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Kiek Amerikonai ižduoda ant 
krutamuju paveikslu. 

Washington, D. C.— Laike 
tiri liejimo kokie atsibuvo 

pasirodo, bhk 
iž-
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ISZ AMERIKOS

užlipyta de- 
kožna po tuks-

Prisiuntimas gromatos isz Ro- 
sijos kasztuoje 10,000 rubliu.

New Yorlt. — Ana diena 
Imis Krause, aplaike gromata 
nuo savo gyminiu isz Rosijos 
ant kurios buvo 
szimts markiu
tanti doleriu verties arba viso 
deszimts tukstaneziu rubliu. 
Jaigu soviatu rublis butu szia
dien vertas 52 centai kaip tai 
buvo priesz kare tai toji gro- 
mata butirverta septini szimtai 
doleriu.

4
W. I). BOCZKOWNKI, Preu. A BfrW. D. BOvZKOWNKI, Pre«. i 
F. W. BOC'ZKOWBKl, Klilor
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34 METAS
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r A Motina yra tavo geriausiu 
prieteliu.

Buffalo, N. Y. — Priesz Sli
džia prasi d i‘jo teismas .Juozo

*

lt Kavaliaucko 22 metu už prisi- 
budn 62 

Ka va-
s

* I
i

savinima neteisingu 
dolerius. Po teismui 
lauckas prisipažino prie kaltes. 
Motina stojo priesz sudžia 
melsdama jojo
ant josios sūnelio ir vietoje už- 
daryti sūneli kalėjimo nusiun- 
-j sūneli namo su motna pa
liepdamas Juozui, sugryžti in 
suda už keliu dienu. Priesz 
apleidimu sūdo 
prakalbėjo in Juozą 
girdėjo jojo kalba siūle: 
ir visas svietas

priesz 
susimilejimo
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dienu.
sudžo garsei 

kad visi 
“ Kad 

a į) i e tave už- 
mirsztu ir apleistu tave, tai tik 
viena ypata tavęs neapleis ir 
neužmirsz tave, o toji yra tavo 
motina, kurioje visada rasi pri
glauda ir suraminma. Dabar 
turi būti pas jaja, teip, kaip 
jiji prie tavęs dabar randasi ir 
neapleido tave nelaimėjo. 9 9

Žmogaus koja po $15,000 už 
viena coli.

Cincinnati, Ohio. — Jurgis 
Kuhn, 28 metu senumo aplaike 
15 tukstanezu doleriu atligini- 
mo už netekimą vieno colio ko
jos laike nelaimes.

Kubu dirbdamas Cincinnati 
Traction (’o. likos sužeistas in 
koja o kada toji sugijo, buvo 
viena coli truiąj)esne. Apskun
dė kompanijų aht 25 tukstau- 
czius, bet jam sūdąs pripažino 
penkiolika tukstanezius.
Užlaikimas valdžios spaustu

ves kasztavo 11 milijonu, 
r

Washington, D. C. — Vai 
praejta meta 
popieros, jog 

35 ketur-

džios spaustuve 
sunaudojo tiek 
galima būti užkloti
kampines miles arba jeigu pa
daryti isz juju knigas, tai pa
sidarytu stulpas 500 miliu dy
džio. Ant spaudimo visokiu do
kumentu sureikalauta 50 mili-

valdžios spaustu- 
* ves kasztavo vienuolika milijo

nu doleriu.
Papūga ižgazdino vagius.
Mitchell, Mich. — Du vagis 

insigavo in narna turtingo žmo
gaus J. B. Lindsay tyksle api- 
pleszimo ir kada'•pradėjo savo

jonu svaru visokios popieros 
Užlaikimas ’

/

Iszsipilde jojo pageidimas, — 
pasiliko milijonierium.

New Yoi’k. — 
tn retail milijoną 
suszelptau visus n
kalbėjo Morrisas Jacobs in sa
vo draugus
Draugai jam vėlino gilukio ir 

jojo žodžei iszsipildytii, 
bet nesitikėjo idant teip grei
tai jojo gihikis persimainytu, 

diena aplaike žinia nuo 
advokatu, buk 
Kai i foru i joi 
cobstii szeszis 
riu turto. Dabar Jacobsas sako 
jog suszelps 
kartus daugiau.
' Klaida ligonbutije — ne tas 

nebaszninkas.
New York, 

ligonbute je 
Hs,'kurio pravarde sumaisze su 
gyvu ligoniu. Apie mirti pranc- 
sze jojo szeiniynai, kuri pasi
rengė ant laidotuvių. Priežas
tis klaidos, buvo numetimas 
tobliezaites su pravarde miru
sio ant gyvųjų, 
mirusio.

James

Jeigu“Jeigu asz 
doleriu, tai 
va rgszus,

laike Kalėdų.

ka«l

Ana
: jojo dede įniro 
palikdamas Ja

mi Ii jonus dole-
9 

vargszus penkis

— Czi (maitinėjo 
mirė tūlas žmoge-

o gyvojo ant

Crawder, sūnūs no- 
baszninko, pasiėmė nebasznin- 
ka namo. Viskas buvo pareng
ta ant laidotuvių.
sveikinimo prisiartno prie ne-
baszninko duktė, kuri dirstelė
jus ant veido apalpo ir sugriu- 

Tada Jamesas 
grabo ir suprato

Laike atsi-

sugryžo sveikas

vo ant grindų, 
p riejo prie 
klaida. Dave telefoną in ligon- 
buti ir nepoilgam viskas iszsi- 
aiszkino. Tėvas vietoje rastis 
ant kapiniu,

ijgonbutcs dalibauti Ku- 
czioje.
Pp. Bagocziai, Dr. Montvidas 
su sunum ir kiti du lietuviai 

sunkiai sužeisti.
Chicage.

Praeito sekmadienio vakara, 
automobiliams susimuszus, ta
po sužeisti szio lietuviai: Adv. 
E. J. Bagoczius, isz Bostono, su 
savo žmona Birute; D-ras A. 
Montvidas su savo 10 metu su-

Andrius Kulis, 
35 m. amžiaus, gyv. 3518 Went- 
worth avė., ir Jonas Juodakis 
32 m. amžiaus, gyv. 921 W. 33- 
ezias place. Pastarieji du taip 
pavojingai, kad ęako, vargiai 
iszliks gyvi.

Pp. Bagocziai

num Artinu;

D-ras A.

9

ISZ VISU SZALIU Isz Lietuvos
Sonatoris

kokie 
9

Su v. Valstijų 
duoda kas metas ant krutanių
jų paveikslu perstatiniu nuo 
750 milijonu doleriu lyg vieno 
bilijono doleriu. Indeta pinigu

priesz sonata 
gyventojai

"—■T*.  Į „Į „H.... m..... ...

Senatoris Penrose mire praejta 
z Subata.

Philadelphia. —
Peiirose, vienas isz ženkliviau- 
siu politikierių Peniisylvani- 
joi, mill* praejta Subata po il
gai ligai. Velionis buvo ne/ve- 
dias.

in paveikslu bizni suvirszum 
250 milijonus doleriu, 
juju dirba daugiau kaip 250

o prie

tukstaneziu žmonių.
Turner ir John Emerson isz 

Najorko, spyrėsi idant valdže 
uždėtu 50 procento akcyzes ant 
pargabentu paveikslu isz Eu
ropos, nes amerikoniszki iž- 
dirbejai paveikslu ant to daug 
nukeneze o biznis labai'nupuo
lė, uos lyg szi a m laikui 18000 
teatreliu likos uždaryti. Szia
dien Amcriko randami 54 vo- 
kiszkos kompanijos paveikslu, 
kurios parduoda paveikslus pi
giau no kaip 
kompanijos. VoKiecziai par
duoda paveikslus 30 procento 
pigiau.

Bomba suleido 62 žmonis.
Beribius, Vokietijof — Lai

kę kada szimtai žmonių klau
so grajinanezios kapeli jos ant 
rinkaus Dinkelsbuele, Bavari
joj, kas tokis mete bomba kuri 
truko su baisia pasekmia, su- 
žeisdama 62 žmonis isz kuriu 
23 yra mirtinai sužeisti. Bom
bos metėjas likos suymtas kai
po ir kiti kurie prigulėjo prie 
tojo užmąnimo.
Tukstanezei žmonių dingo dy- 

deliam tvane.* /
Pekinas, Kinai. — Naujas 

tvanas kokis 
šia vietosią 
daug blcdes,

amerikoniszkos 
Vokiocziai

Bandė visaip nusižudyt, bet 
negalėjo.

Charleston, W. Va. — L. L. 
Smith, 28 metu, neturėdamas 
darbo buvo labai nusiminias ir 
nutarę visus savo ergelius už
baigti ant visados per nusižu»

Politikoje dabar 
sztai kas užyms 
Washingtone. Daugelis goidže 
idant Pen nsyl va nj jos 
natorius Sproul padėkavotu už 
savo dinsta, o priymtu senato-

verda kar- 
jojo vipta

guber-

Kinai.
užėjo daugeliuo- 
Kinuosia padaro 
tukstanezei žmo- 

Iniu žuvo, o kiti dabar keneze 
dydeli bada.

Lovis Geltonos upes labai 
7*'Į kylo ir iszsiliejo po aplinkines 

Szantung, Kiangsu ir Ahvai. 
Vanduo užliejo nemažiau kaip 
deszimts tukstaneziu ketur
kampi niu miliu.

Cicariszka operacije del trijų 
vaiku.

/ London, Anglijo. —• Twic- 
kenliamo ligonbutejo ana diena 
gyme trilinkai po cicariszkai 
operacijai ant Onos Price. Bu-

dinima. Ydknt darba atlikti ge
rai pirma užlipo ant tilto, ap
laistė drapanas karasinu, 
doge, paėmė trticiznos ir pasi

uz-
I- 

kore ant galo, szove in save ir 
nukrito in ujfia. (

Gal ne vienas užklaus kokiu 
budu pasiliko gyvu ? Szauda- 
mas 
virve

in save, kulka pataiko iii 
kuria perkirto ir Smi- 

thas inpuoįe in upia, vanduo 
užgesino liepsna, szaltas van
duo atgaivino ji nuo truciznos 
ir Smithas iszplauke
kraszto. — Matyt, da mirtis ne 
norėjo jojo gyvasties.

ant

savo dinst
rysta, bet to gūbernrttorius 
Sproul neapsvarste ir kaip ro
dos nepriyms tos garbes.

Laidotuves atsibus gal petni-
ezioje, bet velionis iiž gyvasties
vėlino idant jojo lama laikytu I vo tai du sūnūs ir dukrele. Yra(

Ji... I i • ♦ lt • • •

per 10 dienu nes, abejojo idant tai 
nepalaidotu ji gyva. Į budo po kuriai

dykini ant vieno kdrt.
Cicariszka operacije už tai

Uostikas munszaines.
Youngstown, Ohio. — Nau

jas majoras miesto George 
kitu

pirmutinę operacije szio 
gimtu tris ku-

Tankios ugnes po visas dalis 
Lietuvoje.

Szatcs, Kretingos 
Paskutiniais metais miestelyje 
ir aplinkinėje dažnai pasikar
tojo tai vienur, tai kitur gais- 

priežastys — dau
giausiai vaikai ir nevalyti kai

ru. Spalio 
miestelyje ūkininko Ruginio 5 
metu vaikas bežaizdamas dcJ 
Inkais netyczia padegė kluojB 
isz kurio ugnis persimete^M

ra i Gaisru

įnynai. Teip sz

aps. —

»■> d.

tvartus ir kietis. Be **trol 
sudege visas suvestasis j 
rojus iszkultieji grudai ii 
szaras, . f

Tuo pat metu netoli Szacziu 
Laumaicziu kaime 

padegė' sto- 
ugnis persi- 

ir, ne- 
, s*u-

«
Fa-
>a-

miestelio 
va ik a i beža i z< 1 aini 
ginčio, isz kurios 
mete in kitus trobesius 
žiūrint gesintoju pastangų
doge 4 ūkininku visi triobesiai. 
Žiemai artinantięs padegėliai 
pasiliko be pastoges ir duonos. 
Neperseniai ir kituose kaimuo
se buvo gaisrai ir isz tu paežiu 
priežaseziu, o teip-gi del blogo 
kaminu valymo.

Kad neisztiktu kitu
sziu nelaimiu, pirmiausiai tu
rėtu sudrausti vaikus atsar
giau elgties su ugnimi, valyti 
kaminus, o i_________
drausti1 savo triobesius 

draudimo instaigose, 
ypacz rudeny suvežus vasarojų 
ir paszara.

Grindžiai, Szauliu apsl

pana-

svarbiausia ap- 
val-

d žios

rybos kaikurie nariai buvo su
manė panaikinti’ traktierius 
bet tam esanti prieszinga Vals
cziaus Valdyba. Jei nebutu pas 
mus traktierių, tai ir su slap
tais bravorėliais milicijai butu 
daug lengviau kvoti. Kiek tai 
visokiu nelaįmiu daro to degti
ne

lodas, Kretingos aps. —• 
Ijsz 16 in 17 diena Luk- 
rik.*A. Mackevicziaus neži- 

užsidege kluonas, 
ruszi

^^isz kur
K kluono (kojimo,) 
^skiepą) ir kaimyno tvartus. 
Gyvuliai pasisekė iszgelbeti, 
tik sudege 1 kiaule ir 11 žasu. 
Buvo spėjama, kad piktadariai 
padegė, bet paskui pasirodė 
kad > Mack viržius vakare ejes . 
kluonan sziaudu. Tokiu būdu 

priežastis 
buvo Mackevicziaus pipke. 
Nuostoliai siekia apie 100,000 
auks.

Grinkiszkis, Kėdainių ap. — 
Buvo musu miestelyje‘szitokią 
tokia pirtis. Valscziaus *Tary- 
bos nariai nemėgo maudytis, 
nesirūpino pirtimi ir niekas jos 
nek ureno. Dabar, 
gudu Batalijonui, ta pirti pra
dėjo kūrenti ir kūreno kelias 
dienas, kol nesudegino. Aps? 
kaityta maž-daug apie 30,000 *

iszeina, kad gaisro 
Mackevicziaus

pasistojus

a ūks. nuostoliu. O nauja pirtį 
dabar kas bepastatys! Musu 
valscziaus^ Taryba szimet ir 
teip turi daug darbo: reikia til
tai dirbtt mokyklai, stogas
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dengt, o pireziai tai jau sudiev
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Kiaukliai, Ukmergės aps.
Nesenai ežia sudege uk. Joczto 
g}7veriamas namas ir visa, kas 
tik jame bvo. Gaisras kilo isz 
blogai laikomo kamino. Nuos
toliai dideli.

