' ir juodai dienai, 
koma yra, ir geriems, labdariu-

I 
reikia rupiu- 

kad ir vaikai pamylėtu

kaip sa

gieins tįkslams.
Gimdytojams 

ties, 
savo namus,ir be reikalo nesi- 
valkiotu po miesto gatves, kur 
nekarta nuo blogu vaiku isz- 
moksta blogu darbu ir papro- 
ežiu,
papuola po automobiliu ra

o mažesnieji tai kartais

tais ir gala sau gauna.
Senovėje Lietuvoje gyventa 

dievobaimingose, dorose 
mynose. Sztai, i nėjo grinezion 
matote tęva ir motina šu vaiku 
būreliu, bet tai ne visi; jau ki
ti, numirė maži,nuėjo pas Die
vą, idant už gyvus melstųsi, e 
ir pasilikusiu yra nemažai: 
kartais 6, 8 ir 10. Tankiausiai 
pati motina mokina vaikus po
teriu, todėl rytaįs ir vakarais 
kalba visi kartu maldas. Žie
mos laike vakarais,bedirbdami 
gieda. Szventomis dienomis 
daugumas keliauja liažnyczion. 
o likusieji taippat meldžiasi ai 
ražan ežiu kalbėdami, 
Misziu :
Laiks nuo laiko būdavo ir isz- 
kilmiu, szeimynoje: tai kriksz- 
tynos, tai pirmoji vaiku Komu
nija, tai vestuves. Pasitaiko, 
žinoma ir szermenu. Jos už vis 
buna sopulingiausios, jei vai
kai laidoja tęva ar motina, 
kiek ten verksmo, kiek aszarn. 
Ir nėra ko stebeties 
vaikai atsimena 
tėvu pamokinimus, 
vyzd i, 
siant paskutini 
perspėjimus ir drebanezia ran
ka, kartais tu paežiu vaiku pa
laikoma, suteikė paskutini pa
laiminimu jiems. Todėl nėra kp

szei-

ar szv.
maldas skaitydami.

laidoja tęva

o ežia dar

nes geri
gražius savo 

gražu pa- 
priesz mir- 

karta davė

UNIVERSITETAIDYDELE DYD2U VE — VELORYBAS.
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Pakraszcziuosia Vancouver, likos sugautas dydžuvis i 
kurio iszpjove tukstanezius
baczkas aliejaus.
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BALTRUVIENE.

svaru i > stoiko >» ir
S ISZ 

pa dirbo 25or.

Taigi baisui nerimavau, 
In viena parapija nuvykau 

Mat ten szvonte buvo, 
40 valandų atlaidas turėjo, 
Ir asz in bažnyezia inejau, 

Poterėli sukalbėjau, 
Paskui atsistojau.

Bir klaupti negalėjau, 
Pamaeziau, arti du szpicelei 

stovėjo, 
Abieju lupos žibėjo,

Dantys blizgeio.

9

• Ball i more užgyine ant svie-
9

stebeties, kad.tūlio ^vaikai iki < .
savo 'mireziai atsimena savo 
tėvelius ir ju pamokinimus ir 

gyvena. Bot dideliau- 
szeimynoje iszkilme esti, 

, antras suims, »mi. .4» 4'* (4* f* K • f
seminhrija^

dorai
šia
kuomet vienas
pabaigęs
szvenezia in kunigus ir pargri- 

in savo gimtine parapija
• 1 • W a

antras sūnūs 
insi-

to Katre 
Beda buvo namie, 

Ileike iszkeĮti kriksztinas, 
Gėrimus duoda žydas, 

In mokykla vest reikėjo, 
Pirmiausia pas žydą .nuėjo, 

* Kad nupirkt knygeliu, 
Ir del raszimo tobliezelia, 

Kada prie Szvencziausio ėjo, 
Nuo žydo nauja szlebukia tu

rėjo.
Ir vėjiona ant galvos užsidė

jo,
O rankoje nuo žydo žvake ži

bėjo, 
Kada Katruke in metus i.sze- 

jo,
* Mampkį pįrįct <lr(‘S(» nuėjo,

Reikėjo vyrnot,
zes 
atlaiko pirmas szv. Miszias 
arba taip vadigamąs primici
jas. Kas įjai ipoy įĮžiąugsmas i r 

M.M.T’
1 ? I

garbe visai sįoiinynai.
—:GAJ^AS:—

SKAITYKITE “SAULE
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SVEIKI KŪDIKIAI YRA t
l
1

TAUTOS TURTAS
I

Jeigu jus negalite žindyti savo 
kūdikio — niekad nerizikuok kuo 
kitu, bet duok jam

įI
t

v

>

N

7 <1

nieko netu- 
r(‘jo,

Vela mamule pas žydą nuė
jo, 

Pas Abromka viską gavo, 
, Kad ir brangei už tai parė

kavo,
Ant galo kokia tai liga Kei

de apėmė, 
. paeine.

