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ISZ AMERIKOS

kietos

Naujausias sutvėrimas vaidna- 
si “bobprielaidine.”

Erie, Pa. Zofije Menzeliene 
nunesze skunda prieszais savo 
Joną kad gyvena su bobprie- 
laidinia ir tai po ta paezia pas
legia. Zofije užmetiih'ja Jonui, 
buk jiasi guli vienoje lovoje su 
moteriszku burdingieriuin ant 
virszaus, a jiji turi gulėti ant 

sofkos kuknioje. Jonu
kas m* norį savo Zofijukes mai- 
tyti ne pirkti reikalingu dra
panų o del savo pri('laidine> 
pirko fonografu ir motoreikliu 
idant galėtu iszvažineti >u savo 
prielaidiuia.

Jonas už savo paezios iszme- 
tinejimu m* gali >ura>ti atsa- 
kanezio apsiginimo. tiktai tiek 
pasakė, jog motore kuri ran
dasi pas juos ant bardo, papra- 
sze jojo idant jaja užklotu ( !) 
kada praejtinejo. 
mieg-kambari.

Ar gi Menzeliene ih <
ymti szluota ir iszvyti priclai- 
dinia i>z namu. Gal ne \ ienas 
užklaus ar vyras gali i>zvaryt 
savo bobos prielaidini i>z na
mu .*!
Mokėjo czedyt ir surinko dyde- 

li turteli.
Cincinnati, (Ibio, 

szimts keturi metai adgal, ka
da Juliu> Payton turėjo 16 me
tu, o sziadii'ii tik 40 metu, maz
gojo grindis hotelije, o aplai- 
kydamas nemažai kysziu nuo 
turtingu žmonių kurie atsilan
kydavo

gana dydeli turtėti ir 
sziadien kaip ponas gyvena. 
Ana diena pardavė savo ketu
riems broliams keliolika res
tauracijų kuriu locnininku ji
sai buvo. Julius sako, buk ne 
kurie žmonis nežino kada turi

nes 
kada

luoteli'

pro

»< r

n

ko

josios

ali pa

1 )vide-

in taji hoteli, 
dvdeli turteli

surin

užtektinai žemiszko turto, 
dirba ir krauna turtus, o 
sukrauna kelis milijonus, tai 
senatve atejna ir neduoda žmo
gui progos pasinaudojimo isz 
surinkto turto. Leriause turėti 
mažesni ir būti iržganadytu isz 
gyveninio.

Dvinukai užduso.
Baltimore*, Md. — Pranas D. 

Moran, atsikėlęs isz ryto dirs
telėjo ant gulincziii dvinuku. 
kaip tai turėjo pripratimu da
ryti kas ryta ir net nutirpo ka
da abudu, trijų menesiu senu
mo, rado negyvus, nes užtrosz- 
ko užsitraukdami ant burn<*liu 
sunkia kaldra. Motina randasi 
ligonhutije serganti po sunkei 
operacijai ir apie mirti dvilin
kų nieko nežino, nes staigus 
persigandiinas jaja užmusztu.
Penki vyrai baisei suplakė jau

na mergina.
New Mailrid, Mo. — l ž tai, 

kad patogi 19 metu Bernicije 
Phillips ne norėjo apleisti 
miestu ant paliepimo nekuriu 
vyru, penki pribuvo

laike,
Pas jaja 

naktif's laike, iszvede in už
miesti, pririszo prie medžio ir 
baisei sumuszia paliko. Prava
žiuojantis automobilistas užti
ko jaja ir nitveže namo. Pana 
Phillij >s apskundė visus, kurie 
turėjo pasirnpyt kaucijas po 
500 doleriu kožnas. ’

(Jai nevienas užklaus, del ko 
rakalei teip supliekė 

mergina. ()j vyruezei, buvo ta
me gera priežastis, nes kožnas 
i>z tuju vyru, svilino prie szir- 

~ deles Bernicijos, bet mergina 
kerszino iždavimo juju paeziu- 
leins, jaigu jai ne duos rarny- 
bia ir nepaliaus persekioja io- 
sios. Tiejei rakalei bijodami 

- iszdavimo, nutarė mergina pri
verstinai iszvaryti isz miesto, 
liet juju užmanimas nuėjo ant 
niek ir dabar viskas iszsidave.

tie jei

Ne ejsi in bažnyežia, busi už
darytas kalėjime.

Boston, Mass. — Jau tiejei 
invikdytojei visokiu permainų 

isztikruju pasiu-ir užmanimu 
to. Ne gana, jo 
bicije, nori sustabdyt rukima, 
Imcziavima savo locnu moterių 

perdėjo del Massa- 
bila, ku-

invedė prohi-

bet dabar 
<
ris jaigu 
>u

•huset Is legislat liros
peri'jtu priverstu vi- 

in bažnyczia 
Xcdcliomis po bausmia, o tik
tai liga 
-mes.

Nėr ko stebėtis 
‘galedhmi viliot 

szoki'is,

moms ejt i

ji paliuosuotu nuo bau-

IH
>11

savo 
koncertais, 

linksminimais ir kaziroms,

protestonai 
aveliu 

pasi- 
da-

l»ar ketina uždėti sunkesni jun- 
ua ant juju kaklu, 
liesas ejtu in
Priverstina malda ne ejna Die
vui ant garbes.
Buvo pamerge 992 kartus ant 

meto.
(>hio.

idant 
bažnvezia.

per

Cleveland, Ohio. Kouia 
tūkstanti kartu Ona Uosį* buvo 
pamerge pert'jla meta 
diisiu poru. Ona yra stenografe 
advokato kaneelarijoi kui;dau- 

lis porelių iszyma 
ant apsivedimo, o sudže 
na skersai kelia. Jaunos pore- 
l<*s nenorėdami jeszkoti pamer
ge praszydavo Ona, kad jiems 
patarnautu. Tokiu budu Imda
vo pamerge kouia tris kartus 
ant dienos. Ona tvirtina, buk 
szimet padaugins taji skaitlį, 
jaunos jioros daginio apie jo
sios patariuivima del kitu, ta;

patarnauti • ir jiems. — 
tiud Ink!

Valdže suszelps bedarbius ang- 
lekasius.

Washington, I). C. — Kong
resas mano balsuoti už bila ku
ris suszelps bedarbius angleka- 
sims. Kentucki, West Virginijai 
Alabama, Ohio ir Pennsylva
nia. Valdže paaukavo ant to 
tykslo puse milijono doleriu. 
Ka tai ženklina puse milijono 
doleriu ant keliolika tukstan- 
cziu szi'imynu kurios ne turi ka 
valgyt ne drapanų. — Bet bol- 
szevikarus neskupejo padova- 
not dvidi'szimts milijonus do
leriu.
Ne tik vyrai bet ir vargszes 

merginos keneze bada.
Chicago. — Iszmestos 

stubos už neapmokejima rau
dos per tris menesius, b'rederi- 
ka ir Kunice Young, dvi mer
ginos, seserys, pragulėjo dvi 
szaltas naktis tardurije vienos 
dirbtuves, kuri buvo netoli nuo 
ju gyvenamos vietos. Jos tik 
buvo apsiklojusios kaldra nuo 
teip skaudaus szalczio.

Su lyg 
Gruodyje joms teisėjas Barosa 
< la\(* 
naujos vietos, kadangi jos 
galėjo užmokėti 
da. Negalėdamos 
jos vietos ir negalėdamos gau
ti darbo, kad užsidirbus pinigu 
nors del apmokėjimo raudos, 
tos dvi sesutes likosi iszmestos 
ant g 
šio. Skaudi joms 
landa. Žiauriausias szaltis 
skaudžiai paliete jas, bet jos 
nerado niekur pasigailėjimo, 
nes neturėjo pinigu. Atėjus va
karui turėjo dirbtuves tarpdu
ryje permiegoti. Net dvi nak
tis reikėjo kankintis tokiame 
szaltyje szunu vietoje. Tik in 
treczia diena jos susirado szi6- 
kia tokia prieglauda Metropo
le vieszbutyjo, bet ir ta tik lai
kina.

Ir tas atsitinka sziam lais
vam sklype, kur auksas' plau
ke upelukais! Bafsu pamišlyt 
kiek tai žmonis keneze teby- 
riam laike bedarbes.

del vo-

m

t ures

laisnus
gyve-

ISZ

ju papasakojimu, tai

30 dienu susijieszkoti 
ne

užvilk t a ran- 
surasti nau-

gatves Sert'doj, 1] d. Sau- 
buvo ta va- 

Žiauritiusias
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POPIEŽIUS BENEDIKTAS XV. MIREAnglekasiai reikalauna nuo 15 
lyg 20% daugiau mokesezio.
Shamokin, 

siu sejmas pasibaigė
nutardami 

reikalauti
15 lyg 20 pro- 
lygu mokesti

del visu dieniniu darbininku 
visosia kasiklosia, 
darbo per 
czistiniiua 
of” 
mo

Su ha toje, 
ežiai: 
mokesties nuo 
cento daugiau,

Pa. — Angleka- 
ezionais 

sekan- 
padidinimo

8 valandas
dienn, mokesti, už 

ap'e
bus nutaria ant, susirinki-

augliu, 4 < ezek

I ndianapoliuje, 
bernatorius Sti'ven.s 
fornijps paliuosuotu isz kaleji-

Mooney ir Billings. Teipgi

idant gu 
isz Kali-

niu
likos innesz.ta rezoliucije idant, 

daryti gerapavėlini u 
alų ir vvnus.

daigu kompanijos nesutiktu 
ant tuju pareikalavnui, (ai visi 
anglekasiai sustos dirbti 
diena Kovo.

0

valdže

31

Vijosi paskui paezia, kryto ne
gyvu. 

Mass’.
(’lifford, ižgerias

alėjas

Poston,

munszaines, 
griebt* < 
pjaut savo

M i kola 
daug 

pa-

Begda-

uz
namo, 

lydeli peili, norėjo pa- 
moterelia.

mus paskui jaja, paslydo ir nu
silaužė sau sprandu, mirdamas’ 
tuojaus. Kad ne ' butu 
munszaines, butu sziadien 
va s.

geriąs
< r v - r> J

užmanymą
monopo-

Valdže uždės randaviszkus 
arielkinius monopolius.

Washington, 1). C. — Prezi
dentas Hardingas matydamas, 
jog prohibicijoi yra daug ap
gavystes ir neteisingumo, per
statys kongresui 
užvedimo arielkinio
liaus, panaszf'i kaip tai buvo už 
cariszku laiku Rosijoi.