Rosije skolina auksa nuo »

iręiszkia pasakyt!1 ' »-X ' • ■* .n • J
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teip vadinasi, kad ritniszkas[spalio 16d.’vidudieny"Gedvy- 
ciesorįs
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majoras 
Olos terp‘ 
mieste invedo nauja 
kurį pramynė 
szaįnes.” 
privalumas b lis 
pa visu palicijautu 
valandas, ar palicijantai negė
rę inunszaincs. .Jeigu uostikas 
suostu koki nors g 
cijanto, tai su juom butu gud 
bai ir su jojo džiabu. •

dintojas
“baisusis barzdoežius”

• novos nužudo apie szimta mo
terių ir likos pripažintas kaltu

- Į ir nusprenstas 
gilbtina,

liolika draugi! ir pažinątamu I ko daugiau kaip dydelis per-

“i 
Naujo

pagerinimu 
džiaba” 

uostiku mun- 
• vi rszi ninko 
uostvti kva- A7

kas kėlės

C 4

Orima pali-

r Julius Cesaras teip 
užgylno. Daktarai turėjo per- 
pjaut motinos szona idant ku- 
dyki ižgialbet ir nuo tojo lai- troba, dokąukomis dengta, ir

dzin kaime kilo gaisras. Nuo 
ugnies paveju supleszkejo" o 
ūkininkai kuriu tik liko viena

f h
•r 1

ko toji operacija arba gimdy
mas yra tep pramintas.

Teismas žudintojaus Landru 
yra krutamuju paveikslu 

perstatimu.
Parižius, JPrancije.

vienas klojimas. Kiti visi tro
besiai ir visas ūkininku turtas 
pražuvo. Iszskyriant gyvulius 
uirie buvo lauke. Tarp kito ko 
nemaža sudege ir pinigu, ku
riuos ūkininkai laike paslėpė 
babalkiuose. Ugnis kilo isz 
Jojimo. Vejas pute tiesiai in

Vokiecziu.
Petrogradas. — 

apibegiiieja, buk Bosija ketina 
aplaikyti bilijoną auksiniu 
markiu nuo vokiszku banku. 
Hugo Stinnes^ vokiszkas kapi- 
tajistas ir bankieriiis, badai 
pirko tris dydelius fabrikus- 
czeveriku Besarabijoi ir stato 
ketvirta Moldave. Fabrikai 
dirbs apsiavimus del bolszevL 
kiszkos armijos ir flotos.

Paskalai

i— Žu-
Landru vadinamasKruvinas atsisveikinimas kliris sodžių. Žmonių dauguma buvo

priesz iszkeliavima in Te- 
vynia.

Boston, Mass. -— Priesz isz 
koliavima in savo tevynia,. ke-Į per 

••• • • •• ■ '•
atėjo, pas Joną Policzuka duo-1 statinius krutamuju paveikslu 
ti jam gud baj ir žinoma, ne- kaip raszo apie tai “Hpma- 
apsiejo be ižgerimo munszai- nito” laikrasztis.
nes. Įsz pradžių visi pasielgė Visas tas toišmas buvo nu
galia malszoi, bet kada inkaito duotas idhnt padaryti isz jojo 
svecziu makaules, o munszai-

I IK X K V C 

no dūdavo narsumo. Kylo tikra tasaį 
bolszevikiszka pekla; sveczei dru 
pradėjo naudoti peilius, bute- aktorių. Kompanijų “ant tojo

ant nukirtimo 
yra, tai . nie-

iszeje in Szakyna bažnyczion 
už trijų kilometru. Gaisro 
oriežastis, r— spėjama, kad ne- 
jrotingo vaiko padegimas isz- 
cerszto. Gyvenant vienkie
miais tiek nelaimes nebutu bu
vę. Dokaukomis dengta troba 
vis-gi iszliko, nors buvo tarp 
ugnies, kad net ant lubu vau

trijų kilometru.
9 >

Gyvenant vienkie- Y

t

■ J
Tada

ir
Pp. Bagocziai, ka-tik vedu, 

keliavo in Kalifornija-inedaus 
■menesi praleisti. Pakely jie bu
vo sustojo .Chicagoj. Ketvertą 
dienu ežia pavieszcje, sekma
dienio vakara turėjo iszvažiuo- 
ti in Kalifornija 
atsitiko nelaime.

D-ras Montvidas savo auto
mobiliu 
gelžkelio 
Ashland avenue

kryžkely trenkė in juos 
kitas 35-taja gatve atlekes isz 
rytu puses automobilius, ku
riuo kaip pasirodo, važiavo ir
gi du lietuvai — Andrius Kulis 
ir Jonas Juodakis.

Kolizija buvo teip smarki, 
kad isz abieju automobiliu,tik 
laužu krūva beliko — D-ras 
Montvidas savo maszina buvo 
vos priesz pora savaieziu pir
kęs ir rnokejes apie tris tuks
tanezius doleriu.

D-ras Montvidas ir jo sūnūs 
sužeisti lengvai *- 

skeveldromis su
braižyti. Sunkiau sužeisti p. 
Bagoczius, ypacz gi jo jaunute 
žmona. <

— bet ežia

lydėjo jaunavedžius 
Važiuojant 

sziaures lin-
stotim

kui 9

Kankino szeimyna su inkaity- 
toms geležimis. .

Los Angeles, Calif. — Tris 
apsiginklavia banditai insiga
vo in narna C. F. Churchill, pa
reikalaudami 700 doleriu. Mo
tore ir vyras užsispyrė buk pi
nigu ne turi namieje.
banditai inkaitino geleži 
pradėjo degint kimus savo an
ka norėdami tokiu budu juos 
prispirt prie iszpažinimo kur 
pinigus turi paslepia. Tame ju
ju dvi dukters atėjo namo isz 
perstatinio, kurias banditai 
teipgi suriszo, apnuogino ir 
kerszino subjaurinimu, bet tė
vai ir tada neprisipažino. Ant 
gilukio sustojo 
automobilius*’ ir 
gandia

GROMATA ISZ LIETUVOS.
■

i

tos ir kiti greit užsidega daik
tai sudege.

Tegul
daugumui bus

Ana diena atėjo in redysta 
žmogelis Petras Szvilaitis ir su 
dydeliu džiaugsmu parode 
mums gromata .kuria aplaike 
nuo savo moterėles Barboros. 
Redaktoris manydamas joę 
gromatoje turi būti kokia svar- 
)i žinia prasze Petro idant pa
rodytu jam taja gromata. Pae- t 
m i as in ranka gromata, radak- 
toris pradėjo skaityti:

Mano inilemas Petruti!
Jokiu naujienų pas tave 

neraszau, tiktai daneszu tau, 
jog Szventes perejo man labai 
liūdnai. Norints esiniu labai to
li, bet visur jaueziu, kad tu esi

krutamuosius paveikslus, nes 
novos Užudintojas” Lan- 
yra vienas isz geriausiu

liūs ir kitus yiiagius. Kada ant I teismo iždavo keliolika, milijo- 
galo palicijc pribiivo, rado ant llu franku, pristatė liudinto- 
grindu tris svcczius mirtinai | jug) advokatus ir novos kaulus 

_ . . v ; Kada Lan
dų, likusius palięije uždarę už driį veg anį nukirtimo, tada vi- 

sos notos nužudytos moteres

sveczei dru>

pristatė liūdinto-

szi .skaudi nelaime 
paraginimas 

skirtis in vienasedžius.
Papile,. Sziauliu apsk’r. —

džiaugsmu

Kuczgalyse rugs.. 26 d. isztiko 
gaisras. Kuczgaliecziai suvožė 
.jovus in klojjimus ir paskui 
vežiojo garine kuliamąja ma- 
szina isz vieno Jilojimo in kita,

!lb

l! MT '' rn3' iI

Ft ||į

f
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M
M
I

pas kaimyną 
vagis persi- 

, Abudu 
Church ill’ai likos nuvežti in 
ligonbute kur pavojingai serga 
nuo apdeginimu.
Maldos sugražino jiai rege- 

j jima. \
Holyoke, Mass.

dama dienines szviesoš nuo ke
liu motu, Miss Darisa Bellin
ger, 22 metu senumo, buvo pa
sirengus važiuoti in Bostoną

pabėgo.

sužeistus gulinczius ant grin-1 nužudytu moterių.

nepadoru pasielgi madr girtuo
klystes. , .

Teip, tąi vietojo Jonui va
žiuoti in tėvynė, nuvažiavo sta-

pąęiilui kuldami. Kuliiuit nera-stos prie gilotinos ir paszauks ; L- . . . j . . .. • '• nm : si nei vieno, kad butu blaivas:

t

•11
Jisai nekaltas, mes esame gy- 

ęzoi in koza, kur ji pamokys Į-tasai nuduotas teismas už žu- 
dinsta.

Argi tai ne apgavysta.ir biz-

44 

vos!” ir ant to užsibaigs visas
Ii,visi suruge samagonkoje. Vi- 

su kalcziausias tai maszinis- 
tas, kad nežiūri maszinu, bet 

inlindes in
idant teip szirdingaį heątsi- 
sveikinetu su savo draugais.
Apvogė motina idant pirkti

pasigems miega
szaudus arba kur nors bastosi, arti manias, rodos kad man

4
naktini darba, papūga staigai 
pradėjo rėkti “ugnis!” Vagis 
ant tokio balso'’ pabėgo o loc- 
nininkas pabudd in pati laika, 
matydamas pleszikus bėgant 
per lUhga. •'
Szitokius vagius tik pakart.

Chicago. — Du vagis insi- 
gavo in narna kuriame radosi 
dtauguve žinoma kaipo “Ka
lėdų Dieduko Fondas” kur ra
dosi 480 doleriu surinktu nuo Wesley Post Graduate ligonbu- 
žmoniu ant nupirkimo drapanų 
ir dovaneliu del vargingu vai
ku. J Kulis ir Jonas Juodakis, Jie

Jaigu tiejei vagis stotu ant .teip sudąužyti/kad sako, var- 
dsmo kuriame rastųsi moteres 

ant “džiures”
‘ apsūdytu tuosius rakalius adt 
pakorimo. r

ugnis!” Nematy- nis!

♦

/■T IRT

♦b " ''
b,
i Wl

kiek sutren-
kti ir stiklu

duos nugabenta in

te.
Daug sunkiau sužeisti And.

tai beabejohos
giai beiszliksia gyvi. Vienas ju 
nugabenta in Cook County li
gonbute, antras in Peoples Ii-

kur ketino instoti In mokslai- 
nia del aklu idant iszmokti ko
kio nors darbo ir skaityti rasz- 
ta del aklu. Priesz iszvažiavi- 
ma nuėjo ant pamaldų in Sala- 
veisziu narna kur atsiklaupus 
su savo draągems melde Dievo 
idant jiai sugrdžytu regėjimą. 
Salaveisziai apstojo mergina 
ir meldėsi su jaja drauge. Stai
ga! Miss Bellinger suszuko: 
4 ‘Atgavau regėjimą, garbe 
Dievui už tai, matau, matau 1

dovana savo milemai.
/ Green Bay, ,Wis.
Kellęr, 20 metu senumą likos

Ąlvinas

nubaustas ant dvieju metu in 
kalėjimą už apvogimą savo mo
tinos naszleš.

Alvnas pasiomias 'motinos 
bankine czedinimo knygute, 
nuėjo in banka ir isztrauke 55 
dolerius, kuriuos padovano sa
vo milomai idant nusiprktu sau 
dovana ant Kalėdų. Sudžo pri- 
vertinpjo vaika idant ižduotu
pravarde savo milonios, ck ba‘us-

4

460 bolszeviku žuvo muszięsia 
su Finais.

1 • 1 ;j

Helsingfors. — Bolszbviku 
raudona arprije užklupo ant 

U * JA M      ___ A.

Finu artimoje Karelijos. Bai

gonbute.
4

Sziadien mergina mato vis
ką ir skaito knigas.

mo bus jam dovanota, bot vai 
kas užsispyrę ir neiždave prakas užsispyrę ir neiždave pra 
vurdes, todėl nukeliavę in ka

1 į’V ■ t'''1 li"'.įv?!, ?

i 1 • - • 1

! .
lojimą, J.

t A

sus'musziai tęsęsi diena ir nak- 
ti. Badai 400 bolszeviku likos 
užmuszta, o szimtas sužeido. 
Apie , 50 karoliecziu likos už
muszta Nedėliojo)

Karelija guli piet vakaruo-
'šia kampo Fi'nland-ijos, tuo* 
jaus prie rusiszko rubejiaus,
kut radosi daugeli bolsževi- 
kiszku kareiviu.

. ll .

1 1 I '•
'' i'fi' -h i ¥*■ * ' 1 J '
1 .'iliWwi'i ' iA,. i' . ’ * r I tk H i ■

Bet ir visi ukininkahgirti, kaip 
sziaucziaizTame tarpu kibirk- 
sztys isz dūmtraukio griūna, ir 
nors visi mato, bet sako, 
tai niekas, nes visi labai jau 
drąsus yra ir sztai, kada visa 
teip gerai klojasi, kibirksztys 
užlėkė ant stogo ir uždege klo
jima, kuris su visais javais per 
puse valandos pavirto in pele
nus.

Jei nebutu buvę degtines, tai 
tokia nelaime nebutu atsitikus. 
Papilyje, valscziaus buto pa- 
szonęje atsirado traktierius ir 
piktina valstieczius; kiek to
liau yra antras; žmones sako, 
kad greitu laiku bus atidarytas 

?dar ir treczias. Valscziaus ta-

kas po nosia buteli samagon-

kad

kos prikisza Ir tavo pypkelia
vis. uostau. Ar tai diena ar nak-

aitu
I

H?'

ti visur galiu jausti taji kyap^s- 
ni, kas yra davadu, jog tąye 
labai myliu ir vis tave atsime-

« . • • . • Ji * w h i ii(

tau tave sena sermėga kabanti 
ant Vynieg kur pąlikai iszva- 
žiuodąmas, tai nekarta sau pa- 

. mislinau: ‘ ‘ AĮ<, tu Petruli, kad 
tu kabotum’ant tosios vinies 
vietoje tos sermėgas,” ka tau. 
vėlinu isz szirdies, tavo milenia 
Barborele. ’ ’

Perskaitė tokius

ni, kas yra davadu, jog t^yę 
labai myliu ir vis tave atsime
nu kur tiktai ejiiu. Kada pamfcU

velinimus 
atidavėm Petruku! gromata, o 
idant jis nenusimintu, ka tik 
susilaikėme isz juoku isz tokio
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KAS GIRDĖT
Po sziu szveneziu tai dakta

rai ir graboriai turi gana darbo 
ir net szokineja isz džiaugsmo, 
jog biznis pasigerino, nes daug 
žmonių bėga pas daktarus nuo 
persivalgimo ir porsigerimo, o 
tiems ka gyduoles nieko nepa- 
gialbejo tai su graboriais turi
reikalus su amžinu atsilsiu.