Įaspadoravo, 
nuo žydo 
gavo,

O kada Keide piningu netu- 
r(?j°,

Nuo žydo nieko gauti nega- 
lojo,

Tada pas Lietuvi nusidavė, 
Ant bargo ko tik reikėjo da

vė,
Katre

Žydą daktaru 
Ilgai Keide g
Ir ko tik reikėjo

Dabar mirtis atėjo, 
papjovė 

graba davė
j

Lietuvis
O žydas patalus paėmė. .

# *

Del manes nėra pasilsio kad

zulyt kaip 
matai,

ir adventai
Po svietą turiu

/

EAGLE BRAND
■ i '[CONDENSED MILK}

»i‘ k r ■ , i * ‘ „ s ’

tai yra maistas, kuris pasekmingai 
iszsaugine sziitaitus 
. 4.. • . . h> tuksfaneziu 
kūdikiu kegyje praėjusiu szesziu 
deszimtu metu.

THE BORDEN COMPANY 
1 » Now York

. i ■ . it v

i 
t

*
i,

. u Borden Building x . ’a * p
I '4

I* i

Iszkirpk szi kupolą dabar, dr prisiusk. šiandien
ir gausi Dykai musu knyga, KŪDIKIU 
GEROVE, kuri paaiszkins, kaip užlab - 
kyti kūdiki sveiku. Taipgi gausi mai- J

I 
’•I

tinimo instrukcijas jusu: kalboje c
Vardas —--------- - —-i—
Adresas_______________

l
t

M

, . i J

f M* 4^*4. ‘4 '' •«« ĄkK k įį; I ■

r į

h’

' ‘t •-o
; (oxo?

' ‘Mr • /

ill

?

s.
*•/ 

»■ 1

s ■’•W -Wx W >
. . J ; ' I,

M

''V ■'

KAIP
TEIKIA STUDENTAMS. 

PAGELBA.

(Pabaiga.)

Yale Universitetas,

studentas turi ant

Ant pusgalviu iszrode, 
Ant kožno su pirsztais rod 

Ne buvo tai koki ponai, 
Tiktai.bolszevikai balvonai. 
Ant vargonų tankei žiurėjo, 

užrieto turėjo.
norėjo iszvaryt

J

(laivas

( k 
5

Jau žmonis
Ir da kaili iždirbt 

Bet in laika susiprato abudu 
ir laukan iszejo,

Tokiu budu kaili eiela ture-

() ka J kaip tok i s
jo, 

v(‘r.szis ap
sitaiso,

O da dantis žibanczius prisi-

rnl’ai turi S
taiso 

za i pytis
J

J

Ir kaip monke in visas dalis
kraipytis.

I
#

Viena bobelka užsimanė • v 
iz-

bėgt,
Pas kaiminka prisilakt 

Vaika maža prie sedines pu

kitais

ri.szo, 
Duris iszejdama užkiszo. 

Mergaite keturiu metu pasi- 
»» liko daboti,

O mamute nubėgo munszai- 
nes maukti.

Mm-gaite laukan iszejo, 
vaikais bo vytis 

pradėjo,
Rūdyk is likias pradėjo rai

vytis, ( 
Norėjo isz žabangų gautis, 
Ir butu nebagelis pasismau- 

•gias, 
‘ Ar butu pasikorias;

Ant gilukio moeziute pribu- 
vo.’ baisios mirties 

ižgialbejo
Argi tai motina ne gera, 

Kad ja ja užsmaugtu kvara- 
ba.

kaip ir 
daugelis kilu universitetu, se- 
kaneziai raszo savo kataloge:

“ Visuomet yra Yale Univer* 
si toto tikslas pagelbeti netui- 

[tingus studentus. Ir todėl duo
dame daugeli moksliszkti lai
mėjimu. Paskyrimo biuras tik 
užlaikytas duoti pagelba save- 
užlaikaneziarns studentams, ir 
jeigu jiems reikalinga, pinigai 
paskolinti.”

Katalogas sako, jog apie 600 
studentu kasmet pagelbeti pi- 
niginiszkai. Studentai užmoka 
tas paskolas apie du arba tris 
metus po užbaigimo mokslo. 
Paskolos fondas kasmet turi 
a į )ie $13,500 del paskolinimu.