Yru tai gera.s užmanymas, 
nes žmonis ne bus apgaudinė
tais nuo kontrabandų ir butle- 

Monopolei bus užvesti 
kožnam mieste, 
gauti h* **- “■ ■* v.p.
in sveikatos kancclarije aplai
žyti pavelinima
arielkos. Valdže nupirko visa 
žopasti arielkos, padotkas ant 
arielkos bus praszalintas o val
dže turės tiktai pelną nuo par
davinėjimo arielkos tiems, ku
riems yra neatbūtinai ri'ikalin- 
on rr <1 •
19,600 subankrutinimu buvo 

1921 mete. .
- Praejta meta 
visokiu bizniu

y

geriu.
o kas norės 

geros arielkos, turės e.jti

nusipirkt

New York, 
subankrutino 
19,(>()() ant (JIS milijonu doleriu 
Yra tai daugiau kaip 1920 me
ti*, nes
tai 8,880 kompanijų 
milijonu doleriu.
Apipleszineja tiktai nevedu

sius.

tada subankrulino tik- 
ant 295

Chicago. — . Czionaitiuei 
ban-dytai nuo Naujo Meto pri- 
žadt'jo apipleszinct tiktai neve
dusius vyrus.- Ana diena užklu
po ant vieno žmogelio užklaus- 
darni jojo ar yra paežiuotu, ar 
nt'. Kada žmogelis atsake jog 
ne, 
no” 
darni su juom pasakė: 
tik vagiame nuo 
nes pa cz i uoli vyrai ir t ei p yra 
apvogdami per savo, pacziules 
kada užmiega.
Kožnas atejvis turės užsiregis- 

travoti. . «
, Washington, I). C. 7— Pagal 
naujės tiesas kurios ketina ne- 
užilgio invykti, tai kožnas at
ejvis, pribunantis dn Amerika, 
turės užsiregistruoti savo pa
viete ir aplaikys tam tikra bi
lietą, o katras ne turės tokios 
registracijos bilietą, 
grąžytas adgal, 
dys, jog pribuvo 

Į be pavelinimo.

tada pleszikai 
ji nuo visko.

ii “apezisti-
. Atsisveikin-

1 ‘Mes
nevedusiu,

bus SU- 
ne.s tai paro- 

in Amerika

TY • i»vV/< n v ▼¥ nu | y i r<TRf i 
F. H. BOC7.KOWNK1, Kdltor m

Sirgo tik trumpa laika ant uždegimą plaucziu ir mirė 
Subatos nakti. Aprinktas Popiežium 1914 mete.

34 METAS'
............... 1 ■■■■■ f 1 ■ ■l~l " >

Visa szeimyna isz Ameriko 
nužudyta. . ' ' *

Paviete Skalat 
visa szeimyna

t? I
p

.n
■ii11

in

K

z
S

n

Cj'

Vy

Pottsville, — Aid i runs

visiszkai iszczvst vtas 
sznipus, nes 

munszaine konia

Lvavas. — 
likos nužudyta 
susidedanti isz penkių ypatų 
Brožku, kurie nesenei pribuvo 
isz Ameriko. Žadintojas iszvi- 
liojo pirmiausia gaspadoriu in 
laukus, kirto jam per galva su 
kirvu, padedamas ji lavonu 
ant vietos. Ta pati padare su 
paezia ir vyriausia dukteria. 
Po tam inejas iii stuba, perskė
lė galvas jauniausiems vai
kams. Žadintojas apiplesze na
rna ant keliolikos tukstaneziu 
markiu, bet nesurado 1800 
amerikoni zku doleriu, kurie 
radosi skrynioje 
aresztavojo žndintoju artimam 
kaime.
Degino vaikus ir užkasinejo 

juosius gyvus.
Krokavas. 

ant baisios žudinstos kokias 
papildinejo nuo ilgo laiko Ka- 

isz Libiažo, 
Toji raga-

Palicije

Palicije užėjo

t re Maslovsk iene 
artimoje Krokąvo. 
na už gerus pinigus priymda- 
vo mergvaikius novos ant isz- 
auginimo. Po tam tuos nekal
tus vaikus baisei nužudydavo. 
Vaikai turėjo gulėti ant supu
vusiu sziaudu, drognuosia 
kambariuosia ir tokiam padė
jime juos surado palicije. Vai
kai buvo panaszus in giltines 
ne kaip iii dieviszkus sutvėri
mus, apdengti szaszais, iszsu-, 
kintom kojoms ir rankutėms. 
Toji gyvuliszka motore geis-

1
s

k
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Visas miestelis dirbo munszai- 
ne.
Pa.

miestelis Seltzer Pily likos ana
diena
per prohibicijos
jame dirbusi
kožnam name. Paliciji' konfis
kavo,daugeli samagOnku, szto- 
po, visokiu maiszimu ir truciz- 
nu. Isz iszmestu “sztopo

Rymas. — Popiežius Bene
diktas XV,
Szvonto Petro, galva visos ka- 
talikiszkos bažnyežios ant svie
to, kuris apeme popiežiaus sos
tą Sep. 6, 1914 mete, mirė pra
ėjiu Subata, po trumpai ligai 
uždegimo plaucziu. Norints ge
riausi daktarai stengėsi ižgial- 
bet popiežių, bet Dievo suradi
mas buvo kitokis.

Szvaicariszka
gvardije sergsti kuna pakol 
nepatalpys in Szv. Petro baž
ny ežia. Visas svietas nulindo 
mirezia popiežiaus. Laidotuves 
badai atsibus szia sanvaitia.

Badai kardinolas Gaspari, 
popiežiaus sekretoris užėmė 
tuomlaikini dinsta popiežiaus 
pakol kardinolai 
nauja.

Popiežius Benediktas 
nosi Giacomo delia Chiesa, gy

259 impedinis

popiežine

ISZ VISU SZALIU
Daug žmonių dingo Alpu 

kainuosią. .
Berne, Szvaicarije. — Szim- 

tas septincsdeszimts keleiviu 
ir turistu dingo praejta meta 
Alpu kainuosią. Tik ana die
na žuvo asztuoni keleiviai ku
rie stengėsi gautis ant sniegi-

dldna atsikratyti nuo dažh)K*4 
jimo tuju nelaimingu užkasda
vo juos gyvus in duobes skie
po savo namo. Laike kratos 
daktarai rado daugeli apdegu
siu kudikiszku kaulu senam 
pecziuje. Taja gyvuliszka bes- 
tije su szetoniszka szirdžia 
aresztavojo ir uždare kalėjime 
lyg teismui.

Merginos pasilikdamos mo
tinoms, atyduodavo ant augi
nimo kudykius ir mokėdavo 
gana brangei tai bestijai, ti
kėdamos, jog vaikai turi gera 
dažiurejirna. Viena isz tokiu 
motinu norėdama atsiymt savo 
kudyki, 
supuvusiu sziaudu 'pusgyvi.

užtiko ji gulinti ant

■

" ■Įffį
it i*W' ii*||

rj.

I

4|plll J

Miilkk ji

i

isz virto 
strapaliojo girtos 

galo pagailo

” ož
kos, karves^ ir visztos nekarta 
tiek priesdavo tojo 
sztopo, jog 
po uliczes. Ant
sznipams tuju žvėreliu ir pada
re ablava ant szio miestelio.

Tula naszle su penkeis vai
kais kuri aplaikinejo paszial- 
pos 18 doleriu ant menesio nuo' 
pavieto vare didžiausia sama- 
gonka. Palicije apreiszke kalti
ninkams idant paliautu vary
mu munszaines nes kita karta 
bus rustai nubausti, hi kalėji
mu negalėjo visu paymti,
turėtu konia visa miesteli už
daryti in Poltsvilies kalėjimu.

Tai tau pasiūtiszka prohibi-

neiszrinks

vadi-

nes

ei ji'!
Yra tai 

nors žmonis ne bus trucinanti 
per nesavžiniiigu.s Imt Jėgerius.

geriausos būdas ir

i
Didelis badas Rosijoi.

Pakol paszialpa daejs del 
tuju vargszu kurie keneze ba
da Rosijoi, tai szimtai tukš- 
tanezei iszmirs. Tėvai isz bado 
netenka proto, žudina savo vair 
kuš ir juos valgo. Jokiu gyvu
liu nesiranda tosia gubernijo- 

kur badus vieszpųtauje,

i

šia, 
szunis, kates ir kiti'žvėris jau 
senei suvąlglti. Medžei neisz- 
duos jokiu Y[ds,u atejnanczia. 
vasara, nes yra ąpgriauszti nuo
žieves; joklps žoleles teipgi ne
siranda. Baisios ligos visur
vieszpataiijo,

niu kalnu. Dvdesne dalis žnvu= ^cip tuom regėjimu persiėmė,
siu keleiviu inkryto in bedug
ni nius pragarus kokiu daugy
be randasi Alposia.

Vilkai drasko žmonis nuo dy- 
deliu szalczlu.

Londonas. — Penkiolika kai- 
muocziu likos sudraskyti o in *■*
60 sužeistais per vilkus kurie 
isz bado pradėjo užklupinet 
ant kaimu joszkodami maisto. 
Vilkai sudraskė draugeli gy-

me Pegli, Italijoi, Nov. 21, >vuliu kaime l^ocatį, Bukarosz-
1854, turėjo 68 metus amžiaus. 
Kunigu pasiliko 1878 mete, ar- 
cibiskupu likos paženklintu 
per popiežių Piusza 1907. Kar
dinolu pasiliko 1914 o popiežių 
sostą .apeme 3 Septemberio 
1914 mete.

Popiežius Benediktas darba
vosi nemažai ant sutaikimo vi
so svieto kada užstojo svietine 
kare.

Visos l?ažnyežios bus išrė
dytos juodai ant ženklo gailos- 
ezio del mirusio popiežiaus.

Popiežium- buvo tiktai asz- 
tuonis metus.

te, kur vioszpatauje nepaprasti 
szalczei.

Senjaunikiai ir bevaikei turės 
mokėti padotkus.

Beilinas.
< i

Tautiszka drau
gavo *’Kinder Keicnon” in- 
nesze užmanima del valdžios, 
idant suteiktu paszialpa del 
szeimyna kurios turi daugeli 

Toji draugavo padavė 
užmanima, idant valdžė rinktu 
padotkus nuo senjaunikiu ir 
beyaikiu szeimyna, o tokiu bū
du aplaikys suszolpima tioje, 
kuriems yra labai reikalinga.

Kinder Reichen

REIKALINGI VYRAI.

Del pardavimo visokiu kru- 
inedeliu ir nugulu. 

Savaitine 
mokestis., Baszykite dabar.

60.,
) Rochester, N. Y.

mu, roziu, 
Pastovus darbas.

Barry Nursery

vaiku.

jog prahesze apie tai palicijai, 
kuri tuojaus ir užklupo ant to
sios pekliszkos urvos.
Rusijos skolos priklauso nuo 

gavimo pagelbos.
Maskva. — “Iki Rusija ne- 

žino$ kokia pagelba duos kitos 
szalis jos rekonstrukcijai, ne> 
galima duoti praneszimo apie 
užmokėjimą užsienio skolų,” 
sako Maksim Litvinov, virszi- 
ninkas sovietu legaciju užsie- 
uyj. _ i

“Rusija dabar negali užmo
kėti ir negali apskaityti kiek 
ji gales užmokėti atejtyje, iki 
ji nepatirs kokia finansine pa
gelba baus ji isz svetur; Ta da
lyką turi nuspręsti derybos.”