Dydeshinosia 
kur žmonis ižgere 
minio sztopo, mirė arba mirti
nai apsirgo. Nesavžiningi kon
trabandai pardavinėjo viso
kius laszus kuriu patis bijojo 
dalipstet o kvailiems pardayi- 
nejo.

miestirosia, 
visokio na-

susimažino jreri-Francijoi K„..
mas vyno ir likieriu. Mete 1912 

92,502 hl.^ko- 
0,- 
bli

ižgerta /tonais 
poliaus, o 1920 mete tiki 
317. Priežastis tame vra 
padotkai ant svaiginant 
rimu.

Vvrianses redaktorių’ 
listinio dionrasezio “ 
•nik” 
das ir žvmus masonas Pearl 
priėmė kabdikiszka tikėjimą ir 
krikszta. Kriksztu tėvu buvo. 
Daszinskrs. Keli numesią i ad- 
gal teipgi. apsikriksztino žy
das Borskis. Lyg sziam laikui 
toje socialistu redakcijoj dirbo 
patis žydai iszskyriant tik vie
no krikszczionio. — Matvt so- 
cialistai suprato savo kvaily
bių.

SOCHB 
Robotu 

iszeinantis Warszave, žy-
dipnrasczio

savo

Apskaitoma, 
raudasisvieto 

žmonis.

visobuk ant
1,730,294,642

kuris iszrado

su ginui nei s

Tas žmogus, 
guminius kurkus ir padus už
dirbo ant to milijonus, nes toji 
vertelgysta daejo lyg milijonu 
doleriu verties. Suraszai paro
do buk Su v. Va 1st i jos i a par
duota 1920 mote 125 milijonai 
poru czeverikn
kurkais. Isz Brocktono, Mass., 
kur randasi dydžiausios dirb
tuves ezeveriku danesza, buk 
84 procentas viso padirbto ta
voro ejna in kromus su gumi- 
neis kurkais. Fabrikas Akro- 
neĮ Ohio, in viena diena padir
bo net 203,138 poru guminiu 
kurku.

Guminei kurkai 
naudingi,
ant nugarkaulio, suezedina cze- 
verikus ir nesuszlampa, priek 
tam žmogus nepaylsta vaiksz- 
cziojent su gumineis

su paprastais

yra labai 
nes nekenkia tiek

ir padais kaip 
skurineis.

Nekurie

kurkais

toki vyra reiketu nn-

pamatu Najorke 
Kokia tai

tavoro isz užrubežes be mokėji
mo padotko.

Toji kompanijo turėjo susi- 
neszima su Kaunu prie ko pri
sipažino vedėjas tojo skyriaus 
Žūka nekas.
roku ūdos tosios kompanijos 
buvo iszvežtos in Kauna.

Valdže uždare skyrių LitluU 
anian Sales Corporation.

Visos knygos ir 
tosios

Pagal siiraszu soviatines val
džios, gyventoju
gusto menesi jo 1921 mote rado
si 131 milijonai, kurie skyrėsi 
sekaneziai: miestnosia — dar
bininku buvo 4 milijonai 800 
tnkstanezei, valdžios darbinin
ku 4 milijonai 600 tnkstanezei, 
likusioje 12 milijonai; užmies- 
cziuosia: darbininku 4 milijo
nai 400 tnkstanezei, valdiszku 
darbininku 900 tiikstanoziai. 
Darbiniukiszkn gyventoju isz- 
nesza 7 procentas
tiniu republiku Rosijoi, 
diszki darbininkai isznesza 4.4 
gyventoju.

Rosijoi 
kepublikos: 
Biszka

Rosijoi An-

visu sovia- 
o val-

randasi
Maszkirska, 

totoriszka, turkestonu

seknnczios 
k i r-

t
rska, dėgiestino, krymo.

I

senei radosi Ryme pas 
žiu delegatai

ak i jos,
7Q0 delegatu, terp kuriu radosi 

biskupai,
džios virszininkai.

Popiežius davė 
Czekams laikyti

P<1 
Sk

keli

kari
isz Czeko- 

susidejo isz

kunigai ir vali

pavelinima 
miszes savo 

kalboje, bet kas kiszasi skaiti
nio epistolos ir evangelijos tai 
da neapsvarstyta. Bet paveli- 
nimo ant vedimo paezes kuni
gams nedave, uos ant to popie
žius nesutiks ant jokiu iszligu.

Daugeliuosia 
amerikoniszk uosia 
šia jaunos vedusios 
buna iszstatytos ant juoko peri 
savo pažinstamus ir draugus. 
Bet Szkotijoi tiejei juokai per
žengė mbežiu. ’Tonais jaunave- 
dis turi parodyt savo narsumą 
ir vyriszkuma. Gymines paren
gė dydeli gurbą in kuri sumeta 
akmenis ir taji gurbą jaunave- 
dis turi neszti po visa, miestą. 
Po tam jauna ved is gali isz- 
pirkti jojo paeziule per sutiki
ma jojo ant uliezios per pabu- 
cziavima prie visu susirink il
siųjų. Tonais teipgi yra papra
timu, jog jaunavedis turi ghlo- 
tis su prieteleis 
nuo juju savo jaunamarte, tan- 

galejimai 
praliejimu daug

Nekuriosia sklypuosią yra 
papratimas, 
draugai 
ežia 
rinkti.

vyrai yra baisus 
rakalei! Ne nori jieje bueziuot 
savo paežiu raudonas lupeles, 
kurias aptepa su kokia mostia 
“rudž,”
baust kalėjimu už bausmia, nes 
vyras privalo bueziuoti savo 
prisiegelia kad toji apsiteptu 
net ir juodai jaigu jiai tas pri
tiktu, o ka cze kalbėt apie rau
dona tepala.

Ant tujų
atsibuvo teismas, 
moterėle užtepė sau ant lupę-Į 
Ii u tojo tepalo, jog vyras pa
matęs taisos lupeles teip jam 
pabrido, jog apie pabueziavi- 
ma ne buvo ne ka manyt. Ana 
diena tasai vyms norėjo savo 
paeziule pabueziuot ir ėmėsi 
prie nuszluostimo tojo tepalo 
nuo patogiu hipeliu savo pa- 
cziules ir kas isz to iszejot Toji 
moterėlė apskundė savo vyr?* 
už “žveriszka pasielgma su ja- 
ja-”

Nesistebime tam vyrui, jog 
nenorėjo paezia pabueziuot in 
iszteptas lupeles, nes tokis isz- 
tepimas turi nemalonia intek- 
mia ant vyru ir veluk pabu- 

"cziuot koki l^alvona ne kaip 
isztephi kpkiu ten tepalu bez- 
džionka.

Isz Vilniaus praneszama buk 
afrierikoniszka kortipanije 
<4 
tion

jaunos

kei toki

Lithuanian Sales Corpora- 
isz Bostono, Mass, kuri 

turi Vilniuje s&vo skyrių, li
kos uždaryta per Lenkus už 
kontrabanda arba gabenimo

>>

ri nesirūpina apszvieta, pama- 
galo visai KUR BUNA7

tifiisn arba d žarnas at-

želi dingsta ir ant 
žūsta.

Kitados, kada opidehiija ko- 
leros, 
lanke sklypą smaugdama žmo
nis — mane, jog ta i buvo Die
vo bausme ir vietoje jeszkoti 
paprastu priesįaseziu ^uj’1 bai
siu ligų, žmonis meldėsi, pa
rengdavo procesijos ir krapino 
ligonius szventu vandeniu.

Buvo tai tamsybe!
Sziadion apszviestas svietas, 

kada ’kyla kokia opidemije, 
jeszko budus kurie užbėgtu tai
sės ligas kaip užhiikimas.szva- 
rmno ir snnitariszkn iszligu.

Gerai yra melstis, jaigu žmo
gus jauezo, jog tas jam paleng
vins, 
A ugszcziausiojo, 
visa, svietą, 
užmirsžt ir apie mikrobus, ku-

gerai jeszkoti pagialbos 
kuris Valdo 

bet neprivalome

visokes ligas, nuo 
mal-

rie platina
n eapsi saugosime 

vandenin
kuriu
doms ir szvontintu ,
bet mokslu turime priesz juos
kovoti. • '

Žinysta tai gyvastis ir pro
tai mirtis irgrasas tamsybe 

prapultis.
Pameskime tamsybe, o ženg- 

kime prie apszvietimo!

1

SKAITYKITE “SAULE“
i

Ar norite darbo?

nereikia 
Be jokio 

gali savo laiko vaka- 
gera uždarbe, 

ir

mazesmosia 
miestelhio- 

poros

idant atimti

užsibaigė 
kraujo.

kad maskuoti
• .1

apsiaubia jaunamar- 
isz kuriu turi viena iszsi- 

Jaigu jaunamarti isz- 
rinktu svetima o ne savo vyra,
tai tun su juom galetis už mo- 
teria. Jeigu ne nori galetis, tai 
turi dei visu iszkelti puikia va
karienių.

apszvieta dingsta tiejei 
barbariszki paproeziai. ■

Mano tikra, 'sesuo Magde 
Czei’kevioziiite. Pinniau gyve
no 1 Ilinojaus .steito. Apie 14 
metu Amerikai 'Panirta isz Su- 
valku gub. Pliritiszkcs parrtpi-. 
jos, Sarginu •Sodžiaus. Togtil 

(t.3)

'HOSHO

atsiszaukia a nt ddreso.
M. Czerkbwluli, 

IjoekiBdx 16
Moroa Colliery, <Pa.

‘ Mano drangas
knuskris į
niaus Red,, Alitaus apskr., Va
rėnos Vals., Babrisžkin Sod. 
Tegul atsįszaukia ant adreso.

/ M. J. Shipulosky, 
Soutlihold, L. L N. Y.

t Kripis Rut- 
pa bin aii ti s’ i sz Vii-

tonos Vals.,

t
Paieszkan savo brolio-Vlada 

Rascvicziu,
vena Westville,' III. Jeigu kas

girdėjau kad «y-

žino ar jis gyvas ar mires, mel •
/dzin praneszt. <

Ant Ra ko vi ožius; \ 
719 Alabama A ve.

Sheboygan, Wis.

Mano sesuo*Magdalena Pal-
tanavicziuto, paeina is’z Glu-

Mikaliszkio
Marijampolės apskr.

tiszkiu
valscz.,
Meldžiu aUiszaukt po adresu.
1 / GeoJ Vrtlaitis,
Box 185,

para.,

Mano brolio 
Razlanckas, 
Waterbury, Conn.

Šilinis 
pirniįftu

Paeina isz 
Kalvarijos apskr., Rudaminos 

Meldžiu atsiszaukt ant

Jonas 
gyveno

para.
adreso.

Thpings Kolosky,
Box 44, 1 dama r, I nd.

Asz Mikolas Yleviczius 
Kalvarijos miesto, paieszkan 
savo szvogerio Martyna Kise- 
liaucka isz Kalvarijos apskr., 
Riidarninos para., Keistutisz- 
kiu kaimo, 19 metu atgal buvo 

i., paakinus Ma- 
hanoy City. Turiu svarbu rei
kalu, 
meldžiu praneszt.

Michael IClavage, 
416 Rilley Al., 

' Tgmaqna, Pa.

miorito,

Rudaminos para.,

$hoboygan, Wis i z * i r*n

187.

jeigu kas žino apie ji
*

A

Isz Lietuviszku Kaimeliu

Alden, Pa. — JKinjiklos czio
nais dirba tiktai po tris dienas 
ant sau vai tos, o karuku duo
da ant dienos po viena arba du 
ant dienos ir žmogus uždirbki 
ant mais|o su tokiu darbu jai-

ant sau vaitos,

tik ant 
galima apie 
riu.

Lietuvei

gu

riti

sau va i tęs uždirbti 
penkiolika dole-

czionais

Agentu reikalinga 
mokslo kiek vienas 
mokslo 
rais užsidirbtie 
galima paderite po deszimti
dvidcszimti doleriu in savaite 
ir dauginus neleiskite vakaru 
už dykai bet pradeki t iszvcrsti 
savo dyka laika, ant pinigu. 
.Jeigu esate senesni kaip 20 me
tu tai raszykifo del jums nau
dingu informacijų sziandien 
savo prigimtoj kalboj.

Katei va Sales Co.
' . . Collegeville, Pa.

Minersville, Pa.

Mano pusbrolis Liudvikas 
Levanavic.zius, 10 metu Atgal 
gyveno Grand Rapids, Mich., 
dabar nežinau kur. Meldžiu at- 
siszaukt ant adreso.

Litid. Levanaviezins, 
Box 234, ■ .Pocahontas, Til.

Paieszkan mano broli Juozą 
daknbancka ir sesers Ursznlųs 
po vyru Prasaiickione, pirmiau 
buvo WateTbury, (lomi, dabar 
nežinau 
szaukt.

kur. ' Meldžiu

J. Jakubauskas,

, i

atsi-
(t.5)

'2 Hope St., 
Brooklyn, N. Y.

POTTSVILLE, PA.

u

' DAKTARAS L IV. H0DGEN8 
iHilhųlelIphla Specialistas 

Užslsenejusiu ir Cliroiihzkti Eigų 
Eikite ten kur ešate tikri kad gau

site tvirta rodą ir atsakanti medika- 
liszka gydimą, per daktaru kuri? turi 
daug metu pasekmingo praktik(lv|nio.

gvarantuotas’A

žiiio apie 
neszt.

Mano broliai Antanas ir Sta
sys Danelius, paeinantį isz Vai* 

Girnikų kaimo,
J

abudu dirbo prie 
kriaueziu Balthnoro. Jeigu kris 

juos, meldžiu pra

veriu valscz 
Garliavos para., 10 motu atgal 
girdėjau

M 01 i e j 11 s Da n i e i i u s, 
1020 Washington StM

Spokane, Wash.
- A

Ar žinote jog:
Kinuosia kas metas apvaik- 

sztineja szvente smako jau nuo 
450 meto priesz Christuos 
gymima.