Kuomet prisiraszo prie uni
versiteto,
syk užsimokėti už pirmo meto 

Tas mokslo mokestis 
per kelius metus vis auga pa
kol dabar kasztuoja nuo $200 
iki $300 ant metu. Tukstan- 
ežiai studentu negalėtu gauti 
augsztesni mokslu jegu jie tu
rėtu pakelti ta suma. Todėl ke
lios kolegijos turi instojimp ’ 
laimėjimus (kas užmoka už 
mokinimu), tiems, kurie aug- 
sztui stovi i n stojimo egzami
nais. Kiti neturtingi studentai 
gali praszyti pagelbos isz pas
kolos fondo, ta pagelba jiems 
duoda po paraižyta prižada 
jog atmokės tuos pinigus po 
mokslo užbaigimo.

Studentai gali parandavoti 
kambarius kolegijoje, bet pa
tys turi isztaisyti. Kadangi tas 
didele iszlaida, daugelis kole
gijų turi taip vadinamas “fur
niture loan clubs,” 
skolina studentams

i isztaisymus. Studentai ga- 
ir pasiskolinti knygas isa 

“book-loan clubs.”
Po pirmu metu kolegijoj, 

gabus studentai turi labai gera 
proga laimėti viena isz dau
gelio mokslo laimėjimu, arba 

laimėjimu,
universitetas isz- 

dalina kaipo pripažinimą ne
paprasto gero darbo. Prince
ton Universitetas turi 85 lai
mėj un u s isz $1,000., ir daugeli 
mažesniu laimėjimu. Visos se
nesnes kolegijos turi daugeli 
visokiu laiiĄejimu.

Kolegijų katalogai duoda 
pilnas informacijas apie tai.

Kiekvienas augsztesnes mo
kyklos studentas, kuris nori 
užbaigti savo mokslą kolegi
joje, pirmiausia turi, iszsirink- 
ti katra kolegija jis nori kinky
ti. Yra tiek daug szimtu kole-

mokslą.

gus
ii i
kolegijų

S

garbes 
kiekvienas

Rūdyki nuo

gyvenimas

Sz. Marijos Panos 
1 PREKE TIKTA! 25 c.
W. D. Boczkow«kbCo.

Mahanoy City» P<*-
■ i iwii ■ ""

LIETUVIAI KREIPKITĖS PRIE SAVŲJŲ!v# i

i

i
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JLaivaKortes Atpigo I
Keliauk isz Lietuvos ir in Lietuva visada per George-|

J. Bartaszjaus ’agentūrą, nes czionai parduodamos laiya- 
Jkortes netjk jsz Ne\v ^orko ir Bostono, bet ir isz visu 
.kitu portu. \ ( J
i Pinigus iszmainome ir siuneziame in visas dalis 

a _ a ’ „ e •

jkortes netjk jsz Ne\v Vorko ir Bostono, bet ir isz visu

i

t
f

ta pagelba jiems

kurios pa- 
reikalin-

kuriuos

pasaulio pagal dienos kurso. , v Padarome pasportus ir 
^kitokius dokumentus su Notaro ir Lietuvos Atstovu 
^patvirtinimais teisingai, pigiai ir greitai. .Užaikome net 
du vieszbucziu del laikino keliaiviu apsigyvenimo ir 

■jtprime .savo automobilius del greito ir .parankaus pasa- 
rsžiėriu ir ju bagažo iszvažinejimo.

?kai atsilankius o suteiksime dykai, po sekančiu adresu:

498 Washington St.

Ręįkaląukitę musu
tpinigu kurso ir invairiu patarimu laszkajs arba yputysz-

I GEORGE J. BARTASZIUS,
New York, N. Y.

'•*11 ? i*»

giju Suv. Valstijose, jog nerei
kalinga studentui apleisti val
stija, kurioje jis gyvena. Gy
vendamas netoli namu neturės 
tiek daug iszlaidu, ir gali gau
ti koki nors valstijos dyka lai
mėj ima.

Kožna meta kolegijos iszlei- 
džia katalogus, kurie duoda 
pilnas informacijas studen
tams. Katalogai siunsti dykai 
praszytojams. Katalogas pasa
ko kiek kursas kasztuos. Kasz- 
tai kitoki invairiose kolegijo
se. Valstijų kolegijos papras
tai pigiausios. Daugumas iss* 
ju neima mokinimo mokesti ir 
duoda studentams valgi ir kva- 
tieriuvima už mažas kainas.

Kitos kolegijos raportuoja, 
jog mažiausia reikia nuo $4QU 
iki $1,000, bet daugelis studen
tu reikalauja beveik du syk v - 
tiek.

Chicagos Universitetas sako, 
jog vidutiniszkos iszlaidos yra 
apie $500., bet jog yra tie, ku
riems $400 užtenka. Princeton 
raportuoja, jog mažiausios isz
laidos yra $700.