Litvinov vien pakartoja tik 
ta ka sake Trockis, Krasinas ir 
kiti sovietu vadovai dar priesz 
gavima’ pakvietimo in Genoa 
konferencija. Ir nėra jokių in- 
rodymu, kad sovietai butu pey- j 
maine savo nusistatvma. ,

W ' if ,! I- 11 *

Fitchburg, Mass. — Sziomin 
dienomis ežia buvo aresztuota 
Elena Jonaitiene, 32 metu am
žiaus lietuve, už paemima dra
panų krautuvėj mažmožių. 
Prie jos atrasta viena eie apa
tiniu baltiniu ir-keli jardai per-

Influenza užsmaugė 1389 žmo
nių Anglijoi. te

j' London. — Praejta sarivaite
influenza’ užsmaugė Anglijoi kalio, už tuos daiktus ji nebu- 
1389 žmonių. Paežiam mieste 
Londono mirė 1021. Toji baisi

vo mokėjus pinigu, ir teismai 
nuteisė ja metams kalėjimą,

liga jau prasiplatino Fraiicijoi bet bausme sulaikė; paimtus
ir Italijoi. Tnkstanczei žmonių (teiktus liepe sugražinti krau

tuvei atgal. _serga. i h *
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KAS GIRDĖT
Praejta meta 

moteres 
nriežast ies
s •>

Czikage mirė 
merginos isz

szlebukes moterių ir merginu,, 
tik aklas tai neužtomintu, bet 
žmogus su sveikoms akimi turi 

“so r-atkreipti atvda ant t uju 
kiu.”

į

SKAITLINES.

ir merginos isz 
padarinio ant juju

* nelegaliszkos operacijos. Szia
dien tokios operacijos atsibuna 
konia kožnam mieste kur dak- 
iarai už tam paskirta asligini- 
ri.i užbėga gymimui kudykiu. 

A nd ne butu geriau apszviest 
•es kaip nuo to apsisaugo! 
o nukaufi savo gyvasties

♦ H M '

\ drlže apie

M f * ■’ fk

I 11

Žemes l'kio Ministerija iž- 
dave rnparta apie sudegintu ii 
sunaikintu karo

, vos tikiu skaitli. Mažeikiu, Tel

iri jos stalo ? 11 olandi 
tai rūpinasi ir 

i daktariszka pagialba, o 
nemirszta

|M ■

’i U »

•» .ok tam tennis
iek vaiku ir moterių kaip ki

losią sklypuosią, o moteres tu
rėdamos mažiau vaiku, 
jeis geriau rūpintis ir dažiure- 
ti, o iszsitautejimas 
joi teipgi negrasina.

gali

I lolandi-

Niekados nekalbėki apie ki 
tus blogai;
bloguose 
pats mažai verias turi ir yra 
priskaitomas prie neteisingu.

Teisingas žmogus grecziau 
apie kitu gerus darbus kalba, 
negu kad primena

silpnumą suklydu

nes
darbuosi’

vertas turi ir

kuris kitus tik 
ai randa.

blogas ju
puses per 
sos.

Teisingas žmogus savo arti
ma myli teip, kaip pats save. 
Teisinga žmogų mes galime pa
žinti isz jo kasdieniniu visuo- 
meniszku darbu, 
yra vadinamas, 
visada pasielgia, 
mes teisingai, o 
gi

Konia kožna 
girdėti apie

rTas teisingu 
kas teisingai 

Darvkim ir 
busimo teisin

io . 51* ..i i i

diena 
kokius ten 

apasztalus

gai i me 
“ap- 
kurie 

ir isz to gau-
pinigiszkai. 

apasztalu uo
gai a t si-

sz v i etos 
mulkina žmonis 
sei pasinaudoja 
Amerike lokiu
stoka, bet Varszavoje 
rado vienas isz kvailiausiu ku- 

iszdeda Rasztaris mulkiams 
szventa.

Venas isz tokiu “apaszta- 
kaip rodos gana szviesus 

a p re i szk e susirinku- 
buk milijonai žmonių

isz tokiu
lu, 
žmogus, 
siems, 
gyvenaneziu dabar ne mirs, nes
už keturiu metu, tai yra 1925 
mete, bus praszalintas nuo mus 
užkeikimas mirties, uždėta per 
nirmutini prasikaltima, o tie- 

kurie dagyvens tojo meto
- gyvens ant amžių. Cliristu- 

kalte nuo Adomo.
mes keneziame dabar už 

nrasikaitimą ir tai tie- 
entejimai ketina būti pra- 
’nti nuo mus 1925 mete.
.j

! es nuėmė

L

in tainrie klausytojai
’’l.eio ’t pripažino teisingu-

> *

t, .

4 i •’onsztalo.

.i orus

»>

?w York oi

• z o M i Deri s turi nepapras-
‘ ’ rieszuti ant perkandimo. 
Vplaike jisai gromata nuo tū

los motinos,
idant gialbetu vyrus nuo imi

nės prieszin- 
ejs in

kurioje meldže

teriszku žalcziu 
iraigai “vyri szk a 
pragaru.”

Toji mot ere 
merginos ir 
kurios neszioje pakirptus plau
kus, szlebukes lyg 
tik ka reikalai!je valdžios glo
bos, bet kožna privalo būti už
daryta kalėjimo, nes tokios 
moteres ir merginos veda vy
rus ant kelio prapulties.

Toji motere paduoda atsiti
kima koki turėjo josios sūne
lis. Nesenei ant geležkelio sto
ties, josios sūnelis paregėjo 
sėdint mergina, kurios szlebe 
buvo lyg keliu, sėdėjo ant suo
lo su sukryžiavotoin, kojom,

JOSIOS

veisle

užtikrina, jog 
jaunos moteres,

keliu, ne

tai yra viena Uždėta ant kitos. 
Sūnelis teip tuom regėjimu 
persiėmė ir likos apraganautu 
tuom ka pamate, 
kaip stovylas
visiszkai, ka paregėjus mergi
na paszauke palicijanta, pa
liepdama aresztavoti taji ne
mandagu žiopli kad už daug 
prisižiūri nėjo josios patogioms 
kiszkoms. Sūnelis likos nu
baustas ant dvideszimts pen-' 
)du doleriu.

Getiause sziadien užsidėti 
nkuloriuš, nes kur tik žmogus 
pasisuki, tai pamato trumpas

f

jog stovėjo 
ir užsižioplino

laiku Lii'tu- 
■■ ■ riv.p 

sziu ir Kžerenu da nesurinktu, 
kiek tonais padaryta bledes. 
Priskaitaut minėtiem apskry- 
eziam po deszimt procentą su
naikintu ar sudegint u akiu, tai 
gausinu’ szitoki skaitliu:

Isz viso sudeginta 
kinta 1,200 
ūkininku (apie \ iena 
Lietuvos karimi), 
kičiniu arba atskiriu ūkiu, 270 
dvaru arba 
Lietuvos dvaru 
50 miestu ir miesteliu 

dalis visu 
miesteliu, 6 geležkeliu
12 fabriku. Tuo budo sudegin
ta akiu 68,000 trobų, miesteliu 
.3,000, stoeziu .30, dirbt u\ iu 60 

viso

ir snnai- 
ukiu arba 12,01 MI 

t reezdali 
2,1 MH) vien-

!•$$BIW

Wf

MIESTAS UŽLIETAS PER ISZSILIEJIMA UPES.
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szeszla

— ISZ

t riebu.

i
i >4

penkta dalis visu 
ir palivarku, 

arba 
Lietuvos 

stotvs,

M ic.stas (’ovington, K y., k n ris guli skersai < >11 i < > upes 
tosios(’incinnat t i, likos užlietas per iszsiliejinia 

veikslas parodo daii užlieto miesto.

IHH)

upes. Pa-

sudeginta 79,090

nesiranda 
aulokratu, visiszkai 

komunistu idea, 
vieszpatauje dy- 

prispandiinas

Rosijoi visai jau
eariszku 
subankriit ino 
o bet tonais 
dėsnis prispaudimas žinomu 
m* kaip už eariszku laiku.
si jaueze ir keneze prspaudima 
Trockio, Lenino ir kitu. Tonais' 
valdo tiktai viena komunistu 
partija kuri kitados tnyojo 
6(H),0(H) žmonių, o sziadien ne 
turi daugiau kaip .350 tuksfan- 
czius žmonių. Bosiję skaito 
150 milijonu gyventojų, bet tie
jei milijonai žmonių yra valdo
ma per saujele rakaliu kuriu 
yra vos viena k(‘tvirta dalis 
vieno procento gyventoju.

Sakoma kad Kosijoi visi tu-- 
ri laisvia, bet tai tiktai ant po- 
pieros, nes bolszevikiszkoi Ro- 
sijoi žmonis 
slaptai kaip czioii Amerike ir 
uždrausta iszreikszti savo nuo
mone.

Ant

žmonių.

Vi-

negali balsuot

paymsime
Isz ko-

paveizdos 
iszranka virszininku. 
kio tai fabriko ejna aut kokio 
urėdo tris kandidatai, 
bepart iviszkas, vienas 
listas o kitas komunistas.

darbininkas
jog jojo kandi

datu bus vienas isz komunistu

Kožnas 
augszto žinri,

vienas 
soči a-

isz

vikiszka slapta 
raszo 
ris už komunistu

\’isi ten balsuoji4

kas bal-

1 

o priek tam žiūro, jog bolsze- 
drauguve už- 

kožua darbininką, ku- 
ni’balsuoje

kandidata.
pm* atsistojimą ant kojų. To
kiu budu sznipai mato 
suoje už koki kandidata. Visi
tiejei, kurie nebalsuoji* už ko
munistą yra laikomi už prie- 
szus komunizmo. Xe kitaip 
darbininkas ne 
kitaip, nes nakties laiki’ ding 
tu nuo re\ olv(‘rini‘s kulkos.

Laisvo iszsitarimo
nėra. Ant visu susirinkimu pir- 
mininkauna komunistas. Taigi- 
vietoje komunizmas duoti 
nim tikra laisvia,

ir daro isz jujuvaržo visame 
nevalninkus.

A P 
drvs balsmit

<r«.

teipgi

— 1 * 
žino- 

tai juos su-

Aplaikerne akyva korespon- 
kuria czionais patal- 
del musu skaitytoju 

jaja patis apsvarstyt u, 
teisybių p. S. V. Morvilla

(Matiisevjczius, kitados 
ru agentas isz Skulkino pavie 
to) buna 
pramintus 
Part i ja.”

eiga- KUR BUNA?
szelpiamas per teip 

“Szventakiipriii 
Kuom jisai

mejo ant lietuviszko pndimo ir 
kuom jisai pasidarbavo Lietu 
yoji’. Ar gal Lietuva paliiiosa- 
vo nuo bolszoviku ?