Arabai buvo
kurie naudojo pomaranezu žie
dus laike szliubo/

Turkijoi nevedia

uz-

pirmutinėm,

vyrai ne
gali užymti valdiszkas larįlys
tas.

Japonijoi darbininkai ne- 
szi o ja kepures ant kuriu randa
si ^vardas . kompanijos del ku
rtu dirba.

yKinuosiii draugiszka kalba 
paprastai prasideda su užklau
simu: M Kokiam amžije tamista 

Pnnasžei kaip czionais 
Amerike: “

darbininkai

esi.
hau du ,ju du t J y

gyvena 
ipalszei ir sutikime o ypatin
gai musu rūteles kurioms Bal
truviene visai nereikalinga, bet 

kada atvaži uos susi pa
nes
<o-

ir tei p 
žint su geroms moterėlėms,
nubosta nuolatos kovoti su k 
czelu. — X.

Thompsonville, 
Darbai ejna gerai 
braszka ir uždarbei 
kiausi už tai žmones 

szventes.

Conn, 
net viskas 

nemenj 
praleido 

linksmai szventes. Lietuviu 
czion .randasi apie 30 szeimynu 
ir povieniu keli tuzinai, bet 
vienas nenusiimi 
si 
s i vest i. Matyt turi 
jas. Lietuvei yra 
aut dvieju parti jų ;—klerikalu 
ir tautininku, isž ko taukei ky* 
la maži nesupratimai, bet kleri
kalai druezei laikosi. —“Klor”

KAM KENTĖTI? ' 
Raumatiznio, neuralgijos ir raumenų 
gėlituai,greitai nustoja, jeigu patrini su 

4. MIN-EXPULER >1 
Vfdzbalenklls užreg. S. V. Pat. Oūae.

Žiūrėk, kad gautum tikraji-garsUji per 
daugiau kaip SoHidtyi’ ,

Roiknlauk, kad turėtų Ikaro (Anchor) 
Viihbaženklį.*

ne 
ptfsijeszkoti 

tu kc’kia dora mergaite ir ap- 
szaltas ko
pė rsisk yri a

į

Linksmesne Szypsa!

I’anieginMtc n n ujo

Rįlfflos
Bu užregUp-uol u vaLL..!...,..

* 1‘otVutu Ulure.
Naujumo mElyiinmo pakolyje.

Visos tvirtos, gomalnc iižmufian- 
cin<i vnnf.vhAH i.i®a___

priemaiša priimniui švclnauB

paveikiantis 
puikus plauku flutainytojaji, kuris

J

$2, DOVANŲ $2
JI

Ubn ženkliu Su v.* Yaht. 
b«i> im...

čioa ypatybčH fibimo valote idčtos, 
1^1 IX P K <t M o*. 4 A M «.

kvepalo.

ploinkanii poftullritojiiH — bfgalihiai

I**

lt

Spu<’
SIOPSDANDRVfl- 

i«u< uotu” 
HFMTHY SCAIp

. r, • • .rr oi o

Al LOMU I. 4 O F* rt

pHtiku kiul 
ir gučniiiu- 
alaiypatal.

■>
AptiekpFo 
pamiaUoda 
po 65c. nrbo. 
atoiuskito 
75c., tad 
atsliilinao 
pet poAlijt 
tiotddg iŠ 
labiirar 
tori j os.

->
Biitlnni 
relkalau. 
kite 
šltbkfo 
pakelio. 
Niūroki tc> 
kad biitiĮ 
INKARO 
Yali'l- a 
ba^onklis.

!l

* I

NMaait
Sugrąžina nian sveikatą Jr pajlc- 

])«!,; n, m.
Savą pciųmib-žinotą pa l» k

gay, saka Ponas Matuscvicls 
’■Ištariu ;

u9 jutu

-DABAR šitas I 
didiiaurtias ir I 
fferiausiaį dak- I 
iariiilca^ kny- I 
gas parduodam I 
už $7.00. LY- I 
TIES MOKS
LAS, tai pir
mutine knyga, 
kuri drjeo ai
škini pasakyti | 
ir atvirai iliu
stracijomis) j- 
rorfyti' viską, 
kas tik reikia 
vyrui iV mote- 
rei žinoti apie ! 
savo lyti*. — 1 
lyties organų 
i š s i v ystymą, 
funkcijas, svei- 
kritą ir ligas; 
moterų reika
lus: gimdymą, 
mėnesinės, kū
dikių auklėji
mą. jų liga#;

ei lės ir Sei
mo r visokius 
sekretus. Gra-

(2)

• OWI 
ligas;

žiflj apdaryta; labai daug pa-
kainavoikvlu, kfiina $7.00. (2)

SVEIKATA, tui knyga, kuri 
viską pasako apie žmogaus kū
nų. Jei Iioritc savo organizmą

. . V • _ 4 • * fu » ITpažint ir geroj sveikatoj užlai- 
kyt, tai pigykit gitą knygą. 
Gražiai apdaryta. Beveik ant 

kiekvieno puslapio paveikslas. 
Kaina $2.
, Matote,

duodam tik uz $7.;
nat dovanų.

O jei norit 
doVąnomr 
vien
LAI

kad šitos knygos kai
nuota $9.00, bpt mes dabar par-

'O 
tai 

šitų:
f

2.00 gau- 
kitokios knygos 
pasirinkit bilc 
KAIP RAŠYTn is šitų-* hAlr kasi 1 

SKUS LIETUVIŲ ir AN
GLŲ KALBOSE: apdaryta,$2.

4

KITUS SVJE- 
$2. j iĘTuynj I 

JOJ; n,,d., $2. MEILC ir DAl- 1 
I.Ė; and., $2. TŪKSTANTIS 1 
NAKTŲ; npd., $2.00.*

Pirkit Knygas ir siųskit jas ] 
j Lietuvą! Jei mylit daug skąi- I 

tai reikalaukit musų T>I- | 
KNYGŲ KATA

LOGO. Jei myli! mokvfL ARIT- | 
METIKOS. LIETUVIŲ ir AN
GLŲ KALBŲ, (ni reikalaukit 
musų MOKYKLOS KATALO
GO.

Miifotn, kad nirs visko turim; 
TIK PR1SIŲSKIT SAVO IR 
SAVO H RAUGŲ ADRESUS, ir 
PASAKYKIT, 1<O NORIT, O J 
nes tuoj visus «nprupin;!tm. 1

AL. MARCER1S
2023 St. Paul Ava. 

CHICAGO, TIX,
< »■—>r imli,, į.... ...

APIE ŽEMĘ ir
7 U S: apd., . ..u * vz »» y
PRATEVIA1 MANOJOJ AZI
JOJ; ft,,d., $2. MEILE ir DAI
LĖ; apd., $2. TŪKSTANTIS 
NAKTŲ; apd., $2.00.*

Pirkit Knygas ir siųskit jas 
1 
tyt, 
UZIAUS1O

■iTUS; apd.- -i ^>nr*
T'»d\ RiiTPMi diu>»la

tmują 
iplavi.iti 

i v. i u, Imi nu kn no
rad ic ja u t m ii rį u «.>• 1 </uof

a
i NiąiL.
fa La i

viiinluH, 
visum 

Buvau 1

•r T k f f I

tvirtumą visam kimiu 
Buvau lobai i 

dairą pinigu ui vuoklun
frfy v y In'.

Jo» <|u<>da 
rui3upąr*tas ir

gclbirjc. Kaip tik praliejau imli Lnirj, 
Atgavau savą tįv<ik:di> ii 

‘ ir ivirttimq.
15 daugumui darlxi netful 

pajautimo ir tai g Jut 
'V 

Lt’iikiu 
Va 1.4 u s

Jie nunirti • 
( icilitl 

tfut 
ahu 

-i f43 
savą 

ir

mari lazjl-i ir dAvi 
dabar allikfi try$ Fykm 
piripuinn ir ne -
paMkyli, joą N 
i J ..
palvą |>f(‘į tuott, Jcurk 

T< ’
PETKA!: 

r ~ * - ■
(virtunu) visiems gyvxb^s pn|ieg<mis, vra 
»(u bi 11< I i 11 i*n ii valMa* dfll jirrvuoUi,
sufirrtkhitu vyru Ir moterių. Duoda naują 
gyvybę Įaknotiu ir žarnoin.% atgalviri 

lin Rii^u*i ir HfArtiinus ricprilmną kvapo ir

riu rgiy,

aiiTitt 
Inga-Tono

ir tvirtumą.

y ."u 
ir geriausia atgaivitoiH sveikatų:,;,

PlUll<U tuos

MATVsBVICIS.
palvi| pr<i tuos, kurk 
kožnani pa litrui Nugar: .. . . _ . . .

Niign-Tonc priduoda didesni veiklumą ir 
tvirtumą visiems gyvvbčs palicgoins. >ra 
stohųklin^ns vaistas <i(M silpnu, jirrvuotii, 
sunnlklhtu vyru ir moterių, puodą nMilą 
Eyvybę jaknotiis ir Žarnoms, at gaiviu 
Inkstus, išmeta nuodingas atmatas, praša
liu guzus ir išpūtimus, rieprihuną kvape ir 
Išvalą liežuvio apvilkimus* Duoda puiku 
apetitą, glcrą gruomiihiviiną, nuolatinius 
nervus ir tvirtą, pastiprinant) miegą.

Kožnn Lenkuti Nuga* Tono talpiu pilną 
$1.00. 

a pile- 
_ __ _ _ \ i

busite vlsni ti/gnncdinti, upl ickorįni>ugrąžls 
us. Jeigu negalite iiaul i pas 

ntickorUiui, siuskite nuims $1.00 o gausite 
~>ilhą niCuio ’ tvn ran t Uotą g_vdjmą

nervu5 ir tvirtij. pastiprinami
Ko/na Lenkuti N u gu* Tono (alpiu r4 

vieną mCntsl uvilynią, o preke yrh > 
Gaukite bopkuti MAiuIlcn pas sava 
koriai^* imkite p^r 30 dienų ir Jclgii (hp 
busit c visai nzitn \ , ‘
Jums jtMu pinigus. Jeigu negalite ąaiil i pas 
aptickoriiiuS, siuskite mtinis $1.00 o gausite 
pilna ’ tvarantųotą gvd'mn, apmo- 
kieta puCtfiONATlONAL I'.AfcORATORY*

Chicago, TH.1018 S. WnlKiKli Avo.

JklIK

*■*»

j SZ DOVANŲ $2

Surplusas $270,000.00
BALTIC STATES BANK

• * • »1 n i * i < » , o » m I »* | | |,

Kapitalas ir

£

ii•i 
W

Gydimą ka aplaikotc nuo manos yra 
gvarantuotas'.*

Jaigu esate silpni, norviszki ar H- 
guotl, nedarykite tos klaidos ka kiti 
esa padaro, Utejkitc pas mane ir pas
laptingai pasikalbėsimo. Laukti y ra Į 
pavojinga. , . , ,

Viduriu netvarkos, aptrauktas lie
žuvis, užklniliiiaK ir suiikiiiiias po vąl-* 
gini, gazai, svaigulis, sllpniinias szir- 
įlies. Ir visos viduriu netvarkos grei
tai palepgviuM.

Odos Ilgos, Iszltcrlma!. papliezkos, 
dedervines ir luliM odos ligos greitai 
pasiduoda vvi i.uiuo rydlidn.

Silpni vyrai ay pajėgus Jusu ’jniihls- 
tos jus apleidžia? Ar esate nuvargo Ir 
silpni? Ar stokus jumą drūtumo, mit
rumo, ir pajėgos ka gamta jums pa- 
žęnklino, jaigu teip tai matykite ina
ne. ■ 4

lliinialIzniaM visokiuose padėjimuo
se, teippgi isztiijc ir sztyvi sulenkimai 
pasiduoda per mano gydimą.

Ar esate, nervuoti ir lyoto nuodęju, 
silpni ir nuvargo, ptiilrtc isz ryto,' be 
ambicijos, be gyvumo, trotinat ant vo
gus, silpnos atminties, ąarmatlyvl, 
greitai pailsint, pikti, iszbliszkušis Ir

kau
luose, skausmas, gerklėje, stekas en
ergijos. Todėl nelaukite. . T

Pasekmingai gydžiu katara, astma, 
dusuli, užimąs galvoje, trumpo giydo-J 
jiino,. iszt iniina gerkles (goitre,) krau-i| 
jo, odos ir spėclalcs ligas pilvo, inks
tu, kepenų, pūsles, lumbago ir neuri
tis. 4 •

Ateikite gausite Toda dykai, Po 'tam 
Is^alHzklnsiu kokis , Bkiątųtnąs, geres
nis ir daug pageibantis ^iįa mano ąpa- 
sabas gyilimo. Padckavones nuo dak
taru, lojeriu. ir dvasiszkUJu. Tie ęydl-; 
ma| patvirtinti ir rokomondavoti per 
garbingiausius Europos ir Amerikos 
SpOclallStuM ’ ’ ‘. , ', ‘ ’ 1 '

Ofiso valandos 8 ryto Iki 8 vitkare: 
Nedollomis lO iki 2 popiotH -• v

Dr. Hodgens Medical Offices, 
4 S. Centre St. ; (2-tras floras)į 

Pottsville, Pa.

pavojinga.

i

lut03 0(km 
i.utuo gynima.

rūmo, ir pajėgos ka gamta jums pa-

iszberlmai ant /Veido, pailsės, nuvar-
KkausinuH peczuose, akausmafl

I
Dydžiausiu nevidonu žmo

gaus, kuris naikina jojo gyve
nimą ir užntiodina jojo szirdi 
ir mysli yra tamsybe. Daugiau
sia ligų' paeina nuo tamsybes.' 
Tamsybe yra motina vargo ir 
prasižengimu Dydumas bar
niu, nesupratimu ir žudinscziti 
paejha nuo tamsybes, bet dy- 
džiaūsiu nevidonu tamsybes 
yra nprizv ieta. Nuo apszvietos 
priguli žmogaus sveikata, lai-, 
me ir gerove sklypo. Tauta, ku-

NddollOinis 10 iki 2 popiet./
1. ■ ___ k. f _ ,

t.

1
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Baltic States Bankas moka 4 nuoszimczius už depozitus. 
Nuoszimcziai priskaitomi prie sumos kas menuo.