Daugelis.universitetu sziais 
metais pakele mokslo mokesti v 

ir valgio kainas del gyvenimo 
augsztu kainu. Bet nepaisant 
kiek reikia mokėti, bile augsz- 
tesnio mokslo baigiantis guh ' 
dirbti savo kela per kolegija 
be pagelbos nuo tėvu arba 
draugu, jeigu tik nori sunkiai 
dirbti bile koki darba jis galt 
gauti. — F. L. I. S,

* i, i »įWm*. 4 4RM||0*

paklau.se
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SAULE

Žinios Vietines
Dvileka dienu lyg Ka-

Isz Lietuviszku Kaimeliu
h 

—i ■

ledu.
Mass. —

Asztuoniolika dienu lyg
Nauju Metu.

f: — Pradekite czedyt kas 
Banvaite po keliolika centu ir 
dekite in banka, o pabaigoje 
moto turėsite keliolika doleriu.

— Kaip duodąpį.matyt, tai.; 
Bzhnetinos srventes bus labai 
‘‘sausos,” nes gtfros guzutes : 
jėn konia nesiranda, o žmones 
bijosi gerti “munszainia” su-

o pabaigoje

sausos,

“munszainia” 
iqaiszyta su kloroformu, etho-
ru, iodina, tabaku, ethyl ni
trate ir kitokeis paraleis. Kaip
gi cze nebijoti gerti toki “szto- 
pa” kuris iszeda žmogui žar
nas už keliu menesiu arba gau
na in galva “ 
ežius.”

smegeninius žal-

Del daugelio pažinsta- 
mas kunigas Juozas Karalius, 
kuris buvo už vikara Phila- 
delfijo’ų likos paženklintas pra- 
baszezium Coal Dale lietuvisz- 
1^qh parapijos. — Vėliname gi-

«*—•

Įįkio jaunam kunigui ^ant pir- 
^Aitinios parapijos, 
i-— Persemtas
W (
k-— Persemtas munszainia 
'Jurgis Penovskis isz Vulkano 
ąumusze savo prisiegelia su pi
lkio kotu, jog motore randasi 
pavojingam padejjme. Badai 
Jurgis norėjo . paymti vaiko 
pedia o motinas pasiprieszino 
priesz tai. Ant galo kaimynai 
paszauke palicije kuri uždaro 
Jurgi kozoje pakol ne iszsiblai- 
vvs.

— Bu geri namai No. 416 
ir 418 ant W. Spruce uliczios 
teipgi ir du užpakalije ant W. 
Maple uliczios parsiduos pigei 
del greito pirkiko. Dažinokite 
pas: Thomas Louiseau, 23 W. 
Spruse Str. Mahanoy City. —

•- OISTEREI IR KLEMSAI.

Boston, ■ Mass, — Laivu 
George Washington atvažiavo 

, - M ergų - 
Punsko vals- 

pa3 seserį Bundurieno,

J ieva Aliszausk into 
trakiu kaimo, 
eziaus, 
in So. Bostoną; Klenp C^epli- 
kiute, MasaFiszkiu kaimo, nuo 
Merkines, pas soseri į&mkiene, 
100 G St. So. Boston; Elena 
Navickaite Bukąncziszkiu kai
mo, Alytaus, pas Stasi Ambra
so, 9 Cady St., Lowell.

— Ana nedeldieni.ąpie 11 
valanda nakties, atėjo pas J. 
P-ni kiti du liet viai Ant. Liol 
ir Juoz. Gied. ir pradėjo latižti 
duris. Petronis paszauke po- 
limona, tada drąsuoliai vienas 
nere namon ir parbėgės pasi- 

drese, o 
Liol. iszsimale pro langą ant 
gatves. Policmonas jsztrauke 
Gied. isz po dreses ir rado ,dn 
bonka mjinszaines ir nugabe
no in szaltaja. Pliop. atsipra- 
sze poliemono, ta paleido. Ta
da jis-jsugalvojo kita triksa. 
Priipokino savo jaunute mer
gaite/ kAd sakytu, kad Petro
nis pavogė jo pinigus. Jis at
sivedė kita poliemona ir Pet- 
roni suaresztavo.

Policijoj Liolio mergaite ne- 
iszdri^o meluot; kapitonas 
peNltikrinOk, kad užsivarilie
ji mils, PetrOni paleido, o Lioli 
isz va re ir paliepė daugiau ne
apkaltinti žmonių neteisingai.

Jau pereitais metais Liol i s 
turėjo užsimoket Petroniai už 
sulaužvma durti užrakto.

Korsztai kyla 
kad pas 

ir 
priterszia narna.