O jus Ameri ko
Dirbate ant tojo kruvino do
lerio, szelpetc visokius ubagus 
pribmianczins isz Lietuvos, au 
kanjeto ant 
gaunate? Szpiga po uosiu. Ka

ubaga i sugf-yžla i n 
•Lietuva, tai prisijuokia neina- 

ameri koniszku 
sakydami vieni iii kitus: 
laii Važiuok iii 
ten dirva plati,

atsiži-

I Jot uyei!

visko, o ka už tai

da liejai

zai isz kainu 
Bro 
nes 

kainai turi

i» i 
Amerika,
o 

pinigu užtekt i na i! ”
Argi ne lakas mums Ameri 

kiecziams susipras! ir uždnry 
ti masznas priesz tokius uba
gus ir isznamlotojiis kurie pri 
buna iu Amerika pripildo ki 
szennis, pasiemia skvernus du
mia adgal iii Lietuva.

kad susiprasi
te, akis jums atsidarys ir patis 

kokie mes buvom 
S. V. Morvilla.

Atejs laikas

pasakysit:
kvailei/’

J. M.

k b

ATSAKYMAI.

(lllx’rtoji, Pa. — Su
prantame tamistos klausima ir 
galėtumėm atsakyti ji užgana- 
dinaneziai ir tekiiiszkai, bet 
dasiprantame tyksla jusu klau- 

tiek atsakome: 
kur tamistos 
kada iszejna 

suprasi

ir

simo ir tiktai 
“’l’en dingsta, 
kvapas dingsta 
isz burnos.” 
satfo atsukimu
gah’tiimi’m tau

- G.d 
geriau, ne kaip
iszajszky t.

h’. Springfield, III. ■> 
D. T. Boczkauskas, 
“Saules 
rio, 1909. Ati'jnanti
ejs I.‘I metu kaip yra mires.

* F

A .a. 
uždėt ojas 

mirė 25 diena Vasa- 
menesi su-

l M. S. Pittsburg, 
siunskie tamista maldaknvge o 
apdarysimo puikei ir driiczei.

apdarome
i r

Teip, 
gas 
ežius.

Pa. Pri-

visokes kni-
iiienesin i us laikrasz-

MŪZA.

Mano tikri broliai .Juozas ir 
Ratilas I,evnnavieziai,

Red., 
M i kaliszk io
Kaimo,

isz Su- 
Marijampoles 

(i nii no 
I ’hit iszkiu

valku 
apsk r., 
Sargines
Para. Malonėkit alsiszaiikt, ar-
ba
neszkit ant adreso:

( L M . I A’vana viezius,
45o5 Payne Ave.,

< 'le\ eland, (Jliio.

žinant ieji apie juos pra-

■ , po levu 
po vyrni (Ina

Mano pussesere, 
( hia (ligimliute. o į 
Billeziene, keli melai adgalios 
laike salima, apie Xr\v Yorka, 
dar nežinau kur gyvena. Pači 
na isz Smalku gub., Seiriju 
nirapijos ir apie 20 m. Ameri 
<e. Kas apie ja pranesz aplai 

(j-AI)

po

kys nagrada.
K. K i guoli s 

1053 W. ('oal SI., 
SlienandoaI), Pa.

i

Amerikas padovanojo auksini 
medali del Ver d uno.

A

<

..■t - ‘ i.*'

•*v, :>*v

į-Be.
B

ž>

I-? * r
?<

h
,|1

' ‘'K
:š -

L<

A
K *1*?! ■
tf;’*r.< ...... ...

r' ’■ (■« '■•.C'

Z;/"r.1 • <

< L.'

.R
1

F’
■t

%X* / >

;'<7 
7 ■ \.
v** z

sw

1 ■>'.‘t

/ A 
A

M

iO
HEm ' •■.■■■■

T.
.c V - jaRSĮa;

i

......

■fe!

Ž®
v,.

1

E

I
0?

f4Wt*r

/j

f

ji negali žindytiJeigu j* 
turi aui’asti maisto,

i F

Svarbiausia
Uzduocią Kiekvienos

Molinos
savo kūdikio 

patiktų jamk u ris

i

Vilioti* 1

t

ir padaryty jį raudonu ir sveiku kadi-
kin.

I
'

E AGI. E BRAND 
• . 7

{CQNDENCLD MILK} -

buvo išmini ingai pasirinkta?! ir saugiai naudo- 
jr.auu; beveik per 60 i. ^1.ų tūkstančių motin’], 
kurio.; negalėjo žindyti ravo kūdikiu.

PrisiiiHiute Šitą apgarsinimą. 
Į Borden Company, .New ’ 
York ir ’-nušilę pilnus puta- 
rimuH ir nurodymus, kaip jį 
\arto!i lietuvių kalboj visai ■ 
milui rr ♦G n i* i ir rniihifi Ittl-

P
i

' <

Z
kurios

( ‘'*4-

■•v--

#«» i1 r* *
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HAMBURG
Tiesini iii hiinziua ir Vnrsz«na

ANT NAUJO LAIVU
ORBITA I <>b. 17, March 31. May 12
ORIU NA 3 M imli, ir II \|»ril.
OROI’I'.SA March 17 ir April 2s.
Jždarorni kambarai del moterų Ir

ir szeimynu.

Ihr Kovui llsiil Slcnm Parkui Co.
2C» llroiidnii). Vari

117 U . W»»shlng(oii SI. Oliiea m>.
\ iri huh :m<‘ni us.\rli;i p;i..

T

/

11 •

vienas.
Desetkas 10 — deszimts vie- 
naszcziu.
Szinitas .100 
k u.
Įniksiantis 1000 
szimtu.
Al ii i jonas 
1,000,000 
taneziu.
Milijardai (Fr. ž.) 1,000,000,- 

tuksbantis milijonu.

- dcKzimt* dose t-

deszimts

(Francuzu
- tūkstantis t ūks-

žodis)

0(H) —
Bilijonas (fr. ž.) 1,000,000,000,- 

milijoiiaSjinilijonu.
3’ri Ii jonas
000, 000, (HM), 000 
bilijonu.

’ Kvadrilijonas (fr. ž.) vienas su 
21 nuliais — milijonas trilijo-

' nu, tai yra milijonas ketvirt i- 
' me laipsnyje’.
Kvinkvilijonas (fr. 
su .30 nuliu 
drilijonii, 
penktame laipsnyje.
Sekst iii jonas (fr. ž.) vienas su 

k viii- 
milijonas

000r p * * * (fr. ž.) 1,(KM),000,- 
milijonas

tai

ž.) vienas 
milijonas kva- 

milijonasv ra

.'»(> nuliais — milijonas 
tai v ra

<1

K

I Laivakortes Vcl Atpigo
i In Hamburg ir Bremen $103.50 ' 

_ Į $110.00
a- Karaliauczi u $10G.50 

rl\ix $5.(10)
Pinigu Siuntimas in Lietuva 

i

k e i Ii jonu, 
szesztame laipsnyje

Tn Liepoja 
InPiliavi

(War

6

ANT PARDAVIMO.
Namai po No. I I L. South St 

kambariai.
pa- 

i 12 F

A t >iužaukite
(1.6)

Žemiausiu dienos kursu.
! Pinigus Lietuvoje gauna ar 
' cz i aus i am c paszte laike 
Alien u.
1 P. MIKOLAINIS,

<\r>

dencije 
piname 
idant 
ar
raszo ar ne.

(i uodoti nas redaktoriau
” meldžiu patalpyti 
kelis žodžius iii jusu 

gerbiamu laikraszyti. Negaliu 
užtylėti ilgiuos, kaip nuo mus 
amerikiečiu visi pasinaudoję, 
o žinau kad “Saule” v ra vie
natiniu laikruszcziu kuris už 
muspruszcziokeliiis užtaro.

“Paskutiniam numari “Te-^ 
vynes” ųžteminau szita žinu
te :

Saules 
sziuos
4 4

savo gra- 
rasztu ruszies- 
“Muza.”

Mūza?”
su lyg senovės grai-

“ Brooklyn o ‘ ‘ Sz vemta kup
riu Partija” pasiuntė žino
mam brooklynieęziui A. M j

’ ' į

Martui 2,(MM) auksinu, lin
kėdami, kad jis darbuotasi 
Lietuvoje taip gerai ir sziais; 
1922 metais, kaip darbavosi
pereitais metais.
Tev.
Užsimanscziau gidei

dėjau galvoti, už Martus

• iKuprius.
ir ’prų

J >

-------------------

Kas

Mabanov SI.
Malianov (’ity, Pa.

■ 1 
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F
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Kur seniausia, 
Ten geriančia.

41

Hudson Ave. Brooklyn, N.Y.!

Jis Turi Sveikata? Tvirtuma I
th TO (•’!<h

V *ir Gyvumą acm
Nuža-Tone

National Laboratory, Chicago.
“Šinomi prnncAti Tamstoms, kad išbaigę Nuga-Tonc’ą, 

kutj »nan buvote pr»siuntę. a* jauciavi.*i puikini. Ai pali
kau diktat, mano 
tinas i tok a tvirtas, kud a n į

>:■
I <•'' 
' r
IS

SENIAUSIA

AoeniurA
VIENYBE

f»varuuhin padidėjo 25 Rvaruia ir an jau
na įnirčiau pakelti

siunčiu Jums savo fotografija, kad Jus išplotumėte paiua- 
’lariu Jums dideli ačiū, nes Nuga- 

nauj*) gyvastį ir aA patartu jį visiems 
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MUSU ABSOLIUTA GARANTIJA: Nuga-Tone’o kaina yra Vienas 
$1.00) Doleris bonkelci. Kiekvienoj bonkelėj yra Devynois dešimtis (90)
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Jis yra cukrumi apvilktas,
Patarei imti jĮ visiems savo draugam*, taip kaip p. Lyvai ir šimtai kilų

tus portus į Eidkū- 
ir i patį Kaunu, 

taip pat ir iš Lietuvos.
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Pinigus (•.s 4 *«ir visur pigia.įsiu kursu; 
už juos garantuoja, kad — 
ypač Lietuvoje ,— pinigai 
bus greitai ir parankiai iš
mokami artimiausioje vie
tojo nuo priėmėjo gyve
nimo. ‘

Pinigus j Lietuvą 
siunčia telegramų. 
Amerikos pinigus 

maino ant visų 
šalių pinigų.
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Visokius spaudos dar
ai lieka greitai

pigiai ir gražiai.
Spausdina 
knygas, laiškais popioras, 
plakatus, viriĮines kortelei, 
baliams tikietus ir tt.
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Spausdina g oriausius xąš- 
vėliausias žinias iš 

Lietuvos ir visur ir turi 
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! Plokštelių, arba Vietnam pilnam mėnesiui gydytis.
! bonkelis, arba šoiiems mėnesiams gydytis už Penkis ($5.00) dolerius. Var- 

w|uga-Tone dvidešimti (20) dienų; jei nebusi patenkintas pasekmėmis, 
, o mes tuojaus sugrą- 

šinsirn pinigus. Čia Tamsta neprikiši nei cento. Mes rizikuotam. Nuga-lone 
yra pardavinėjamas visų gerų aptickininkų tomis pačiomis išlygomis ir ta 
pačia garantija) ; ; > • '
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Prisiusi! Mums Šitą Kuponą Šiandien.
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yra pardavinėjamas visti gerų aptickininkii tomis pačiomis išlygomis ir ta 
pačia garantijai; ‘ \ '
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Už iihrsu<ptšispyrima; priei z uarsuipTSispyrrnin; prie- 
szais vokieczius laike svietiiu’S 
kares, Amerikas 
miestui Verdimo, 

*puiku auksini medali, kuri ma
tome ant šzio paveikslo. 