. Dabar patogus laikas pasidėti pinigus Baltic States; 
Banke. Galite perkelti juos isz kitur. Atsiuskitei 
mums savo depozito knygute o mes iszkolektuosimc • T - u. _ t

Galite perkelti juos isz kitur. Atsiųskite

ir savo knygute prisiusime. ,
* * t: 1 į
Siuncziamc pinigus perlaidomis ir kablcgramais greitai, 

pigiai ir su pilniausia garantija. /
< 11 1 ' /

Parduodapie laivakortes in Lietuva ir isz Lietuvos.
Visi yra užganėdinti, kas su savo reikalais kreipiasi in S " • . (

BALTIC STATES BANK
294 Eighth Ave. New /York.

Kampas 25-tos Gatves.
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RALTIJOS-AMERIKOUr LINIJA 9Broadvayįjl ■Ne’V-^ork.N^? iLIETU'^Žib
PER. HAMBURGĄ,MUAXA 

a AREA MEPOJIL'
Lietuviai važuojant in Piliava 

į^Zaplenkia lenku juosta J karidora) 
Visa treczia klassri. padalinta in 
kambarius ant 2, 4, 6 ir 8 lova*.

iszplatiks 11 Sausio

TIESI 
KELIONE
! 1. 'I

c.

/■" e

1
M K b

/ f
//
.' 11 
i;

0 \ ,

Au **

J 1

III;

& : /i.,-

d &• 1
i

“ESTONIA”
Į “LITUANIA” iszplauks 1 Vasario
1 Treczia klassa in Hamburgą $103.50 

In Pilidva $106.50. In Liepoju $110.
Kreibkites prie musu agentu I
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Virpąs isz 
Daugelio

ir jie tur but netrukus seks Jur 
ginio, Jono, ir Ruzgio pėdomis, 
nes nusibodo klausyti “

Vilniuje. O ten

SAULR
lauke nuo manos tevai!... Ne!

— DrHuir»i. tik draugai,j

/

atsikėlė Jonas 
apsirengė.

Anksti r v ta
Kriauna ir skubiai
Matyti ruosžes in tolima kelio
ne. Apsitaisęs, susijuosė karci- 
viszkai diržu, trumpa kurtka, 
pasiėmė isz vakaro pagaminta 
riszuli in rankas, iszejo isz bus
to.

Buvo ankstybas rytas. Saule 
netekėjusi, tik už

auksztu miesto namu buvo nin- 
tvti rytuose « •
kas reiszke,

dar buvo

bet bus graži,

isz kiemo pro 
atsidūrė Kalvarijos

rausvas dangus; 
kad saule netru

kus lokes. Vasario rytas buvo 
giedras ir pranaszavo, kad die
na nors szalta, 
saulėta.

Jonas iszejos 
vartus,
gatvėje, apsidairė ir skubotais 
žingsniais nužingsniavo in 
miestą.

Vilnius dar miegojo. Retkar- 
eziais gatve skubiai praeidavo 
žmogus — lai darbininkai in 
darba skubėjo. Kai kur matyti 
insivelos in vatines kelnes, vel
tiniais apsiavęs 
Al ieste, 
susitrauko nuo szalezio, su rau
donais raiszeziais ant ranko
vių, ramybes sergėtojai milici
ninkai.

Jonas skubinosi. Per trumpa 
laika perejo b<miaž puse mies
to ir pasuko in gatve, kuri^e- 
de in Lindvaravos 

iszniko
Perejo kiemą, Jaip-

nužingsniavo

bolszevikas.
ant kryžkelių, stovėjo

vieszkeli.
vienuPaėjės, 

vartuose, 
tais inbego in antra aukszta ir 
smarkiai subeldė in duris. Jam 
atidarė sene
pažiurėjo, lyg klausdama, 
kur toks ankstyvas 
galėtu būti.’1 
mas pakvietimo 
ir pa klausė.

— Ar jau sukilo Tamistos 
gimnazistai!

<■— ■ Rodos jau..; 
galėdama 
sene.

namu

ir nustebusi in ji 
“isz 

sveczias 
Jonas nelaukda-

inejo in butą

dar vis ne
atsistebėti, atsake

Jonas nieko nelaukdamas 
nuėjo in kambarius. Ten rado 
krūvele gimnazistu, apgulusiu 
žemėlapi.

Visi buvę kambary vyrukai, 
buvo jauni g 
du taip pat buvo
nas, pasirenge kelionėn. Matyti 
lauke tik Jono ateinant ir lai
ke riszulius rankose.

Visi susėdo, vieni ant lovos, 
kiti ant langu, treti po du in 
viena kede ir nurimo; laukda
mi kad kas pirmas prasitartu. 
Veidai visu buvo rimti, kiek- 
vienas isz ju buvo susimastęs, 
susirūpinės.

— Na tai tark i mes, kuriuo 
keliu eisimo— tarė vienas isz 
pasirengusiuju kelionei, 'moki
nys Jurginis.

geriau butu 
eiti pro Maiszogala 
Szirvintus, isz ten 
tėvas nuvežtu toliau... kur 
mums reiktu. Pareiszke Jonas, 

rodos goriau bus 
Lindvarava; nes 

Vievy yra musu kariuomene, 
tai kur kas areziau negu ten...

Galu gale nutarė eiti 
Lindvarava,. in Vievy, 
sudiev “tavorszcziai”...

Trecziasis, isz pasirengusių
jų keliauti vyruku buvo kur- 
sistas Ruzgis. T 
menkiau pasirengęs

nieko

imnazistai. Isz ju 
kaip ir Jo-

Asz manau

— Man 
<‘i t i ežia per

paskui 
mus mano 

toliau...

per 
o ten

Ruzgi s bu vol 
i uždu pir-i 

mttojyhis draugus gimnazistus^
ir visa laika tylėjo, nesikiszda- 
mas in dtangu kalbas; vien tik 
klausė ’it szypsojo. Kuomet 
draugas Jonas ir Jurginis tarė 
paskutini žodi; Ruzgis, pakilo 
ir szipsodamas tarė: “Tai tė
vas pyks kaip sužinos... sakys 
— nemokėjov rupuže gyventi, 
tai tegu žinosi; ir Ruzgis nusi
juokė.

— Užteks, einam galu gale, 
tarė nekantriai Jonas. ' .

Dar karta draugai atsisvei
kino, linkėdami vieni, kitiems 
gero pasisekimo ir nuėjo savo 
keliais.M. .

1

raudo
nųjų draugu” Vilniuje. O ton, 
Kauno padangėj kuriasi, auga 
jauna jaunute Lietuvos kariuo
mene; ten szaukc Tėvyne sūnūs 
in viena szeimyna ginkluota 
draugija stoti in kova su pric- 
szais. Draugai užjautė, iszvi- 
kusiu mokyniu žygi, bot nutarė 
szia isztisa diena nieko apiė tai 
niekam nepasakoti.

Dievui, Jo-
Dabar ga-

*— DekavOkim 
nai, iszsigelbejova. 
lim atsidusti hiisViau. Tai tar
damas,‘Jurginis atsegė palto 
apykakle ir atsiduso. Jonas 
szyptelejo ir nieko neatsake.,

Trys musu pažinstami kelei
viai jau buvo už 
liavo plentu 
Kelias buvo prisnigtas ir sun
ku jiems buvo keliauti. Isz 
abieju pusiu kelio tamsus pu- 
szynas. Auksztos puszys dangų

atsiduso. Jonas

miesto ir ke- 
in Lindvarava.

1  n— ■ ■■■ —i—    «i i

dos; retkareziais tik prasijuok
damas nuo Jurginio kalbos.

Trumpos vasario menesio 
dienos, ir jau saule leidos, kuo
met musu trys keleiviai szun- 
keliu iszejo isz miszko in pla-‘ 
ežia aikszte apsupta isz visu 
pusiu auksztais miszko me
džiais, o paeziame aiksžtos ga
lo pamiszkej, prie kelio, stove- 
jo’gyvenami namai ir aplink 
kelios trobos. Musu vyrai nu
tarė ežia nakvoti, (į ryt ryta 
saulei netbkejus iszkeliauti vėl,

Gimnazistai suėjo in kiemą 
ir visi trys inejo in narna. Bute 
gyventoju buvo nedaug: sena jo, “Tas Vilnius, sostine,1 prie
moteriszke ir jos duktė.

Papraszius 
sutiko. Isz pradžių 
rus, atsidėjus 
mu žiūrinėjo sene ir jos duktė. 
Klausinėjo kur einat Kas esą 
tokie. Jurginis stengėsi iszpa- 
sakbti, 
szviesoj, kad patraukus seno
les simpatija ir kad neiszdavus

’ i :'”W

Į
J— E, brol! Jaunas esi. Am 

kai buvau rusu armijoje,-tai’

! '

v f • ii- , r --i.

Duodu irxprižadu... Rim-
I

i Jonas blaszkesi minksztain:
1 patalo; galva buvo karszta,lnet

; msi.”

gal supras mane. ' .Juk nesvo- tai atsake Jopas. 
timasTėvynės meiles jausmas,; 
Vilniecziams. Pasiliko iL 
gai ir drauges gajla ju palikti 
dar gailiau t<) mokslo, kurio I 
pasisemti daug, daug dAr reb 
ketu.., Naujau gyvenimai!, kaip 
jurininkas 
plaukau.
apystovos apsups^ mane

Draugai,
i 
t 

d va u-l
y

be kompaso, isz- 
Naujos sąlygos it‘

žmones, nauji paproeziai.k 
Mintys skrido, smagenis si e 

go, siela kankinos, nerimo.
Jorio mintys draikos, lakio

skaudejo.
“Kada bus galas toms, kan

kinėms, kad tik groieziau už
migus”... Murmėjo Jonas var
tydamasis patale, jau ar de- 
szimta klirta. * <.

Szlania epuszes, beržai ir eg
les ūžia, ^zoszuoliu gyrui gyvu.L |t ’l| W

Ir kalba dainuoja.. Ramu misz-

szu rankose, neveiktas biičzuiu 
lietuvio vardo,
Stocziau, kaip daug kitu
- K, 

ryt dar kelione baigti \reikės, 
— pamano Jonas, apsisuko ant 
szono apklojo galva antklode 

viską kuo geriausioj ir užmerkė akis. Bet nieko ne-i 
gelbėjo, ■ užmigti? negalėjo, o 
mintys viena po kitos virtine

nakvines seney

musu vy
sti nepasitikę ji -

jei in kova iie^
• M 

gana, miegot reikia J

Jis žinoir su ja susipažink.
kad jam didelis plotas saugoti 
pavestas ir jis saugo. Jonas 
stovėdamas sargyboj ramesnis 
buvb, negu ton užpakaly senoj 
sZiltoj pirty su draugais kal
bant. Jam vis rodėsi, kad drau
gas stovis sargyboje, ka nors 
pražiopsos, tai ji kankino. Da
liai’ jis ramus. Jis jauezia savo

.Y’ vakaras — saule neauksztai

rusu 
priesz vok ieczius naktimis daž 
na i eidavome. I 
susirgo,

Y 
f "

rome ir nuo lengvo vėjo oszel^ay^ keliones paslapties. Szev per galva ojo.
mininke mate, kad jos svecziai

Gim ,vra Wdri žmones. Ir kai dar kambarys; jame 
1 ' * ’ “• ‘ kelius kart .

buvo snuki. Kojos in I bolszcvikns nukcike, senole vi-
sniegu smego, riszuliai rankas sal

kalbėjo, drapsdydamos nuo sa
vo szaku sniego krislus.
nazistukams nenratusiems, ke
lione Kojos in

gąri žmones.
y

v ra
Jurginis, gražiai

nerimo. Rradejo kalbėti 
vargino ir szalde. Ėjo sunkiais| ^lV() dienos valgus, paša
lėtais žingsniais, nes žinojo, 
kad dar toli keliones 
daug reikalinga pajėgu sutau
pyti, kad tikslą pasiekus.

Jurginis susikuprojes, 
kas in kiszenos, sukiszes, risZu 
Ii pas i spaudos 
mas tai in viena tai in kita pu
se, kaip nendre vėjo supama. 
Jam sunki matyti kelione. Ruz
gis ir nekaip jautėsi. Jo neto
bulas apavas keliauti 
trukdė ir jis dažnai suklupda
vo. Bet užtat Jonas tikrai jau
tėsi kaip pas save. Rankas in 
kiszėnes sukiszes, ženge spar- 
cziu, isztvermingu žingsniu. 
Trumpa kurtka diržu sujuosta 
ir jo eisena darė Joną groieziau 
panaszu in kari, negu in VI 
klases gimnazistuka.

Jonas nuovargio nejuto, bet 
Jurginis su Ruzgiu jau pamaži 
ilsti ,p.rądejp, Ir kur nepailsi,

tralas ir

ra m

koti, ka tik žinojo.
— Tai jau sziandien, tarė 

szeimininko, nebijosiva nakvo
ti turėdamos po savo stogu to
kius vyrus. O taip, tai kiek vie- 

■ . m < •z * a « A

na nakti prieina nuo kiekvieno 
ėjo linkcaioda-> mnžil‘U8io b^esio

jam

jau po pusiaudienio,. o jie vi^ 
brenda ir brenda snieguotu ke
liu.

Prisiminė

j mažiausio bildesio drebėti. 
I Baisu vagiu. Juk miszkas ap
link. Ne gyvos duszios arti ne
rasi. O dar baisiau tai, dabar, 
tu bolszeviku... Turėjom ir mes 
nesenai viena vyra, tai mano 
sūnūs buvo. Bet užeinant bol- 
szevikams paoine ir nuėjo m 
tuos lietuviszkus “logijonus, 
dabar nors mirk, nei darbinin
ko nei szeimininko. Tiek to bu
tu, jeigu szituos bjaurybes bob 
szevikus smarves iszyytu, tai

*

, >

Žinai Jurginis 
susirgo, vadas insake nuvesti 
in Žaslius.

— Kas jam pasidarė? Nuo\ 
ko jis susirgo? Nerimastauda- 
mas paklauso Jonas yirszinin- 
ko.

— Žinai pokaitis. Pastovė
jo 2 ' 
porszales... Juokai. ,

Jonas virszinin-
garbinga darbh. Jonas jauezia, 
kad ir jis sergsti sklypeli .že
mės motutes ir ramybe draugu, 
užpakaly esąneziu.

Už ; sargybinio 
jo prisiartino

’ l ,,

valandi sargyboj, sukos
_ * — A f 1 " '■

— Taip kaip dabhr, likom 
tik keturi... < t

•— Taip, Bet vadas reikalui^ 
esant atsiunstas pagialbos. O 
jai puls bolszevikai, tai insų- 
ke laikytis ir be insakyiho he* 
atsitraukti.