Petronis žada savo kaimy
ną traukt teisman už neteisin
ga apvaginima ir laužymu du
rti nakties laike.

kavoj o po moters

isz to, 
munszaines

daugiausiai
L. daroma 
girtuokliai

,15c. - 20c. ir 30c. tuzinas.
Teipgi turime kietu ir minksz- 
tu vėžiu. Oisterei pristatomi 
del visu pareikalavimu. Paren
gėm ir valgius. Specialiszkos 
prekes ant savaites. I 

Heffners Cafe
. Pennsylyauia Jiotel .

W. Centre St;,
Mahąnoy City, Pa. skystimėliu praskiestas. Nelai-

savo mo
va i kuczius,

I •
1

i

’ » Ii

Chicago. — Morris Tbllo- 
witz, 1220 Marion court, andai 
susikvietę “szaden” 
teri ir asztuouis
paliepė jiem aplink ji in rata 
sustoti ir nei isz vietos nepasi- 

(2t.) judinti, o jis tuo tarpu bando 
ant iszanksto pri-

I

r ■

W. Centre St;

pasikarti 
rengtos virves. Jis tai dare

jo protas buvo per daug
virves.

nes

M

men kada jis jau buvo beveik ISZKELIAUJĄNT IN KARA
i_____i............. .................... _______________________________________________

ir jau buvo
bet jo moteris ji

G i vel i a n

boniarias virve sau ant kaklo 
neteko lygsvaros 
bepasikores, 
nuo to iszgelbejo
policija nuvožė ji in pavieto 
ligonine. Ten gydytojai pripa
žino, kad nelabasis skystimėlis 
jo protą beveik visai suardęs.

Tai vis munszeines aukos!
, apieMillM Stankcvich

Sudiev mihmojii įsesole, 
Sudiev žydiHtys žolynai, 
Sudiev, tau gražioji gelele 
Jau likis sveika aipžrnai. 
Žodeliu jau tavo auksiniu 
Girdėt nebgirdesiu gal asz, 
Ir tavo męjhiju akeliu 
?’ 1 ’ 7 ‘ * • • -
Nuo' tavos jau a<sz iszkeliauju f •
Gal nebematysiu ja*u asz

■<P

50 metu amžiaus, Hl 7 So. 50- Kovoti sali laisves brangios,
—x r. •> r? 4 * f “H. n -t s** • • « e « • *ghtVcs/ Čicero, anądien 
liko nutęistas penkiom metam 
in kalėjimą'už užpuolimą gat
vėj 11 metu mergaites.

Dabar jo moteriszke su sep
tyniais vaikais (visi maži, tik 

^vienas apie 15 metu amžiaus, 
kuris jau dirba) randasi dide
liam varge, nes neturi isz ko 
pragyventi.

Jo kaiminai 
kad jis yra intartas nekaltai 
nes 
labai vargingai’gyvendamas sn 
tokiais niekais negalėjo užsi
imti. Be to jo Laiminai'lvirti- 
na, kad jis huv/js.^ labai rimtas 
ir tykus žmogus. v Taigį niektu

• . ... ... ' ■

OS

varge, nes
a ...............

yra insitikine,

tokio amžiaus žmogus ir

Jo 4<rKa,« Tfl

panaszaus isz \jt> negalima tį 
ketis. 'JU

O tu viena pasiliksi 
Dainas dainuot Lietuvos.
Tik žodi spdiėv nesakyki, 
Bet likis szirdyje jautrioj 
Niekuomet manės noužmirszki'j 
Padek man sunkioj valandoj. 
O gal asz kovoj didžiausioj 
Dejuosiu tarp ginklu baisiu-, 
Bet tau mylimoji sesule, 
N lipinsiu vainiką jausmu. 
Sudiev mylimoji sesele 
Sudiev tie laimingi džiaugsmai 
Sudiev, tu sesele jaunoji, 
Sudiev, tie meilingi jitusmai. 
Jau likis sveika sesutėlė, 
Buk linksmai gclele,<rami', 
Sudiev, ir skaistvėidc mergele

J

J 
♦

3
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MITINGAS! ,

Szv. Juozapo Liet. R. K. Pa- 
rupijos, Mahanoy City, Pa.

BUK (SUfiirįtikimas 12 Diena 
Decthnberio 1921 m. 7 valandą 
vakare Szv. Juozapo Parapijos 

Pa. 
vi-

Sveianicje Mahanoy City, I 
N u osz i rd ž i a i u žk vi ecz i a m 
sus Parapijomis minėtos para
pijos susirinkti koskaitlingian- 
šiai, nes yra daug svarbiu rei
kalu apsvarstymui. Užtai, 
brangus, broliai ir 
parapijonai, nepatingėkite at
silankyti ant szito teip Svar
baus Susirinkimo ir tuomi pa
sidarbuoti savo labui. Nuoszir- 
džiai užkvieczia, Komitetas •

Užtai 
gerbiami

DR. J. A. TAN ANEWICZ
Gvdytojas ir Chirurgas.