-------------------..........

Verdimo
padovanojo

Pranei joi

National Laboratory, L 602, 101 8 So. Wabash Ave., Chicago, III.
Gerbiamiejiliulcdu čia ........................................ už kuriuos malonėkit prkuų man...."...............   .

bonketea Nugti-Tonc’o.
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KELIONE t LIETUVA
Daugumas poetu 

žiosios dailus 
panaudoja žodi 
tai yra “ 

“Mūza”
ku mitologijos, tai buvo devy
nios seserys deives, dukterys 
Apolino ir Mrtomozijos dievai- 
cziu, ir jos pritarnaiidavo glo-i 
būdamos mokslus ir menus. Ju 
vardai buvo toki: 
J) Torpsichora -r 
daimivimo mūza.
2),M$pomęnn — 
mūza.) ;

szokimo ir

tragedijos

3) Kltja — istorijos mūza.
4) Talija — komedijos ir vo
devilio mūza.
5) Euterpe — muzikos mūza.
G) Kaljope — poezijos ir isz- 
kalbingumo’muza.
7) Uranija — 
mūza.
8) ‘Polimnija —■ dainų mūza.
9) Balda — jausmo ir meiles

astronomijos
V
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- jausmo ir 
poezijos mūza.
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PEG HzXMf5UP.GĄPn.lA\J\ 
ARBA LIEPOJU

' Lietuviai važuojant iu Piliava 
iplenkia lenku juosta (karidora) 
Visa troezia klassa padalinta in 
kambarius ant 2, 4, 6 ir 8 lovų.

LITUANIA” iszplauks 1 Vasario 
POLONIA” iszplauks 22 Vasario r 

’J Treczia klassa in Hamburgą $103:50 
In Piliava $106.50. In Liepoja $110. j 

Kreipkitės prie’ musu s.gciytu jusu mieste/1

PEte HAMBURGA.PTLIZCĄ
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Daktaras KOLER yra vienatinis tarpe Lietuviu daktaras 
Fittsburge. Jisai mokiuos! Varssavoje, studijavo beglje 
S3 metus in vairias ligas vyru ir moterų, todėl jas nuodug
niai patinsta. Gydo ulslnuodlnlma kraujo Ir silpnybes 

L -■ vyru, spuogus, niežėjimus, ligas tinimo, invalidas ligas

82 metus inrairlas Ilgai vyru ir motoru, todėl jas ouodug*

Dielnanczlas nuo noczyitumo kraujo. Atelixauklte ypa- 
> tlirkai, per UIbzMub asz negyriau. Dr. Kolor kalba Rudu- 
į kai ir Lenkiszkai. Of Įsos valandos nuo 9 ryte lig 6 vakare

Į.Wfe

Nedollomis 9 iki 2 popiet. ’ • • ■"»

Dr. K0LER, 638 Penn Ave. Pittsburgh, Pa.
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B garsi szne-

4

Skardus juokas, 
ka uže, tratėjo; rožių ir tulpių, 
oranžerejose augintu, aroma
tas liejosi su meiles ilgesiu ir • • • . • ■» ‘ T*

prie viens kito, prie to akstino 
ir kitu poru veiksmas.

— Asz myliu tave! — vo
lai nakti pasako jai Mironas.

Jinai nusiszypsojo, kiecziau 
suspaudė jo ranka, 
nesako.

— Myliu asz tave! — pa
kartojo jis.

Jinai priglaudę i 
prie jo veido ir tylėjo, 

insimvleti ? — 
klausimas 
Mirono mintis.

bet nieko

Užmovė jis jai sužieduotini
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svaigino jaunuolius ardyiam 
Praniu salione. Iszsicziųtnijo
sios, iszsipudravusios, nuogo
mis krūtinėmis ir už pažastų 
nusklembtomis bliusku ranko
vėmis, grakszezios mergos 
szmisziuliavo 
siu bernu akiu.

Petras M i roti a s 
merktas savo akis ant ju isz 
saliono kampo ir kartas nuo 
karto ironiszkai nusiszy^soda- 
vo. Kam vyras turi būti taip 
silpnas? Kam jam taip pasi
duoti mergos norams? Silpnu
mas! Kvailyste! Tai vėl ji su
imdavo pasibjaurėjimo juokas 
matant viena ir kita merga 
teatraliszkai flirtuojanczia, vi
sokias maivas daranezia, kad 
tuo gavus vyro simpatija, kad 
padarius ji skaugiu, savo noru 
vergu. A ! jaunuoliai! Kokie 
jiv pirmiau buvo? Kokie ir kur 
jie bus už trijų metu, už de- 
szimtsf Ar liks ju nors vienas 
už penkiasdeszimts metu? Ar 
apsives nors viena tu poru ku
rios dabar taip koketuojąs!,' 
jaudinasi ?

Daug ten buvo tinkamu mer
ginu ir su daugeliu ju jis norė
jo artimas būti. Kada arti pro 
ji praezianždavo mergina gra
ži savo veidu ir kitomis malo
niomis ypatybėmis, jis instink-

I

gra k s zcz i os m c ;*g:: 
ganomos smal-

žibda.
Abudu apsvaigo buezkiuose.
Iszauszo ju vestuvių dienos 

rytas. Mironas anksti atsikėlė, 
nes visa nakti negalėjo užmig
ti. Atsiloszi' krėslai) ir nuali
no kaip jis buvo mažas, kaip 
augo, kokia kada mergina bu-
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APSISAUDOJIMAB NUO j 
DŽIOVOS.
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Genuliai [daueziuose pagim
do džiova. Sveikos y putos ka-
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4. Ypatos su szalcziu ir ko-

ilga laika
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meto pri-

t iviszkai pažiūrėdavo

beveik iki keliu 
sijono.

jos ko
jas kurias buvo galima matyti 

neuždengtas 
Kokios jos kojos: tie

sios. laibos ar storos, kreivos?
\’iena mergina tiko jam savo 
veidu, antra —■ savo kojom. 
Mergina turinti gražu veidą, 
liemeni, gera būda, bet negra
žias kojas neužkei’(‘davo 
mintis ir jisai vengdavo su to
kia ka artusnio turėt i.

Paskui jie susmlo prie ilgai 
nutiesto stalo valgyt i 
juokus krėsti.

• nas susipažino su kuklia mer
gina, Tekle Kuzmyte, kuria jis 
mate visa vakara szmiszuliuo- 
janezia, flirtuojanczia antram 
saliono gale. Ji jam tiko ir ta
da jis sykis nuo sykio mete sa
vo akis ant jos veido ir pusiau 
padegtos krutinės, kas mates 
pro kitu gaivu proteike. Ji to
kia naturaliszka ir sumani.

Oragantiszkai jinai isztiese

antra —■ savo 
gražu

ranka

jo

, gerti ir 
Czionai Miro-

jam savo ranka skersai stalo 
numėto kažin ka, slaptai 

reiszkianczia szypsa tardama 
szirdingu žodžiu. Nesąvokini 
jis nuleido savo akis žemyn, 
liet jos susidūrė su valgiais ir 
rožėmis ant stalo stovineziais. 
Kokios jos kojos? — Miglota, 
neapeziaupiama szmiksztelejo 

ir jis tarytum to 
galingas jin

ir

Mironas paėmė 
ir nusivedė ja

szviesą tai 
tai tvėrė sic-

jam mintis, 
ii ėjau te priesz 
spingsanezias merginos akis. 
Jo szirdis plake smarkiau ir 
virė jame karsztas geismas bū
ti kur nors su ja viena, ap
kabinti ja, priglausti savo vei
du prie josios veido ir kalbėti 
jai malonius žodžius. Laips- 
niszkai jis eme silpti, ir jausti 
kad jo valia jau apgalėta, jos 
maldoma.

Pavalgius,
jai už rankos 
ant sofos, kuri atskirai stovėjo 
kambario kampe, apszviesta 
vvszniavo elektros globo szvie- 
sa. vyszniava 
gimdė geidulius,
pininga, vibruojanezia meiles 
muzika, migdė mylėtojus sup
dama Jotusu vygese. Czionai 
kietai jis suspaudė jos rankos 
pirsztus. Kuomet gi jije meka- 
niszkai eme spausti jo, jis susi
judino ir baisu neramumu jau
tė savo szirdyj. Paskui jis apė
mė ja per viduri ir spaude prią 
saves. Tekle gi beveik nieko 
nesakydama glyste prigludo
prie jo ir daug ko reiszkianczia 
szypsena laido in Mirono akis.

Iszkabineti ant sienų tapy
bos paveikslai, miniaturos, kai 
kurie,

i
R

juodu mokyte mokė 
kaip meiluotis, o 
žioja juodu kiecziau spaude

vyszniava

I
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savo veidą vo iszvedes kur nors, apie ko- 
Įkia daugiau svajojo kadaise.

Ar galima taip greitai Taeziaii daugiaaše Tekle buvo 
szniiksztelcjoĮ jo mintyse. Kok# bus ju gyvo-

pro apsvaigusiasI nimas ? Kaip jis turės apsieiti 
Ir jis pra- 
perkrati- 

I neti. Koks jos būdas? Kaip ji 
iszrodo? Bet viskas skendo 

. miglose, tarytum
senai jis butu ja mates sapnuo
se. Nieko konkreczio jis nega
lėjo apie Ja pasakyti. Kokios 
jos kojos?
kojos ?

Suėmė sau galva.
Kokios jos kojo^ ?! Ar jis ma

te jos kojas per trylika mene
siu kuriu tik dvi dienas nebu- 

I vo su ja susi t ikes ? 
ome

kad ja neužgavus?
Ryta jis parvežė ja namon (Įėjo ja nuodugniai

savo automobilyje.
Jiedu padare sutarti vėl su

eiti.
Vakare nuvažiavo 

reta.
Tekle 

konjako ir padavėjam iszbaig- 
ti. Tas viską jam reiszke.