— Vieni apsieisim, 
kės pagialbos— .tarė 
szypsodamas.

Virszininkas

pasigirdoke gulėti po szakotu medžiu. 
Jonas guli girios pakraszty ir 
žiuri in dangų, kur kregždes 
ore maudosi lakioja. Ritmu, 
malonu ilsėtis minksztain žolių 
patale... O aplink taip gražu, 
ežia tamsi giria isž . seneliu 
medžiu suaugusi, ten pakalnėj' 
Szirvinta banguoja ir jos kal
bos slaptingos- kartu su sže- 
szuoliU'girios szlamejitnu klau
sytis malonu.

Giria nutilo, tik sunkiai al-i 
su o ja jos galinga krutino.. Czia 
Jomis Szirvintos kalba užgir-

žingsniai, prie 
sargyboj virszininkas. (

— Kas naujo*? — paklauso 
virszininkas Jono.

— Nieko. Viskas ramu.
— Buvo atjojės isz Žaslių, 

vadas; pfaneszo, kad gerai sau
gotumėme; sužinojo, kad bol- 
szovikai mano sziandien pulti.

sa rg>’ bos v i r sz i n i n -Aiszkino 
kas.

- v Kada puls, jau tuojau

Ji

ncrei-
Jonas

..p

atgalnuėjo
Jonas likos sargyboj ir mane.

(Tolinus bus.)

Elenos
do.

Jonui, 
jis vakar jai 

sudiev sako, paskutini kart
* ■ •

draugiszkai su ja kalbėjo.
— Neik Jonai, neik iii ka 

riuomene, pagosi, baik mokslaj 
galima ne vien ginklu kariauti 
— kalbėjo Elena; o Jonas klau
sos jos rimtai atsidėjęs.

“Eisiu. Jauczių, kad man 
szirdis nerims, ramybes protas 
neturės,.
Tėvynes < gynėju eilese

tas togu ka- 
Asz noriu būti lais-

"I

kol nebusiu pirmose
Kas

laisvas nori bubi, 
riauja...
Va s?

——Xinok, 
baisenybe.

kad karas, tai 
Žudyti teises nie

kam nėra duota. Žinok, Jonai, 
kad tau žmonių kraujuose teks 
maudytis 
tydama
kuriuo priesz ateisiant Jonui, 
pianste knygos lapus.

— Asz nežudysiu, tik gin- 
Kas nori isz-

— kalbėjo Elena var- 
dideli lenktini peili.

S ?

— Ei jus medžiai seneliai 
stovite vietoje ir amžinai tik; 
praeiti minite, 
žuvo. Dabar

Kas buvo, tai 
nauja gadyne, 

nauji laikai. Daug jus senos eg
les ir puszys regėjot, bet su 
manim susilyginti nejmns. JuS 
pasenusios tik senove minit, o 
nauju garsu ir naujienų jusu 
ausis negirdi.

girdžiu trenksmą, 
karžygiai, joja Vy- 

Tai ne nuožmus kazokai

f

tus sugražino
Ba to brolis

11 ■1 ■ " ■ '■ ■

Už szipkorte ir kitus kaęz««

reikalavo nuo
vaikino.

Bet netrukus dagirdo nuo
kaimynu,

Ir nuo geru žmonių,
Jog tas jaunamartes

I

novos 
brolis,

Kada pats in darba nuejna 
a ts i lanka vis. * 

Pats tai dagirdias, pamgojo^ 
Pabucziavo ir vėlei nustojo^
In antra diena, kada isz dar

bo parėjo,
Inejas in grinezia nieko ne- 

paregėjo,.
Pati su savo vadinamu bro

liu iždume,
,Viską pasiėmė ir 600 doleriu 

, paėmė.
nežino ka 

daryti,
Kur paezios ir daigtus jesz- 

koti.
Tils latras ta isztrama paėmė, 

Su jaja po velniu iždume^
Kad daugiau kvailiu gaut, 
Ir vėlei koki asila prigaut.

i
TARADAIKA.

Viena bobelka- bankine kni- 
gele turėjo, 

O kada Vyras in darba nuėjo, 
Boba in banka nusidavė, 

Visus pinigus iszcme. 
Ir iždume.

Ir da sziadion nosugryžta 
Vyras verkė,

— Asz 
Tai eina 
ežiai... Tai ne nuožmus kazokai 
ar pikti vokiecziai pleszikai; 
tai senos Dainavos szalies vai
kai. Ju tai darbus, mieloji gi
ruže, savyje paslėpki ir paša-* 
kyk didvyriu vaikams apie ju 
darbus ir darbus”...

suužc; i
negu pirm'a 

kalbėtis pradėjo.
senos’ Dainavos 
. Eina... Eina...

— Ir asz eisiu... Eisiu...
Jonas pabudo.

Ruzgiu jau buvo atsikėlė, 
mis pašzoko isz patalo ir cine 
taisj^tis. ‘jfe 
v/ Pa va 1 ge Vyra i keli an t i

Dabar žmogelismedžiai gar- 
ė

Giria 
siau, tarpusavy

y

— .Lina... 
szalies vaik,ai

nors ir mano sūnūs galėtu su
grįžti..,. O taip gali kur nukau
ti ir ne žinios nebus... Turi pa- 
sisamdžius 'berną ir ta vakar 
pagavo bolszevikai su arkliu 
miszke ir sziandien dar negrįž
ta — kažin ar begrisz...

Giimiazistukai - džiaugėsi, 
klausydami senoles kalbos, kad 
in tokių žmonių tarpa pakliu
vo. Papasakojo viską atvirai 
szeimininkeJ. Sene ir duktė isz- 
sižiojusios klauso savo svecziu 
kalbos ir ju džiaugsmui nebuvo 
galo.

Tuojau sene ir duktė suruo- 
sze soezia skania vakariene, 
pavalgidino, kaip savo Simus, 
džiaugėsi jais ir kalbu nebuvo 
galo.

siu, kas musu.
Įileszti svetima turtą —- pleszi-
kas. Kad apgynus savo ir kitu 
laisve ii’ gimtine szali, žudyti 
galim.. , j

Elena buvo, nusiminusi, jos 
lupos drebėjo, akys buvo pilnos

Jurginis su 
Jo-

y 

bobos neužr 
mirszta.

Jau ne viena karta kalbėjau 
Ir vyrus persorgejau,

Ydant ne kožnai bobai nein- 
tiketu, 

Pinigu nepavedinetu.
O khd laikraszti skaitytu 

Tai apitf tai žinotu.
Mat,'gailesį poros doleriu, 
Tai keli szimtai

7

Dabar žino daejo isz Lietuvos,
Juk tai žmogus be verties 

jokios.
Pacze su penketą vaiku pa

liko, 
In'czionais su taja .storule 

atvyko. , 
Toji bobelka turi vos 26 metus,

Dygto ūgio, turi plaukus 
tamsei gelsvus, 

Veidas apskritus, nosis riesta* 
Storoka kaip piesta, m '

O tasai kumelis, j I
Vadinamas novos brolis, 

Ūgio vidutinio, dydeli ūsai, 
Senumo apie 40 metai;

nuejna po 
pa raliu.

Kad asz teip bobd tureęzia, 
Tai kibą pririszta lai ky czia. 

Munszaines neduoezia, 
Mesa nepeneezia.

Su diržai kas diena kaili lupeze, 
Valgyt duona, o gia‘rt vande

ni duoeze.

ren
gėsi. Sene dabinėjo jiems nuro- 
dvmu kelionei. '

— Eisite isz pradžių misz- 
ku ligi Žagiliu, isz ten keliais 
ligi "Zarasu, apeje Zarasus už 
kokiuiketuriu varstu ir savuo
sius rasite.

Pavalgė jjocziai pusryeziu, 
vyrai jaute savyje daug pajėgu 
ir kelias jiems nebaisus buvo, 
o juk ir lietuviai netoli...

Gražiai padėkoja 
vaiszingiems szeimininkams už 
nakvine; vyrai iszkeliavo.

Saule tik ka ant miszko me
džiu virsžuniu pakilo. Dangus 
rytuose dar raudonas, kdip ug-; 
n is buvo. Sniego spalva, taip 
spindinęziąi szviesi buvo, kad 
ne žiūrėti nebuvo galima. Szal- 
tis nosis ir ausis keleiviams 
gnybo. Aplinkui tyku ; no mėn- 
kiausio balselio. Tik sniego 
czirszkejimas, isz po keleiviu 
kojų tyla* arde.

Szalta. Jonas Kriauna stovi 
atsirėmęs senos puszics ir žiuri

aszaru. Veidas nulindęs beribi 
skausmą reiszke. Ji išžioto ta
re: “Žudysi, krauju liesi; tai 
szia tau dovana.” 
ve peili Jonui ir pridūrė:

Klausvk* Jurgiui, ar 
negeriau butu nuo kelio szalin 
nueiti, 
tryptas, tur but nesenai bol- 
szoviku czia eita, 
eiti laukais 
haisiais draugais 
kalbėjo 
sumindžiota kelia. i

— Gerai sakai, czia eiti pa
vojinga; tai tardamas Jurginis 
nuėjo nuo kelio iszsitrauke ir 
iszskleide žemėlapi. Pasižiurė
jo visi trys in žemėlapi, nu
sprendė eiti kairiuoju plento 
szonu, kękiais nors szunkeliais, 
bet nepertoli nuo plento, kad 
lengviau butu orientuotis. Nuo 
tos vietos, kur jie tarėsi, neto
li buvo matytis karezema. Vy
rai nutarė jeigu nebus pavo
jaus užeiti in karezema, papie
tauti ir pasilsėti-

Prisiartino prie karezemos, 
nėjo visi kartu in vidų, bet su
sitarė pasiuntė Ruzgi pasitėi- 

viduj nereika- 
Karczemoj, be

< 4
y

i

t
nes matai sniegas su-

Geriau bus 
negu su “ 

susitikti —
raudo*D

Jonas žiūrėdamas in

riauti ar nėra 
lingu žmonių, 
senio žydo, daugiau nieko myl 
buvo. Musu vyrai drąsiai suėjo 
in vidų.

Karezemoje isz valgomųjų 
daiktu niekpmebuvo. Anot žy
do, pereita nakti, buvo pilna 

bolszevikių > kurie
trauke in Vievi ir-pere i darni, 
viską suode. Bet žydas maty Ja
mas kaip jauni vyrai skaniai 
laszinins su duona valgė; pa-

karezema

siūle jiem^karsztos arbatos. 
Vyrukai ‘su mielu noru sutiko^
Nes jiorps apszilti buvo no pko 
szali ir sausa duona su laszi- 
niais butu skanesne. ♦

Vyrai iszsigero arbatos.-.ąp- 
szilo ir gerai, aplcngvine savo 
ryszolius . iszkeliavo savo ke
liais. j 4 .

Nors kelias ne-; kiek neleng-
vėsai S, - keleiviai žymiai 
HpaTOziatt^Jtjf'linksmiau žings- 
niayo tbiynį^Iurginis visu laika 
kalbėjo tai szi tai ta. Ruzgis> 
•kaip yiąnomet, szypįojo, Jonas’, 

Pasiliko draugai ■ \ kalbėjo n6rs kelio suhkumo nejuto, bpt 
rengdamies eiti mokykloj, kad Į ėjo ko tai susimastęs nuliu-

■ft

•f

%

vakariene 
savo sūnūs.

>
“Tai maniau, kad mano 

sūnus durnai padare, kad nuė
jo in tuos “logijonus,” bet tur 
but taip reike, jai tokie mokyti 
ir tai eina;., nes 
szevikus iszvis, 
ilgiau pasilks,-reikes badu įnir
ti, nieko nebeliks.

Visiems ligi sotes pavalgius 
ir pasikalbėjus; sene szeimrnin- 
ke nuvedė, savo sveezius, in 
seklyczia, kur buvo paklota lo
va ir isz priegalviu, ant suolu> 
padarytas minksztas patalas. 
Vyrukai tuoj pradėjo taisytis _ _ - *_

kas tuos bol- 
o jai jie ežia

eiti gulti. Blizgis su Jurginių 
sugulė dviese in lovty, Jonas pa
skendo minksztain patale, ant 
suolu. v

♦
. u u 7

Ne ilgai trukę, Ruzgis su 
Jurginių užmigo. Jonas1 nemie
gojo, nuo jo miegas kaž kur pa-

. : r

auksžtien inkus 
gulėjo Jonas, minksztain pata-

bego. i /(?
Apsivertos

le. Jo mintys skrajojo toli, to
li, ten kur gimtine, kur seni tė
veliai; tarp giriu placziu, kur 
Szirvinta srauni teka; 
gimtines namai vaidinas.

Ka tėvukas pasakys, kai

prisiminė Jonas senes žoį 
įdžius. Ir kum jie griaudinsis, 
kam jie; mano mylimi tėvai, 
raudos manės, kaip'žuvusio su-

jam

sužinos. i (Ęt, duniai. padare
‘ *' * ‘ Hr ’

piaus. Kad; galeežiarft asz jiems 
, paaiszk i nti, kad . ;^ąleežiai| 
jiems savo troszkimn atidengti, 
parodyti gera ir szventa pasi- 
.ryžima tarnauti, Tėvynei ir 
(broliams. ^aprąMu gal mane.

iPaaiszkinti

man atleistu... 0 dabar? Ne to

/

/

Elena pąda- 
“Pa

žiūrėk,, pasibaisėk, ne tau žiau
riam būti”...

Jbnas paėmė peili, liūdnai in 
ji. pažiurėjo, dar liūdnesnes
akis in Elena pakele, peili su
lenkės in kiszene. padėjo ir nu- 
siszypsojes tarė.

p Nesitikėjau, kad tu, mano 
geriausias dfaugas, manos ne
supratai, 
tas. Visuomet tave gerbiau ir 
gerbsiu. Tų mano szviesi 
žvaigždele buvai i r busi..; Da
bar sudiev, už dovanh aeziu, 
nesdi nuo tavos gauta, man ji 
brangi bus. '

- “Palauk! Asz nebusiu ego-

bet asz tame nekal-

ištev Asz tave Suprantu. Tavo 
tikslas mano tikslas. ‘ Bet 
aSzJiorejau tave atkalbėti. Ma
niau, kad tau pritruks drąsos 
ir tu neisi, pasiliksi. Man gaila 
tavos, sunkus kelias priesz tave 
nuo szios valandos klojas vin
giuoja. Tau kova isz vidaus ir 
isz oro teks laimėti. Laipiingas 
tu,
ir pasiryžimas.‘Vargai ir kova 
laime nesza. Tik gal naujai 
saulei patekėjus, musu gyveni
mas pavirstu nauju gyvenimu.