Gydo invairias ligas vyru ir. 
moterų. Duoda patarimus 
sveikatos dalykuose, per
laiszkus. Adresas:

2020 137th Street, 
Indiana Harbor, Ind.

i.

Nes szaukia 'tevyfye, nieili.
• ’ •

SKAITYKITE’4'SAULE” , 
SKAITYKITE “SAULE 

SKAITYKITE “SAULE*
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Kur seniausia/ 
Ton geriausia.

SENIAUSIA
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ftoentiirfi :i 
VIENYBE
Parduoda laivakor- 

tes^ ant visų pa-
Tankiausių Lini

jų į Lietuvą ir iš Lie
tuvos arba ir visur ki
tur per 
Rotterdam^, 
na, IlambŲ^firą/ Liepo- 
aiir ki
tus portuš į' Eidkū- • 
mis ir j patį Kauną, 
taip pat ir iš Lietuvos.

Antverpą, 
Bremc-

11Q, A AUK/ 
jų, Karaliaučių ir k i-

<S)
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4
&
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m i—iri m'u- jir w « mm iMii i,

ANT PARDAVIMO.
Namai, 337_ir 339 \V. Spruce 

St. ir 33G W. South St. Parsi
duos visos ant syk arba atski- 
rimn. Atsiszaukite ant adreso

T. Powell,
312 W. Mahanoy St.

(D.1G)

<♦

Mahanoy City, Pa.

ANT PĄRDAVIMO.
■•i j , •» "J* »'

Keli geri narnai Frackville, 
Pa. Atsiszaukik pas ;(D.13)

I į ; rr c

) C..
Chas S. Par,mleyr< K

7 ar 17 S. Catawissa St.
Mahanoy City, Pa.

. ,Mi.l„-,„■>i m ....i. ......i'a.^1^. ■

Laivakortes Vėl Atpigo
In Hamburg ir Bremen $103.50
In Liepoju $110.00
InPiliava-Karaliaucziu $106.50

(War Tax $5.00)
Pinigu Siuntimas Kalėdoms 

Žemiausiu dienos kursu.
Pinigus Lietuvoje gauna laike 

25-30 dienu.
P. MIKOLAINIS,

Notary Public

53 Hudson Ave. Brooklyn, N.Y,

CHAS. S. PARMLEY v 
Real Estate Agent.
Jeigu norite pirkti ar parduoti Klubas, 
mus galimo jumis tame patarnauti. 
Randavo jame namus, koloktavojame 
randas ir tclp tolinus.
238 W.Centre St. MahanoyCity

Ai

I I ,r

i ŪNION-
iNATlpUAL,1 
L BANK 
k MAHANOY._ 
^LcityJI

F

Al

... . m rrn.iI i»i ................. . im.r .. . ■ - ■ ■ >■ . ____________ . .... . ... ... . . - , ~ .. .......... . _ ,

Visokiu zoboveliu vaikams ant 
h Kalėdų rasite

$

musu sztore.
1

■<r

’'‘♦K*

Ca»IUl Stock |l«u,WOk 
•■rplu A Profits

Mokame antra procentą ant 
audOtn piningu. Procentą prl- 
dedam prie jusu piningu 1-ma 
diena ftauslp Ir Liepos mene- 
anose, nepaisant1 ar atnessat 
parodyt knygute ar ne.

'A Mes norim kad Ir jus turė- 
■ tnmet’ reikalą su musu Banks 
nepaisant ar mažas ar didelis 

Bankas adams nuo 9 vaL 
ryte lig 8 vaL popiet, Sabato- 
mia 9 ryte lig 12 vaL

i ■ '
H BALL, Prezidentas
F. J. NOONAN, Vlce-Pres.
J. E. FERGUSON, Kasierlaa.

4

-------- o--------

H. J. HEISER & CO.
27 E. Centre St. Mahanoy CityF Pa.
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BALTIJOS AMERIKOS UNIJA
________i_________o pnOADW4y ,> :___ <new york n.y,__ _

** TIESI KELIONE IN LIETUVA
PER PILIAVA

(Karalfauczlu prieplauka)
ARBA PER LIBAVA, 1IABURGA - EITKŪNUS.