— Myliu asz tave, Tekle! 
ilgai bueziavos.
Mirono pažinstamas iszvede 

ja szokti.
Jis atsilosze minksztam krės

lo ir nusikvatojo, l’žsidege ei- 
gareta, ir durnus pūsdamas 
žiurėjo kaip Tekle szoka. Da
bojo jis jos judėjimą, lupu kru
tėjimą, szypsa; stengės iszgirs- 
ti jos kalba. Akyse jam tavara
vo. Persunkus, persvaigus bu
vo jo sapnai. Lygino jis Tek
le gal prie tiikstanezio 
nu, kurios labiau jam tiko, bet 
nei viena ju nepervirszijo Tek
ios. Ant kurios jis galėtu mai-

Ar yra nots viena kuri 
tiktu? Kuri isz

in kaba-
kada šonai,1

nugėrė1 puse stiklo

nergi-

uvti ?
daugiau jam
viso kabareto moterų gražesni' 
užja?

Žvalge jis viena po kitai te
nai esanezias moteris.

—— garsiai pats 
suduodamas sau

Mano! 
pasakė,sau 

per kakta.
Sekanczia diena jiedu iszva

žiavo in niiszka. Ilgai sėdėjo 
po aržuolu susikabinę. Paskui 
užėjo ant augszto tilto, nuo jo 
ilgai žiurėjo in skardžiai be
gauti vandeni. Jis užsisvajojo, 
nuleidęs per barjero galva.

.Jinai eme eiti. Mažais žings
niais ji ėjo, sutingus, svirdu
liuodama. Jis isz užpakalio ja 
žiurėjo kol ji nuėjo iki antro 
galo varsto ilgumo tilto. Sap
nais ir džiaugsmu svaigo jon 
žiūrėdamas.

Taip jiedu iszgyveno metus. 
Sueidavo kas diena. V ienas be 
kito negalėjo būti. Ir kas sy
kis jis daugiau ja mylėjo, dali

ja rupiuos, vienas ilgėjosgi a u
ir jautės kad be jos negalis gy
venti.

Gailaus jiedu susitarė apsi
vesti.

Kojos! Kokios jos

Greitai eme po kambari 
vaikszt i net i ir nežinojo ka da
ryt. Negalėjo jis pasakyti ko
kios jos kojos: laibos ar storos, 
t iesios a r k rei vos.

Kok ios jos kojos ?
Buvo paemes revoheri nusi- 

szauti.
— Ne, ji turi 

jas! — žibtelėjo jam viltis, ir 
jis iszsirenge pas jaunaja va
žiuot i szliuba atlikti.

.los kojos buvo kreivos ir 
st oros.

Petras Mironas, tarytum lu- 
nat ikas, 
namuose. Paskui kraujas pra- 

purkszt i 
ar netyezia, 

savo

gražias ko-

omo veikti Kuzmin

isz jo burnos. 
M iromis 
liežuvio.

visas namas

suliu, kuriuos per 
turėjo, ir kurie vis
sveria, turi kuogreieziausia eit 
pas gydytoja, in klinika, arba 

nas nepasiduos gemalam.^ ir gydinyėzia. Pavojingą laukti.
isznaikins jtros, bet silpne ku
ne, ir be tinkamo prižiūrėjimoir be tinkamo prižiūrėjimo 
gemalai pasidaugina pakol sū
ria iki na plati ežius 
mirszta.

Gemalai randasi džiova-ser- 
ganezio seile.se — 
met liga prasideda, 
ežius didinasi pakol rie pabai
gos randasi milijonai.

’Carp

ir y patu

mažai, kuo- 
bet skai-

apsireiszkimu, ’ kurie 
ve rėžia 'iena kreiptis prie gy
dytojo, yra, silpnas kosėjimas, 
menkas karszeziavimas po piet 
pražudytas svarumas ir krau
jo leidimas isz plaueziu.

kurie turi tuos
i ps i rei sz k i m u s pralei

džia vienintele iszgydymo pro
ga pasitikėdami in patentuota 
gyduolių apgavikus ir medika- 
liszkus szundaktarus. .

Nevartok
duoles ir neik
rus, kurie
džiova kokiu tik jiems žinomu 
budo.

Jaigu tik manai jog džiova 
sergi, eik

Daugelis,
8džiovos

patentuotas 
pas szundakta- 

jog gydogarsino

mažiaus

5. NeatšaVguš, spjaudynias 
iszplatina Ilga. Sergantieji tu
ri degVti jieszma.

L l! . -a - .

(>. Kail nors nepatartina ki
tam miegoti stVdžiova sergan- 
dziu, atsrirglis džiova sergantis 
nepavojingĮMghiems su kuriais • • J. 'l . I • 1

atsUrglis džiova sergantis 
s su kuriais 

jis gyvena ai'ba dirba.
7. Daugelis žmonių savo sys- 

temoj turėjo džiova bet neap- 
sveikatasirgo, nes prižiūrėjo 

ir stipruma.
8. Visuomet uždeng burna ir 

uosi su skepetaite kuomet kos
ti atbli cziaudi ir būtinai rei
kalauk jog kiti ta darytu.

Kuomet ineini 
lauko ir

k vepianti 
ryk langus 
Atidarvk ir duris.

J’avirsk in szviežio 
keja. Gerinus būti szviežio oro
sekeju negu beveik negyvas 
szi lt narni uis paliegėlis. .

Stengkis nelankyti prignis 
nes jeigu pats 

ink vept i

isz 
bjauriai

in kambari 
randi bloga ir 

orą atida- 
ir permains k orą.

gy-
oro se-

BALTRUVIENE.

2 - DU
_ 1 -
pirmieji žn

'■'M

J n Pittsburgu nusidaviau, 
Ba isz fenais telegrama gavau 
Na ir vos isz t rei no isz Ii pa u, 

Dydelio badmio neturėjau 
Jszgirdau lietuviszka daina

vimo,

J

Tai jau man buvo gana
Jsz kur balsas ėjo in ten nu-

Prie duriu atsistojau, 
sau: ar in vidų ejti, 
Ar ne ejti.

veži i o ja u

M islinau

Szlai viskas gerai bus, 
Ba iszejna

de jo 
Tvezia 
nusikando puse 
Jaunoji apalpo; 
sujudo.

Kojos jos tokios
Kaip jis to negalėjo pirmiau 
pamatyti ? Kaip jam neatėjo in 
galva?

Iszveže
bar jis negali kalbėti, ir vaiksz- 
to gatvėmis subiures, galva 
žemyn nuleidęs žiūrėdamas iu 
savo gyvenimo griuvenas. Tek
le taipgi viena kremtasi savo 
namuose, prisimindama Miro
no jai iszreikszta meile. . . .

negražios!

ji in ligonine. Da-

pas privatiszka gy
dytoja arba iu džiovos klinika 
a rba i n g.

Persi! ikrink 
atsargiai 
mindamas, 
krulim*. Netikėk 
kuris 
per drabužius, 
kuris nurodo vaistus be 
mino.

Jaigu yra kiek nors neužti- 
kejimo, seiles turi Imti mikros- 
kopiszkai egzaminuotos. Vals
tijos sveikatos bordai tai dykai 

sveikatos 
iszgaut i.sz-

yvdinyczia.
•i.og 

egzaminuoti, 
jog reikia nudengti 

in gydytoja 
egzaminuoja plauczius 

arba

plaueziai
a t si-

a rsz i a us.
egza-

daro. Tavo vietinis 
aficierius pagelbės 
I yrinejima.

Keli faktai.
Kozmas tris miliutas 

nors Su v. Valstijose 
nuo džiovos.

Szi mtas

t ris kas 
mirszta

tus kambarius, 
sveikas,

gatve-karuose 
trumpa keliom1.

bet lengva 
visokius gemalus.

Nevažiuok 
kuomet turi 
Vai kszeziok.

Vaikszcziok du s v k ant die 
uos szviežame ori', /l as prides 
deszimts metu 
vasties. Jeigu
dyk, tuoj pamatysi.

Atidarvk nm 
rio langus 
net ir

prie tavo gy 
netiki pa ban

'gamojo kamba- 
po.r diena ir nakti.

žiemoje. Negali gauti 
perdaug sz\ ieži<> oro. Ligų ge
malai nekenezia szviežia orą.

—K L. S.

isz st n bos kok is 
tai žmogus,

Paklausiau jo:
ežia užejt,

Ar galiu in

Nors valandėlė pasilsėt ?
kuolusŽmogelis akis kaip 

pastate 
manės su dy-Pažiurėjo ant

vu ir atsake:
t u da vadna bobe

le esi,

penkių seselių in
1

Matau, jo t r

Du ant žemes 
nes, Adomas ir Eva. '

Du ateities, paskutinėse 
šaulio dienose, pranaszu, Eu> 
joszins ir Ezijus, kurie skelbt 
Jėzaus Kristaus mokslą, Antį 
kristui ant žemes atsiradus.

Dvi Moižio lentos (tobly 
ežios) ant kuriu buvo paduo 
ta žmonėms 
Prisakymu.

Du žmogžudžiu prie Iszg> 
nytojo, kybant Jam ant kry
žiaus — laimingas 
nelaimingas Ezmas.

Du didžiausiu 
meiles: Mylėsi Dieva ir arty- 
m a savo.

Du keliu in 
dangų ir iu pragara.

Du pirmieji 
kejai, kuriuodu 
piloto pavelijimą 
kryžiaus nuimti ir palaidoti — 
Nikodemas žvdu kariumeiies 
szimtininkas, ir 
Arimatejos, 
sios tarvbos narvs. • •

Du szv. Povilo 
Korintijonus.

Povilo laiszku in 
Tbesolonieczius. J

Du szv. Povilo laiszku m Ti
motiejų.

Du szv. Petro laiszku.
Dvi knygi Paralipomeno.
Dvi knygi Esdros. *•
Dvi knygi Makabėjų.
Dvi Evangelijoje paminėtos 

žuvys, kurias nesuvalgė ketu
ri tukstaneziai žmonių.

Du tukstaneziai metu baigia
si nuo Kristaus gimimo. <

Dvi dalys Szv. Raszto — Se
no ir Naujo instatymo.

Dvi didžiausios meiles priesz- 
ginos — puikybe ir užvydeji-i 
mas.

Du tėvu — dangiszkasis, 
Dievas, ir žemiszkasis.

Dvi motini — Dangiszkoji, 
Panele szv. Marija, ir žemisz- 
koji.

Du dalyku i 
minti visuomet, 
vyne.

Dvi dali isz kuriu žmogų® 
susideda — duszia ir kūnas./

pranaszu,

desz imtis Dieve

Dizrnas ii

i) įsakymu

amžinatve, in

is rišt aus pase- 
iszinelde nuo 

Kristų nuo

Juozapas isz 
žydu augszcziau-

laiszku in

Du szv.

liet jaigu in vidų inejsi
laif r nuo

kaili da gausi
Ba tai bobos, niekam netikiu 
Nuo visu kitu bobelku atlikia 
Ba su savo vvrais nesusitaike

y

Su kitais ižsivaike, 
girt nok lauje,

Niekad neasiliauje, 
sziadien Szv

Josios per diena

Mat

penkiasdeszimts 
iukstaiicziu ypatų mirszta kas
met nuo džiovos Su v. Valstijo
se.