! vargus, nasz- 
ligi galo princ- 
f I < <1

tikslas mano1 tikslas. ‘ Bet

nes sžventas tavo tikslas

Tik gal naujai

— * Nugalėjęs 
ta gyvenimo 
sze^, perbridęs aszaru klanus, 
žmogus didvyriu tampa...

, —I Gyvenimo sunkumai 
saldus, kuomet mos gyvename 
no sau, kuomet musu;darbai 
paszveSti kitu naudai, kitu.gb- 
roVeL^|Jažiau apie save rupin- 
kiBiMsi ramybe aszaruotamtkisįtfasj (ramybe

* /'’i
- Eik', grange, savo keliu, 

jis tau ,turbūt isz anksto skie
tas. Tik vieno praszau tavęs, 
nen u žemink savyje žmogaus, 
kovok stLnedoiįa intaku. Pasi
lik toks.koks esi; dbras geras 
ir pasisžVentimp pilnas. Priža
dėk, kad sugrifizi tokiu Jone-

kely y
i1

lįu, kokiu iszejai. Dhok žodi ir
asz raini busiu, kad tu isztese-

4* i

I

L V /

geriems

in prieszo puse. Jis dar nė kiek • 
m — a . 4—. — a ■» ■ » •nepasikeite. Kiekvienas ji pa

matęs spręs ' 
kas savanoris.

Jonas. Kriauna
diena tarnauja Lietuvos sava
noriu eilese; szįandien jis pir
ma karta stovi sargyboj ir atsi- 

‘ ‘ raudonųjų ’ •

Puszis, in kuria-Jonas atsi
rėmęs buvo, stovėjo ant auksz- 

viskas 
aplink gerai buvo matoma.

Ten toli| gal už pusantro var
sto, juodas miszkas. Jis kaip

“1tai gimnazistu-
Jl!

jau treczia

dejos seka, kas 
pusėj dedasi.;

tos kalvos ir Jonui

uola, baltoj sniego juroj iszsi- 
kiszes stovi. Viskas kaip apt
delno matyti. Tik nelaime, isz
kaires puses slėnys apžėlęs kru 
mais, kaip ' žaltys,pilkas, vin-

- '_  L — _ o *giuodamas prie kalvos prieina, 
kur Jonas sargyboj stovi. Jo
nui. tas slėnys nepatinka. ‘ Jis 
negali toli, tarp krumu, matyti. 
, Isz deszines, Žaslių stoties 
namai raudonuoja. Jie kaip ant 
delno maty ti.

Jonas vieta gerai apžiurėjo

Žaslių stoties

/

>• ♦

Klausykite vytuczei, ka asz 
z jum pasakysiu,

Del visu žinios tai pagiedo- 
z siu,

Vienas sūgryžo antru kartu 
isz Lietuvos, 

Draugystėje mergynos riebios.
Višieih pasakė, jog tai jojo 

sesuo, 
O savo, paezia paliko Lietuvo, 
Apie Brooklyna apsigyveno,
Tuojaus ir kandidatas atsi- 

i rado.
Buvo tai davadnas vaikinas, 

Da ant latrystes nesipažjnias; 
Padare su mergina sugertuves,

Na ir netrukus parengė ves
tuves.

Beru plauku, «* >1 • 
Akiu melsvu,

Abuju Kauno gubernijos,^ • ' 
Parapijos badai B.

Abudu Kauno gubernijos, * •

Jaigu in kur kvaraba afnęsz, 
Tegul mum tuo danesz,
Tai vyruezei Veselkas pa

darysime 
abiem iszlupsime,

«

IJf
1
II

Kaili
Boba vyrui atiduosime, 

O szunbroli in koza pasody-
Msime.

Atsigersjm’e, r 
Kazoka paszoksime. 
Tai tau Nauji Metai, 

Pradže e j na labai gerai. ,

t

v

Aha.

Kaip tai, ponas vis ant
pikniko ir be paezios?

Su mano boba neyra ro
dos, laba szikszti, tai vis grin- 
czioje sėdi.

— Mmio.Diove, kodėl Eva 
nę buvo panasži in jaja. ,
• «*—- Del ko ?

— ,'Kaipv tai del kotjaigu 
butu szikszti, tai butu pati vie- 

i suvalgius ir.ha ėiela obuoli
Ądęmui ne Javus, o mes \\yrai

• būtume szedien visi rojuje so
doje. J

9

i

Advokatas in savo paesia.
— Praszau tavęs paeziule,
* £ — l ... 4 '' > ii J L-

idant paslėptum gerai visas
brangenybes; . '

— Otaidelkol
Mat, ateis garsingas va-

1gis, kuri szendien gyniau sude
idant man padekavoti.

—, I, ......... ...

Motina irdnkte.
Motina: 

mano dukrele
- Atsiminki e sau 

, jog reiko gerai 
pamislyt priesz isztekejima už 
vvi o. Vvral kas 
niekesni.

Duktė: - Tai reike motinėlė 
ba kaip ilgiau

diena būna
I

W

pasiskubint, I 
lauksime, tai niekesni gaustu.

ii
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saves, Liet. Katalikai Universi
tetui 10c. tariu atskira aeziu.
Linkiu kad iszaugtu in

,l)i».iwiil,i—<■! ■■* .mn.niviinHftuo..
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biene, M. Kazlauskiene, J. Pa
liokas, J. Znbleckas, J. Ben- 
dinskas, S. Rutkauskaite, J. 
Zernauskas, Pr. Cziginskas, J.

I. Rakauskas, V. Rimavyczius,
J. Nova kas,
Benevyežius, J. Akulcvyczius, 
M. Puidokas, E. Puidokiene, 
St. Hubertą, V. Szerksnys, E.

Subatoj Rusnaku kale- Krasauskas, M.’^Vngnstauskas

ir ta pati pati-

— Szventes pinojo ir žmo
nelei vela ėmėsi prie darbo.

— Naujas burmistras, nau
ji konsulmonai

* l’ottsvillės sūdo randasi 
1? teismu isz Mahanojaus.

— Slidžios paženklino vy
riausiu tlumoczium Vottsvilles 
sude žideli Pllipa Judinska, pa- T 
žinstama del daugelio Lietu
viu. Pilipukas užsitarnavo ant 
to dinsto, ha sude thnnoczina 
Lietuviams jau 30 metu. Ar sū
dąs nerado tinkamo Lietuvio 
ant to dinsto? Lietuvei vis gau
na apgriaužta kaula nuo poli- 

suszelpima rinki-tikieriu už
niuosia.

— Panedelio vakara
Ashlando ligonbuteje

• Szukis,
redamas 64 metus
Mieste pragyveno 21 
prigulėjo prie vokiecziu katuli- 

w • m r 1 • • 1*1

717 E. Market uli., tu- 
amžiaus. 

metus,

J. Sliuželis, 1).

Kanauski'ene, A. Andriuszis, O. 
Kacziuviene, A. Barszczauskas, 
M. Lapinskiene, M. Bunieckio- 
ne, K.
Szerksnieno, M. Lastauskiene, 
I. Strockis, M. Jurkevycziute, 
E. Kiniauskieno, M. Jurkszie- 
ne, V. Bobrinskas, 
ziejns, V. Mikelionis, K. Zar- 
deckiute, M. Pętrusevycziene, 
A. Bartuszka, M. Rimavyczie- 
ne, 
lanskas, 
Vaicekauskiene.

Po prakalbu

Budrevyc?icnc, O.

> J. Ambro-

A. Vaitkevyęzius, .1. Saka- 
Kinauskiute,E. ir

Lietuvos Vy- 
savo szeimy-mirė . . 1 . . . .ežiai pakvietė m

.Juozas . . . 1* ir * 1* 11’niszka vakarėli. Vaidino labai 
gražiai dvi veiksmo komedije-

i >

SUSIRINKIMAS.

dideli ir mokyta Lietuviu tau
ku n. B. Bumszas.

1.4 n , . ,.,4 « 4 . ——

SHENANDOAH, PA.

tos y y ra .

—11 , /
-— Po parodai. d)a tokios 

parodos miestus neturėjo kokia 
atsibuvo Danedelije _ • ____  f_■ ji “ I
daliu pavieto.*

Metinis susirinkimas Stock
holder! u Merchants Banking 
Trust Co. Banko, Mahanoy Ci
ty, Pa. bus laikytas Utaminke 
10 Sausio, tarpo\2 ir 3 vai. po
piet, del aprink ima direktorių

Laivakortes Vėl Atpigo
In Hamburg ir Bremen $103.50
In Licpoju . $110.00
InPiliUva-Karaliaucziu $106.50

(War Tax $5.00)
Pinigu Siuntimas Kalėdoms

Žemiausiu dienos kursu.
Pinigus Lietuvoje gauna laike

25 r 30 dienu. ’
P. MIKOLAINIS,

53 Hudson Ave. Brooklyn, N.Y.
«!»<•» O' ne, Ml 44

DR. J. A. TANANEWICZ
■** 'I

Gvdytojas ir Chirurgas.

Gydo invairias ligas vyru ir 
motoru. Duoda patarimus 
sveikatos dalykuose per 
laiszkus. Adresas: 1

2020 137th Street,
I Indiana. Harbor, Ind.

Pirkite Kuknini 
Pecziu Dabar

----------------- ■ ' 1/

Geriaus dabar pirkti negu vėliaus in 
rudeni.
pasirinkimą negu kitados.

5Q Musu specialiszkas PERT

1Turime dar didesni ir geresniir atlikimą kitokiu reikalu.
*D. F. (Juihuti, Sek. ------ ----  ...444^-,.,,.4,441,.B,/ 

DIDELIS BALIUS.
> .1 ‘ i ' ’

T ■■■ - ■■ 1 ■ ■ '
1 > ’ ' ' ' • "4 Z'r '; Lietuviu parapija Tamaqua, 

Pa. laikys dideli balių parapi
jos naudai Sausio 9, 1922 Li
berty salėjo po direkcija mo-’ 
toru. Grajis geriausia orkestrą. 
Inžanga 65c. ir 35c. Malonei 
užpraszoma visu isz apielinkes 
atsilankyti. Komitetas.

Moterems ta Merginoms.

(.1.10)Tiijfistaii- 
czei žmonių p'ribuvo isz visu

t V. Navickas, ' 27 motu 
senumo likos užmusztas Eilen- 
gowen kasiklosia. 
kos 1 
nioms apojgoins ant liotiivisz- 
ku kapiniu Utarninke. Paliko 
paežiu kuria buvo vedins tiktai 
keli menesiai adgal.

— Du vaikai Andrulonis ir 
Kopicas 
dydeli 
Petro Sakaucko. Vaikai papuo
lė po troku ant rogucziu.

— Dangiause teismu Potts-, 
vilios sude randasi isz Shcna-, 
dori o, ba net 23.

— Kida 
ežius sugryžo 
sziu ir incjtinejo 
pleszikai užklupo

•*

Velionis li-
palaidotas su bažnytl-

Paliko

likos sužeistais per 
troka prigulinti -prie

V

$77;.„ GLOBĖ peczius, viduris 18 
coliu didumo, 
Galima matyt musu sztoro lange.i

puikci enamelavotas

Musu Real Apollo ir Canopy 
Fair peczei yra geriausi.

TTF WiJ.lTMB 'ISiAK’’
Musu didelis Modelis su 
22 coliu didumo viduriu 
yra tai didžiausis ename- 
lavotas kukninis peczius 
ka galima gaut, didele 
ugnine vieta. Labai tin
kamas pteezius del dide- 
lios sziminos. Dar syki 
Rakome; pirkite pecziu 
dabar.

Nusipirkimo szilta kotą, siu
tą ar szleb/O. Didelis nužemini
mas prekių ant-visu pasiliku- 
sii kotu, siutu ir szlebiu. Atei
kite.

UNION. 
NATIONAL/i 

BAN K 4 
mahXhoy.J 

CITY Ji

*
1

NM

0!
€2

h.

|H',

1$

Alos galime jumis sueze- 
(t.3)

Gvviai atliko“ K(is Bailys.
roles aktoriai prijuokino pub-
le

tfu'bažnyczios. Velionis paliko 
paezia, keturis sunūs 
seseria Ona Bubelienia gyve
nanti Filadelfijoi. Laidotuves 
atsIbUv° Ketverge ryta.

— Szv. Magdalenos Mote- . 
ru Draugyste rengia dideli ba-

ir viena

vakara Sausio ’liu panedelio
9ta. 11)22. Norkevieziaus salė
je. Prasidės 8ta. valanda. Mu
zika kopų i kiausi a. Bus gar
džiu užkandžiu ir gėrimu. Mo
torinis inžanga 
50c. Kviecziame 
kyti. Rengėjos.
-— Jeigu norite

25c. Vvrarns 
visu atsilan- 

(t.3) 
pirkti ge

rus czeverikus pigei, tai pasi
naudokite isz szios progos, nes 
zipgornikas Stankcviczius isz- 
parduoda visa czeveriku tavo- 

kuriu daugiau nelaikys. 
Sztai proga pirkimo czeveriku
pigei ir užezedinti po keliolika 

Stankevi- 
(t.f)

ra,

doleriu. — Juozas 
ežius, 305 W. Centre St.

Kulturos Vajus, 
Mahanoy City, Pa.

lika ilfi'sotes, paskui buvo Vy
cziu vakariene. Keletas kalbė
toju .per vakariene iszreiszke 
Lietuvos Vycziu norus ir siekia 
nius. Buvo svecziu jsz New 
Yorko ir Baltimoros. Inspudis 
isz to vakarėlio begalo gražiiŠi' 
Jautei žmogus, kad esi vienoje 
tarp saves mylinezioje szehny- 
noje. Lietuvos 
nojaus kuopa 
liaus Liet. Kataliku Universi
teto reikalo neužmirszti. Mano
ma yra padaryti --vėliaus Jam 
paežiam reikalui rinklava po 
namus ir kitokiais budais su
daryti bent $2,000.00 svarbiau
siam musu reikalui.

Begalo gražu inspudi pada
re in mane Mahanojaus lietu
viai katalikai. Gėri tėvynės 
mylėtojai, geri katalikai bene 
duosniaiisi aukotojai mainu 
apylinkėse. Gražiai susitvarkė, 
energiszko savo klebono veda
mi jie visuomet pasirodo vieno
je tu pirmųjų vietų. Visiems

Jonas Stanevi- 
isz naktiniu mi- 

in stuba, dlį 
ant jojo i? 

atėmė 150 doleriu ir prick tam

dinti. pinigą.
♦ /

i/
f \

f
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Seiverts
29 E. Centre St.