Szluomi linksma mums praneszti kad mes pasidarbavom idant musu
• pasažierlal, o ypatingai Lietuviai, galčhi keliauti Macziai in Plllava* 

Lietuviai, važiuojanti in Piliava, aplenkia Lenku juosta (Koridora) ir 
privalo turėti tiktai lletuviszka pasporta; jokiu vizų ne reikia. 
Susineszimas su Plllava tai yra nauja szaka musu regulariszko susi- 
neszlmo su Hamburgu, Danzigu Ir Liepojum, o del Lietuviu tai trum
pas Ir parankus kelias namon daslgautf.

DIDELI DVIEJU SZRIUBU PACZTO LAIVAI ISZLAUKS
GTTmTTAKrTAM į Vasario

22 Vasario
‘‘LITUANIA” 21 Gruodžio
‘‘ESTONIA”',.. 11 Sausio

LITUANIA 
‘ESTONIA”

Tiesi nauji kelione tarpe Llbau, Danzig, Halifax (Canada). Visi laivai 
turi puikius kambarius 3 klcsos keleiviams.

I 9 • • •

agentu jiiHU mieste.
Kreipkitės prie musu

VYRU
LIGOS

Xi

Daktaras KOLEll yra vienatinis tarpe Lietuviu daktaras 
Plttsburge. Jisai moklųosl Varszavoje, studijavo beglje 
82 metus invairias Ilgas vyru Ir moterų, todėl jas nuodug
niai pažinota. Gydo užslnuodlnlma kraujo ir silpnybes 
▼yru, spuogus, niežėjimus, ligas tinimo, invairias ligas 
paelnanczliis nuo neezystumo kraujo. Atslszauklte ypa- 
tlflzkal, per latszkue aoz nogydau. Dr. Koler kalba Ruoias- 

kai ir Leuklszkai. Ofisos valandos nuo 9 ryte lig 5 vakare 
Ncdeliomis 9 Iki 2 popiet.

Dr. KOLER, 638 Penn Ave. Pittsburgh, Pa.
» e a o e i ■ — — ■ — i. — ae <i — ao

Pirkite Kuknini
Pecziu Dabar

Gerinus dabar pirkti negu velians in 
rudeni. . Turime dar didesni ir geresni 
pasirinkimą negu kitados.

Musu specialiszkas PERT
GLOBE peczius, viduris 18

coliu didumo, 
Galima matyt musu sztoro lange.

$77l5?

i
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R 
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Suvrisz 70,000.00 iszmoketa del 2400 
Nariu Union National Banko

KALED1N0 KLUBO
— * 11 ", * ' ' /* i C', • \ t

* • I - ' ’ '< I
i I ' •

Subatoj, 1O Gruodžio.
! > fli

)
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pinigus siunčią j Lietuvą i 
ir visur piginusiu kurnu; M] 
t>ž Juos garantuoja, jsąd — 
ypač Lietuvoje — pinigai 
bus greitai ir pafankiai iš
mokami Artimiausioje vie
tojo puo priėmėjo gyve
nimo.

; Pinigus i Lietuvą 
siunčia telegramų. 
Amerikos pinigus 

maino ant visų 
šalių pinigų.

B
’’VIENYBĖS” 

^SPAUSTtyVįįč

K

■

■I
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k|

w.
LiUTtTviszK.s anmonrea,

WSSWwiaMI______
PIRMUTINIS IJETUVISZKAS 

JRABORIUS MAHANOY CITY, PA 
Laidoja kunue numirusiu, Pasamdė 
lutorooblllus, rlglnus Ir vežimus de'i 
laldotuvln, krlksztlnlu, veselllju, pasi 
ražlnejlmo Ir tt. Krausto dalgtus Ir tt 
S20 W. Centro 8L Mahanoy City. P*
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Ar prigulit prie szito Klubo? Jei da ne, tai pristokite prie 
Kf-musu 1922 Kaledino Klubo. Galite pristoti bile kada iki

12 Sausio. Lengvas spasabas del suczedinima pinigu del
Kalėdų. Užpraszom visu pristoti.

Galite pristoti prie bile kokio 
zemiaus padėtu Klubu:

R
R
J5
fe 
Rg
R 
sR 
R
R
R
R 
R

R
R
R

TRASKAUSKAS

z

Lengvas spasabas del suczedinima pinigu del

10c. ant sanvaites atnesza 
25c. ant sanvaites atnesza 
50c. ant sanvaites atnesza 
81 ant sanvaites atnesza

procentą; < 
procentą..