Kiekvienu ypatų isz de
szimts mirusiu Suv. Valstijose ' 
mirszta nuo džiovos.

1. Szviežas oras tiek reika-
(>•

y pa ta isz 1

svarbiausiu at-
Dievas ir Te

Du Simonu tarp Apasztalu— 
Simonas Petras ir Simonas Ze- 
lotes.

Du Jokūbu tarp Apasztalu.
Du prigimties i n sakymu: Ne

daryk to kitiems, ko nenori 
kad kiti tau darytu; — Visad 
daryk ta kitiems, k& nori kad

I

Antano 
diena,

Tai jos aptaise ne viena, 
Czion prisirinko tuju Antanu, 

Kaip ruja. szunu, 
Žmogelis su ranka mostelėjo, 

Ir nuspjovęs sau nuėjo.
Ir asz kaip žiople pastovėjus 

teip pat padariau,
Sėdau ant trejno ir in Skran- 

tus nupiszkejau.
Ten bobules fainai elgesį 

Su savim tariasi,
Kad už burda daugiau pakialt 

Ir munszaine galėtu giart. 
Nuo biednu vyru plesze kiek 

gali, 
Po tam per dienas vali! 
V y ra m s gero neduoda, 
Per dienas daro rodą, 

Kad vyrai buntavojasi, 
Pamesti burda rengėsi, 

Ir kad ne viena nepriymtu 
Duris priesz toki uždarytu. 
Ir ka vaikinelis gali daryti,
Tai yms poteriu klausyti, 
Ir tolinus vargeli vargti, 

Kol da gerkle katras pripyla, 
Tai tik tuom tarpu nutyla. 
Vienas net nupirko 

“mažiule” 
Kad tik apmalszyti misiute.

Bet ar ilgai teip bus, 
Kol “mužiute” nesutruks 

O kaip ant pecziaus sutruks 
Tai velnei boba užklups 
Geriause vyrai padarytu, 

Kad keli koki narna paymtu 
Vienas kad virtu ir gaspadi- 

z nautu
Su tokioms boboms sebraut 

pasiliautu,
Kad ten daugiau geru žmo

nių gyventu,
Tai pas juosius tuo nuėjiu, 
Nes dabar dnugiause Lietu

vei ir nugarai,
Tai vyrai keneze, o turi būti 

gerai;
Ka daryt, 

Turi varga vargt!

•rt

Kodėl Libbys Pieną 
gabena už puse 

prekes?
Pieną ka gaunate Libby 
bleszinese jusu sztore yra 
tai karves pienas pienas — 
nieko daugiaus.

Jisai paeina nuo geriau
siu karvių isz geriausiu 
ganykliu.

Libby iszdirbyste niekb 
prie jio neprideda bet da 
iszima didesni dali van
dens. Yra sudėtas atsa- 
kaneziuose bleszinese—ir 
iszsiustas už puse prekes 
už tai kad voga vandens 
nesiranda jame. '

Už tai kad tiek vandens 
buvo iszimta, Libby’s pie
nas yra tirsztas ir bran
gus pienas lyg Smetona— 
ir parankus, ekonomiszkas 
ir saugus.

rynasliūgas sveikatai kiek 
ir madingas maistas.

2. Žmones neturi 
prikiuisztuose kambariuose1, su 
uždarytais langais.

3. Namai ir dirbtuves vietos 
turi but szvarios 
vedintos. Purvai
oras yra džiovos draugai.

Didelis
ŪkininkoLietuvos l’kininko’’ Ka

lendorius 1922 metams nuo 86 
puslapiu su prisiuntimu 25ct. 
stampoms. Gaunama pas

P. Mikolainis,
53 Hudson Ave., 

Brooklyn, N. Y.

4 e miegoti

ir tinkamai
.ir prastas J

kiti tau darytu.•z

KOKI TURTĄ DAVE DIE- 
VAS ŽMOGUI.

I •

♦ '/y • j ' \\ * I ; * Y

Siuskite Pinigus
S V i ft * ’ \ AIN LIETUVA

, I

Per Lietuviu Industrijos Bendrove 
w Pinigu Siuntinio Skyrių

* * D D

4

r

1
A

varine

5

Karta

vargszas,

• lt

Jeigu norite, kad jusu giminei gautu pinigus greitai, pigiai ir 
teisingai, tai siuskite per “Lietuviu Industrijos Bendrove’’. 
Siuntįmas gvarantuotas. Pinigai nueina in 18 dienu ilgiausia.

Tie kurie siuntė per mus pinigus, su dideliu džiaugsmu 
ateina siusti antru kartu ir kitiems pasako, kad siustu per mus. 
Pamėgink ir tamsta, o mes tikri esame kad busit užganėdintais 
isz musu patarnavimo.

Darykite tai sziandien nelaukdami rytojaus, nes kožna. 
diena auksinas kilayąugsztyn.

Laiszkus arba Money Order iszraszykite ant adreso:

X r“ • - \ i *

Lietuviu Industrijos Bendrove
k. K ' L ".k. A .. k A rM 'A y y r ' 

55 W. Market St.
i $

Pirkite Libby’s pieną 
sziandien pas savo gro

X 'j 'v ■ .. ..
. c a b i ;■ '< V V ' IK

Wilkes-Barre, Pa.
. -.1 f , /'I . V •'! .T ' :| •> ■

serninka.

'i

vienas jaunikaitis, 
nepasitenkino savo likimu ir 
eme ant Dievo puryti, rugoti, 
sakydamas:

— Kitiems Dievas davė 
turtus, o man nieko nedave. 
Esmi plikas kaip padžiūvęs 
medis/

Iszgirdo tuos jo žodžius vie 
nas iszminczius ir tarė jam:

— Broli, argi tu jau toks 
kaip sakaisi?... Juk

tau Dievas davė jaunyste ir 
sveikata!

— Tu tai davė; jėgomis ir 
sveikata galiu pasigirti, 
sake jaunikaitis*.

Paėmė iszminczius 
deszine ranka, ir paklausė:

Ar tu duotum nukirsti 
ranka už

Ne, niekaip noduocziau, 
— atsake vaikas.

— 0 gal sutiktum duoti 
iszlupti akis už deszimti tuks- 
taneziu. —

— Dieve apsaugok! —Su- 
szuko vaikas. — Už jokius pi
nigus neatiduoeziau akiu. .

— Tai matai. — Tarė isz- 
ininezius. — Kiek tu turi bran
giu dovanu, kurias tau Dievas 
davė, tik tu mokėk jas sunau-

— at-

vaikino

4. T

p

Pienas
Tegul jusu groseminkas

• y* buna j ūsu* pienius.
* , I. *

D ramulis.
—- Baise! man dantis skau

da o bijausi duot isztraukt.
— Tai ne teip baisu.
— O ar ponas davei kada 

dantį traukt ?
— Tai-ve ne duosiu! Gal 

szimta kartu!
t

’ X /

szia 
riu?

tuksanti dole-

- IĮ

doti. Bereikalingai tik skun
diesi ant savo likimo. ,

ii I• ji

GYVENIMAS
Sz. Murįjos PaaM

MEKE TIKTAI »<• 
W. D. B»cskow»kl43Sk

Mahanor Citr.ffe.

tiff !.'

V:-?'

seile.se


oras.

t 
I

Žinios Vietines
t-------------------4

Gražus bet labai szaltas

Seredoj bus Read ingo 
kasikiu pede.

Praeita sanvaite Lehigh 
Valles kasi k los iszdirbo lik 4 

o Read i ngo iszdirbo 5 
Kiek dienu szia san-

f

f

I

SAULE I

Isz Lietuviszku Kaimeliu

SHENANDOAH, PA.
I

------    -- -- -   ■■      — 

GIRTUOKLIO VAIKAS
• V .

O kaip nudriskęs tu! Man gaiP tavęs, vaikeli!

t

i

A A

CAPITAL STOCK $125.000.00
Surplus Ir Profits $336.346.50

Mokame antra procentą ant sudėtu 1
pinigu. Procentą pridedam prie Jus j 
pinigu 1 Sausio ir I Liepos, nepai- c 
Isant ar atneszat parodyt knygute \ 
ar ne. Mes norim kad ir jus t ui 6- ) 
tumet reikalu su musu banka, 
paisant ar mažas ar didelis.

Bankas adaras nuo 9 ryte iki 3 
popiet. Subatomis 9 ryte iki 12 vai.I

ne

II. BALL.
F. J. NOONAN. Vi<c rrezident.
J. E. FERGVSON. Kasicrius

Prezidentas

W. TRASKAUSKAS 
l’IKMI TINIS LIETI YISZKAS 

r.RABORIUS M AH ANOY (H Y, PA.CITY,

Laidoja kunus numirusiu. Pasamdo 
automobilius <lrl laidotuvių, krikszti- 
niu, vescllju. pasivaZincjimo Ir 1.1. 
520 W. Centre St. Mahanoy City, Pa .

dienas 
dienas, 
vaite dirbs tai da nežino.

Delegatai isz Mainieriu 
Lokalu visi sugryžo nuo kon
vencijos kuri atsibuvo praeita 
sanvaite Sliamokine. Dabar ne 
užilgio Ims Nacionaliszka kon
vencija Indianapolije ir suda
rys galutinius reikalavimus ir 
perduos juos kompanijoms.

(I raborius Sakalauekas 
sugryžo isz ligonbutes Nedėlio
jo. Iszrodo gerai ir greitai su- 
gryžta prie sveikatos.

Šalim i n kas Skripk imas 
likos nuvežtas in Aslilando li- 
gonbnti Subatoje, sergantis 
ant uždegimo plaucziu.

Ponas Jonas Aleknevi- 
i>z Slienadorio atsilankė 

ana diena in rėdysią 
s 11 ;........
ne vieži us

juos

Sukatoje,

l

| . Temykit Lietuviai!
Jeigu norite nusiusti pinigus 
[in Lietuva, greitai ir pagal 
[žemiausi kursą, iszpirkti lai- 

! vakorte už kompanijų preke, 
[ gauti teisinga patarima viso
kiuose reikaluose, tai kreip

i 
I

!
1

1

I
Į

I

ežiu

19 diena 
Subatoje.

me-

ant

ir nioidže

— Edwardas, dvieju 
nešiu milemas sūnelis p. Vaclo
vo ir Fabijanos Visockiu mirė 

o likos palaidotas 
Laidotuvėms užsi

ėmė graborius Minkeviczius.
— Diena 8 Sausio, 

ankstybu misziu iietuviszkoje 
bažnycziojo Ona Kaliediene, 
pamėto 80 doleriu
jaign kas surado tegul sugra- 

motere yra vargin- 
padejime ir pinigai yra 

labai reikalingi. Už sugražini- 
atligins teisingam surade-

jui. Sugrąžykite pinigus po No. 
321 S. West Str.