. y. Mahanoy City, Pa. 
"'i' ------- ---------------f—

ANT PARDAVIMO. 
aL * • * r/

1 

a
L*

0.

o

Vycziu Maha- 
pažadėjo ir to-

smarkei apdaužė.
f Augustas 

metu senumo.mirė nuo kasikiu
Velionis pergyveno 

Szenadorije 30 metu, buvo vei
kėju jypjęį ir prigulėjo prie 
dvieju draugyseziu. Paliko pa
ežiu, keturee*—4>»ktares- ir klu 

Laidotuves atsibuvo su 
o

Margelis M

dusulio.

sunu.
bažnytinėms pamaldoms, 
kūnas palaidotas ant vietiniu
1 i e tu v iszk u k a p i 11 i u.

U’į * i r S,- f

Geri kotai, siutai ir szlebes už 
pigias prekes.

.................. .. ‘
* • t 4 ,r*

Į)u namai ant puses ĮptplįGe-
i J'. ' ' t •• H '•’*T ' •< . A ' •

Chas Š. Parmlcy Agt.
7 arb|i 17 S. Catawissa St.

(j.12) Mahanoy City, Pa.

Moterų Kotai, Siutai ir Szlebes 
už piges prekes.

rain padcjijnc ir geroj vietoj.

pirkti kotą vertos 
Galite dabar

Galite
$27.50 už $9.95.
pirkti šzlobo vertes $16.50 už 

Galite nupirkti . siutą$6.95.
vertes $47.50 už $24.75. 

Se i verts
(t.3)

29 E.iCentre St.
Mahanoy City, Pa.

f

CmIM Btoek S12MMMM 
AJProHts

Mokame antra procentą ant 
mdOtn piningu. Procentą pri
dėtiem prie Juru piningu l-»ia 
diena Sausio ir Liepos mene- 
suošė, nepaisant* ar atnessat 
parodyt knygute ar ne.

Mes norim kad Ir jus tarB- 
tamet reikale bu musu Banke • 
nepaisant ar mažas ar didelis

Bankas adatas nuo 9 vai. 
rite lig 1 vai. popiet. Sabalo- 
mis 9 ryte lig 11 yaL

H BALL. Prezidente*
F. J. NOONAa, Vico-Pres.
J. B. FERGUSON. Kasteriąs.

v

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

* L / V<; d

Per Naujus Metus atlankiau 
Mahanoy City. I 
ptsilankc apie 300 žmonių. Pa
rapijos choras ir choras mer
ga iczi u Sodalites ] 
apart Lietuvos 
himnu koletą gražiu dainelių. 

, Abu choru dailiai iszmokyti ir 
sbnku pasakyti, 
dainuoja geriau, nes abiedviem 
nieko nebetrūksta. Po prakal
bu iszaiszkinus Lietuvos Kata
liku Universiteto reikalu, žmo
nes suprato, kad Lietuvos vi
sa laime priguli nuo» mokslo. 
Ir suaukojo isz v j so $734.31 1 • • a I • • • -W 4” -r-4

aukotojams isz szirdies Lietu
vos Kataliku'vardu tariu gilu 
aeziu.

Didelis pasirinku; *is madų, 
materijolu, koloro ir t. t. Kotai 
gerai ncsziojasi, [ 
bos ir siutai. Visi už nužemin
tas prekes, ' (4*3)

f 5

pu i i us szle-

B

Daktaras KOLER yra tlenatlnla tarpe Lietuviu daktaras 
Pittsburgh Jisai mokinosi Varszavojė, studijavo beglje 
>2 motus In vairias ilgas vyru ir moterų, todėl Jaa nuodug
niai pažinota. Gydo užslnuodlnlma kraujo Ir silpnybes 
vyru, spuogus, niežėjimus, Ilgas tinimo. Invalidas Ilgas 
paolnanezlan nuo noezystumo kraujo. Atalszauklte ypa- 
tlszkai. per laiškus asz negydsu. Dr. Koler kalba Rustei

kai Ir Lenklszkai. Oflsos valandos nuo 9 ryte lig 5 vakare 
Nedeliomls 9 Iki 2 popiet.

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

1 o ia^ o o

VYRU 
LIGOS

W. TRASKAUSKAS 
i iitjiv ■ 1.1 ir, ./..v* v 1 

GIIABOIIIUS MAHANOY CITY,
P t R M I’ll N1S L1 ETIYbSZ K AS 

. PA.

CHAS. S. PARMLEY
. —^Notary Public.

Jeigu norite pirkti ar parduoti stubas, 
mes 7~
Randavojame barnus, 1 kolektav. 
randas ir telp tol lauš.
238 W.Centre St. J^ahanoyCity
!■ I» • *41 1

Ik ’ l'Ntnto Agent

gailino jumis tąino patarnauti.
"C

PasamdoLaidoja kimus numirusiu, 
automobilius del laidotuvių, kriksztl- 
niu, vesollju, pasivažinėjimo ir 1.1.
520 W. Centro St. Mahanoy City, Pa.. I

■

N
0

/
fZSeiverts •

29 E. Centre St.
‘ Mahanoy City, Pa.

REIKALINGA AGENTU

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

> procentą ant sudėtu piningu.
Yra tai Banka in kuri ateinate, kada reikalaujate pageltai 

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

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

Yra tai Banka kurios virszininkai yra juso tautlecrial ir 
pažinstami.

Yra tai Banka in kuri galite ateiti ant rodos arba informa-

Tvircziausia Lietuviszka
BANKA

♦ .
Didele kaucija sudėta Valstijos

*Oi 1

Į Daktaras Juozes J. Austrą 
lietuvis

1 »

Buvusls Daktaras Kariumcnojo. 
Gydo visokias ligas. Trilma ligo- 
riius lig 10 valanda ryte. 12 lig ,2 
popiet. G lig 9 vakaro.

Telefonas Bell—359 R.

Kun. Br. Bumszas.
_____ ______ 1 Centro, Atsto
vas Amerikoje./

Prieraszas. Mažiukui Edvar
dui Kubiliui, 11 mot. kurs ga
vės riuo manos pora deszimtu- 
ku ant kendžiu

In prakalbas T • . . rix v 1 • Liet. Kataliku

padainavo
ir Amerikos

kuris isz ju

Aukojo: Gerb. Kun. P. Czes- 
na $100.00
T’’ Lietuvos bonais ir pinigais. 
Kazys Žeglys — $61.00, Felik- 

Viktorija Pangoniai — 
Lietuvos bonais po 

$50.00 aukojo: Petras Kuberta- 
vyczius, Al. Prikodskis, Ignas 
Mociejunas, Mar. Novakiene, 
Jonas Vitkauskas ir N. N.
Po $11.00 Ant. Leskauskas ir 
Mot. Gavelis. .___
Po $10.00 Pr. Sabaite, ViiTl. Ju
saitis, Jurgis Alenskas ir Ta
nias Civinskas.

Po $6.00
Vikt, Lapinskas ir Juozas Pet
ru sevy ežius.
Alexandravycziene.
St. Klapatauskas, M. Gavėnas, 
Pr. Sklaris, ir Ant, Danisevy- 
czius. Po $2.00 Mik. Batutis.
. Po $1.00 J: Jonavyczius, BĮ. 

Galdikas, Kaz. Supranavy- 
czius, J. Masys, M. Pangonyte,

saS ir 
$56.00.

Kaz. Pangonis,

Po $5.50 Alex.
Po $5.00

Mare. Lapinskas, J. Žalis, M, 
GpTežele, 1 A. Benevyczius, K. 
ifoliusziene, R. Janulavyežius, 
K. JaijMavycziene, X Radžiu- 
niene, M. Isodiene, M. Vosylie- 
ne, M. Mokoliene, M. Deresz- 
kiene, B. Kupstiene, J. Lesevy- 
cziene, Jad. Jurczikoniene, M< 
Kralikiene, J. Neverauskas, Ę. 
Ptasznikiene, St. Staveckiene, 
Ver. Baukiene, O. Laukaitiene, 
Ad. Budginas, V. Budginiene, 
M. Aidukaitis, U? Aidukaitie- 
ne, E. Stuczkiene, V. Suprana- 
yyczius, A. Alanskas, O. Va- 
jentiene, St. Daunoras, O. Sa-

tipležele, A. Benevyczius, K.
♦ T-* T 1 _ _ ____ _

K. Janiiiavycziene, X Radžiu*

1

MARSZKINUDIDELE MARSZKINU DIRBTUVE 
reikalaujc agentu parduoti ju marsz- 

kinus tiesog neszlotojama.
prekes. Scmpolei dykai. Madison Mills 

ad.paaukojo UUO 503 Broadway. New York.

i

d

LOPĄ C

(6

X

Banko Departamente.

e

‘Pigios

&

I

♦

113 E. Coal St. Shenandoah

©

f

» *

Ilgiau nešiota reiškia pinigų sutauputa .
I į *

Visados klausk Raudona Koulys ženklo, kada Tamsta perki guminius batas 
arba čeverykus.

Tamsta sutaupysi pinigus, nes Raudona Koulys reiškia augščiausę laipsnįd

/

ir ilgiausį nešiojimą.

Estu po 
priežiūra Valstijos, telp kad pini
gai sudėti mano bankoje negali 
pražūti. Priimu piningus saugiam 
palalklmul. Bluncziu' piningus 
In visas dalis svieto, pagal dienos 
kursą, 
kompanijų nustatytams kainoms. 
Parūpinu paszportus keliaujan
tiems In Lietuva. Viskas daroma 
teisingai, greitai Ir pigiai. Ra
ižykite apie kalnas o gausite 
teisinga atsaklma. Adresavoklte:

V. Lapinskas
601W. Mahanoy Avė. 

Mahanoy City, Pa.

Parduoda laivakortes

1 —Į «► ♦ —» —1 —

1

1 I ' ’ /

Te myki t Lietuviai!
Jeigu norite nusiusti pinigus 
in Lietuva, greitai ir pagal 
žemiausi kursą, iszpirkti lai- 
vakorte už kompanijų preke, 
gauti teisinga patarimu viso
kiuose reikaluose, tai kreip. 
kites prie gerai žinomo lie
tuve, bankieriaus ir taikos

Y

ei j 03, kada norite kur investyti piningus arba pirkti 
namus.

Yra tai Banka, kurioje jaueziates lyg save name.
Yra tai juso Batika.
Pasakykite savo draugams Ir pažinstams kad dėtu savo
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piningus in Merchants Banking Tfust Co. Banka. Brite •
<* O y

Banka žino kaip jumis geriausia pagelbotl.
MERCHANTS BANKING .TRUST CO.,

MAHANOY CITY, PA.
—DIREKTORIAI—
L. Eckert, Vice-Pree. D. F. Guin«n, Trea*.

A. Dnnisewic* M.Ųarula 
T. G. Hornsby

D. M. Graham, Pres.
J. II. Garrahan, Attorney XV .F. Rynkewica

P. O. Fenton 
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Tūkstantis Naktų ir Viena
ARABISZKOS ISTORIJOS
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PUIKI DIDELĘ KNYGA. 27 ARABISZKOS ISTORIJOS. 

704 Dideliu Puslapiu.
Drucziai Puikiai Apdaryta Audekliniais Iszmargintais Vyrszais
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SZTAI KA RASZO' ISZ LIETUVOS 
APIE SZITA KNYGA
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Tuksiantis Naktų

150 Paveikslu.

Gerbemasls Tamislal:—•
Sulaukiau nuo Jusu siunczlamos 

mano vardu knyga 
Naktų ir Viena”- už kuria tariu 
Bzlrdinga aeziu ir labai džiaugiuosi 
kad tokia knyga kaip “Tūkstantis 
Naktų ir Viena” apturėjau, nes man 
labai yra žingeldu skaityti vlsojdaą, 
istorijas, jas skaitydamas nei nej>a* 
si junti kaip . laikas szventa^ ir 
gi ai praeina'. Asz visiems ’linkėfczfai* 
kad nusipirktu tokia knyga kaip 
“Tūkstantis Naktų Ir Viena” nes j* 
skaitydamas Žmogus apie viską tada, 
pamirszti ir visokį rupesczlal norff 
ant valandėlės atsitraukia.

s Su pagarba, A. ŽOKAS, 
•18sd. Gegužio 1921m.

Dv. Palazduonys,
CįCkiszkes vai. ' , ' ,
Kauno apsk. 
LITHUANLAi

“Tūkstantis
irViena
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teisėjo, reikalaudami atsaki- 
riio nusiųskite 2c marke ant 
szito adreso: '

JOSEPH G. BOGDEN, 
Aiderman & Banker

4 S. Main St. DuBois, Pa.
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“Raudonas Kamuolis” randasi ant kožno bato kelio, o ant užpakalio ir pado 
Himiner ir Lopac. Tamsta gali gaut baltus, raudonus ir juodus šiose trijose madose.
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Paplatinti padai “Ball-Ban'd” .autuvo yra padaryti ypatingai maineriams. Jie 
apsaugoja viršų ir yra padaryti taip patvarus ir stiprus, kad nš aštrus kampai 
akmens nč anglies negali jpjaut ar {plėšt jį, / , • '

Ir “Ball-Band” batai yra labiausia išsilaikantieji ir tinkami nešiojimui. Žiu- 
i ' vrėk “Raudono Kamuolio” kada eini pas savo pardavėją.

Mishawaka Woolen Manufacturing Company 
460 'Water St., Mishawaka, Ind.

“Namas, kuris moka milijonus už laipsnį,*/*
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Kazis Rėklaitis^
Lietuvhzkas Graboriui

Laidoja numirėlius pagal naujausia 
mada ir moksle. Turi pagelblnlnke 
moteto. Prieinamos prekes.
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516 W. SPRUCE ST. 
Mahanoy City, Pa.

Bell Telefonas No. 149. e i z ’ X
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pamirszti ir visokį rupesczlal nori

Yra tai ketvirtas iszdavimas tos puikios knygos, tas
Teipgi galimaparodo kad žmonėms labai patinka.

ja nusiusti in Lįetuva. Preke knygos Amerike $2.00 
Preke knygos in Lietuva su nusiuntimu tiktai $2-50.

W. D. Boczkowski-Co., Mahanoy City, Pa..

4?

I
M