3T

7

K

a j X>. U y V
• Visokius spaudos dar*.- 
bus atlieka greitai, 

pigiai ir gražiai.
Spausdina 
knygas, laiškams popiėras, 

baliams tikietus ir. tt.
a

’’VIENYBĖ”
EINA DU KART, 

SAVAITĖJE
Spausdina geriausius raš
tus, vėliausias žinias iš 
Lietuvos ir visur ir turj

4 -J I

p nikei enamelavotas.

konstitucijas,
'»»

plakatus, vizitines korteles,

§
§
5)

8

s
Juokų ■ skyrių 
’’TARKA”

AMERIKOJE $3.50 MET 
LIETUVOJE ....... 4.50

Į
X

• X

) Į H >

' -tn.df
U ĮH»

— ■ . H -

procentą.
procentą.
procentą.

II b H'; H'-

c p

5c. ant sanvaites atnesza $ 2.50 ir procentą.
5.00 ir procentą.

12.50 ir
25.00 ir
50.00 ir

82 ant sanvaites atnesza 100.00 ir 
.85 ant sanvaites atnesza 250.00 ir

Iszsiuncziame jumis Czeki in namus 
trys sanvaites priesz Kalėdas.
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Pirkite ”Vienytas ° 
droves žėrus. Dividendui 
mokami. Ateityje bun di
delis pelnus.

Vienas Šeras $10.
S' ■ !fi 

’ > . I, j

Bon-

Užlaiko didelį knygyną, 
J

šokių knygų.
kur galima gauti vi-

Reikalaukite platesnių in
formacijų apie viską, ra- 
fiykite mums laiškui, rei- 
kąląuklto musų piniginio 
kurso ir knygų katalogo.

Su visokiais reikalais 
kreipkite šiuo adresu:

LITHUflNlflN 
VIENYBE PUBL.GO.
193 Grand St.E

Brooklyn, N. Y.
Kur vienybe, 
Ten fcalybS.

________'................................ ------------------------------------
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Tvircziausia Lietuviszka
BANKA

• ‘‘ :■

Didele kaucija sudėta Valstijos 
Banko Departamente, Eslu po 
priežiūra Valstijos, teip kad pini
gai sudėti mano bankoje negali 
pražūti. Priimu piningus saugiam 
palalkimul. Blunczlu piningus 
In visas dalis ąvleto, pagal dienos 
kursą. Parduodu laivakortes 
kompanijų nustatytams, kainoms. 
Parūpinu paszportus keliaujan
tiems in Lietuva. Viskas daroma 
teisingai, greitai Ir pigiai Ra- 
szykite apie kalnas o gausite 
teisinga atsaklma. Adresavoklte:

V. Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė. 

Mahanoy City,' Pa.

Kazis Rėklaitis^
Lietuviszkas Grab orius

Laidoj* numirėlius pagal naujausia 
mada ir mokslą.' Turi pagelblnlnke i ’

• i • t yIl I
H

motoro. Prieinamus prekei.
įi^. u. ....raį

616 W. SPRUCE ST 
Mahanoy City, Pa.

Bell Telefonas No. 149.

e

Daktaru Juozas J. Austrą
LIETUVIS

Mnvvals Daktaras Karlnweneje.
MTDO VISOKIAS LIGAS

■mala 
ŠYDO 

------------------- -j
Priima ligonius lig 10 valanda ryta.

11 lig 2 popiet. < lig 9 vakare I
Telefonas—Bell 859 R. |

113 E. Coal St. Shenandoah i

j

Musu Real Apollo ir Canopy 
Fair peczei yra geriausi.

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

i
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GUINAN’S
MAHANOY CITY, MT. CARMEL, SHENANDOAH.

I Sztai Koki Prieteli Turite
Merchants Banking Trust Co. Banke
Yra tai pirmutine Banka Mahanoy City ka pradėjo mokei 

procentą anit sudėtu piningu.
Yra tai Banka in kuri ateinate, kada reikalaujate pagelboc

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

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

Yra tai Banka kurios virszininkai yra juso tautlecrial Ir 
patinstami.

Yra tai Banka in kuri galite ateiti ant rodos arba Informs, i 
a. — — a - - a . > a a a — - — - i*

3»i i

ei jos, kada norite kur investyti piningus arba pirkti 'J 
namus?

Yra tai Banka, kurioje jaueziates lyg tave namo.
Yra tai juso Banka. /

L*

Pasakykite savo draugams Ir pažinstams kad dėtu ’savo 
piningus in Merchants Banking Trust Co. Banka. 8zita
Banka žino kaip jumis geriausia pagelbett
MERCHANTS BANKING TRUST CO.,

MAHANOY CITY, FA. •
—DIREKTORIAI—
L. Eckert, Vibe-Pras.D. M. Graham, Pros.

J. H. Garraban, Attorney W.F. Rynkewici
P. 0. Fenton
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D. F. Guinan, Trasa.
A. Daniaewics M. Gavula 

T. G. Hornsby
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