žiną, 
gani

nes

Ir badas tau matytis isz akiu. r
Kad butum nupraustas, veidukai but’ iszbale, 
Bijai manos, nors maloniai szaukiu.

Nubėgo sztai tolyn, ■
Kaž-kaip keistai sutrauktas veidas jo;
Drabužiai skylėse, pajuodę kojos basos, 
Bet papirosas jau burnoj!

Norėjau perspėti — gražiai, kad neinžeidus, 
Vos suskubau kelis žodžius isztart, — 
Pagieža iszkreipe sudžiuvusius veidus, 
Ir kaip pradės jis koliot, bart!

Deja! lietuviszkai. . . Neszvijria turi burna!

— kūneli gremžia, — kasos,’

Kokia jo iszvaizda, tokia szirdis.

z

i' .

t

ma

Curter, Mich. — Kada Jo
nas Tamosziunas iszvažiavo in 
miestą su reikalais, paliko na
mie paezia ir du vaikus. Moto
re nesulaukus 
tanezio vyro,

» /
I

/
I

/■ 
/ 
J 
r

'■ff

Kas jis per viens, tas mažas, neszvarus pikcziurna?

H
Jį.4
A 
* 
f

f

I

.ė

Pirkite Kuknini

Pecziu Dabar

Geriaus dabar pirkti negu vėliaus in 
rudeni. Turime dar didesni ir geresni 
pasirinkįma negu kitados.

Musu specialiszkas PERT 
GLOBE peczius, viduris 18 

puikei cnamelavotas

$77.50
»«*■

j

1

coliu didumo,
Galima matyt musu sztoro lange.

kites prie gerai žinomo lie- 
tuvo, bankicriaus ir taikos 
teisėjo, reikalaudami atsuki
mo nusiųskite 2c marke ant 
szito adreso:

JOSEPH G. BOGDEN, j 
ė •’ Aiderman & Banker

4 S. Main St. DuBois, Pa. ♦ i

Saules” 
avo \ nikeliais. Ponas Alek- 

n('s<‘iiei sugryžo isz 
kur jam iszpjovt 

pirszta nuo deszinios rankos.
Po iniruziai mano brau-

< 
asz ve.-iu ir ant tolinus 
rysta kuria užsiyminejo mano 

Meldžiu ir ant 
neužmirszti, jo

Traskanckas bus jum teip 
i pal prilaukus, kaipo buvo ma
no levas, 
^zauk?

! mirszkite 
kauuka.

| — Linksma ir sve^iga už
eiga mainieriams ir sveczianis.

I pas nauja saliuninka Piusza 
St rungi, 626 W. Centre St.

li'ronl»i;l es

| galis tėvelio, luodu žinoti, buk 
grabo

velionis tėvelis 
tolinus 
na s

Jnigu 
katra pas 

į r Sapie

(F jau-

pa- 
neuž- 

raboriu Tra<-

Dievas 
savo

Kazis Rėklaitis
Lietuviszkas Graboriui

Laidoja numirėlius pagal naujausia 
mada ir mokslą. Turi pagelblninke 
moters. Prieinamos prekes.

516 W. SPRUCE 37. 
Mahanoy City, Pa. 

Bell Telefonas No. 149.

Tvircziausia Lictuviszka
BANKA

Didele keacija Rudėta Valstijos 
Banko Departamente. EbIu po 
priežiūra Valetljoa, teip kad pini
gai audėt! mano bandoje negali 
pražutL Priima plnlngun saugiam 
palatklmnJ. Siunczlu piningus 
In visas dalie svieto, pagal dienos 

Parduodu laivakortes
kompanijų nustatytame kainoms. 
Parūpina p asz po r t us keliaujan
tiems in Lietuva Viskas daroma 
teisingai, greitai ir pigiai, 
azykite apie kalnas o gausite
teisinga atsaklma. Adresą vokite:

V. Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė.

Mahanoy City, Pa.

kursą.

Ka-

Gal niekas nežinot? Bus 
gražiauses Balius kada norskada

104 Vv-I kad buvo nes pirmos.
lūžiu kuopos, kuri renge , Pane- 

S 
Svetainėje.

rr

*)•>— •)
viržiu

klasos orkestra.
publika, kvieczema

dcli, insio (Jau.), Norke- 
Pirmos 

Tad gerbema 
atsilanky- 

Įti ant virsmineto Baliaus, o tuo 
j met siiszelpsite Vyuziu kuopa, 
i ir padarysite nauda Szv. Juo-
1 * . ...izapo Malianojaus Para])! jai nes
pelnas dalysis pusiau.

Kvieeze atsilankvt V vežini.
1 ‘ ’ (2-t)

| — Jeigu noriti* oirkti
rus uz<“verikus pigei, tai pasi
naudokite isz szios progos, nes 
zi(“gornikas Stankeviczius isz- 
parduoda visa ezeveriku tavo- 
ra, kuriu daugiau nelaikys. 
Sztai proga pirkimo ezeveriku 

j pigei ir užuzedinti po keliolika

geri

Juozas Stankevi-l doleriu. -
ežius, 305 W. Centre St. (t.f.)

DIDELIS BALIUS..

y

Daktaras Juozes J. Austrą) 
lietuvis j

Buvuais Daktarai Kariumcnejc. | 
Gydo visokias ligas. Priima Ilgo- ) 
nlus lig 10 valanda ryte. 12 lig 2 I 
popiet. 6 lig 9 vakare. )

Telefonas Bell-359 R. j
113 E. Coal St. Shenandoah |

OMAS. S. PARMLEY
Kt ’ Estate Agent. — Notary Public.

Jeigu norite pirkti ar parduoti stabas,•j v i u 11 v /1 11 j J ii Ali ai Į Jc* i uuuu niuuan, 

r .mes galime jumis tame patarnauti.
Randa Vojame namus, 
randas ir teip toliau*.
238 W.Centre St. MahanoyCity

kolektavi •ve

I
I

L ■ J-

IMi,.

DR. J. A.TANANEWICZ
Gvdytojas ir Chirurgas.

Gydo invairias ligas vyru ir 
moterų. Duoda patarimus 
sveikatos dalykuose per 

[laiszkus. Adresas:
2020 137th Street, 

Indiana Harbor, Ind.

greitai sugryž- 
nuejo in tvartu 

pamelžt karve. Pabaigus dar
bu iszejdama isz tvarto, pare
gėjo iszejnant isz stubos lieps
na, o tame laike radosi siūbo
je dvi mergaites keturin ir 18 
menesiu senumo. Galima suGalima 
prasti neiszpasakyta rūpesti ir 

nelaimingos molinos, 
kuri szauke pagialbos ir bėgio
jo aplinkui narna, bei insigaul 
in narna negalėjo idant gialbet 
savo milemas dukreles. Po su
degimui namo, 

kūnelius
Kas pasiliko isz ne- 

likos palai'

baimių

rado suangli-
n (‘laimingujusius

dūk relių.
laimingu kūneliu,
dota su bažnytinėms apeigoms.
Poni Tamoszuiniene tik tūtoje 
taisės dvi dukreles.

Oglesby, Ill. — P< mas Jonas 
Giedraitis aplaike liūdna ži
nia isz Lietuvos, kuri pranesza, 
buk jojo mleina motina Jieva 
Giedraitiene mirė 26 Gruodžio 
1921 mete, turėdama 72 metus. 
Velione paliko viena dukteria, 
tris suims ir 14 anuku. Vienas 
sūnūs ir duktė gyvena
voj, o du sūnūs czion Ameriko. 
Pergyveno 10 metu su savo 
dukteria ir žentu Antanu Gri- 
galaiti, Kauno, ’fraku, Gelgu- 
diszkins W. Szakiu aps. Suval
kų redvbos.

Lietu-

I 1 ■■

Malianojaus kuopa No. 211 
! Susivienijimo Lietuviu Ameri- 

ke laikys dideli balių Ketver
ge vakaru 26 Sausio, Norkevi- 
cziaus saloje. Visi yra užpra- 
szomi atsilankvti o 
linksmai praleisti vakaru.

Vvrams bus 50c. Mote-
(t-8)

galėsite
In-

zanga
rems ir Merginoms 25c.

TEMYKITE

Visi mokeseziai už vandeni 
turi but užmokėti priesz Ket- 

Bausme ant 
bus pridėta. Jeigu mokes-

vergą 26 Sausio.

t is ne bus užmokėta 10 dienu 
po virsz-mineta diena, tada bus 
sukolektavota pagal musu tie
sas.

Mahanoy City Water Co.
ANT PARDAVIMO.

namai, po

Žmogaus paklausiau,

J

/ '

l

Jo motina .senai pasimirė — laiminga!

Kur toks iszaugo iszsivyste jis?
— jis tiktai ranka pamojo: — ‘ / 

“Tuojaus matyt, kad ne ežia gyveni: — 
'Pai gatves valkata, girtuokli,s tėvas jojo, — 
Jau menesis, kaip sėdi kalinyj.

Tas vaikas kęnczia badu. Labai jisai džiaugias
.Jei duonos gabalu sugriebia kur.
Ir t ei p sau valkiojas, kaip be tėvu užaugės
Pastoges ir drabužiu jis netur.”

— Bet ar jis nepatyrė pirmoj kūdikystėj 
Malonios savo molinos globos?
Ir kur jis teip galej nupulti ir suklysti? 
Kur tiek iszmoko noszvarios kalbos?

i 4

.Jo tėvas geria ir keikia kasdien:
Tai-gi iszmokti blogo jam progos nestinga
Ypacz su valkatoms žaidžiant iszvien.”

Liūdna tai pasaka mus Uetuviu szeimynoj! 
Ir ne vienoj, bet 
Girtybe tukstanezius atiku ten pagamino, 
Ir jos galybe vis tokia pati. . .

Ir tukstaneziai stipriausiu vyru nuo jo žūsta;
Pals ejdamas myriop galvotrukcziais, 
Girtuoklis dar pagimdo kūdiki liguista 
Kriminalisto paproczįais.

Girtuokli! jei teįp nori, žūk, patsai sau sveikas! 
Lai su tavim isznyksta smarve neskani.
Bet kuom tau prasikalto tavo tikras vaikas, 
Kad ji teip skandini.? ,

A

Į

/ g Musu Real Apollo ir Canopy

h
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kaip szalis plati,

-— Jonas K mitas.

Saules 
ris sirgo 
szirdies liga.

i i

1707

Albany, N. Y. — Diena 6 
Sausio mirė senas skaitytojas

Jonas Jurgonis, ku- 
nuo kokio tai laiko 

Velionis paliko
dydelam nulindimia moterių 
ir du vaikus. Laidotuves atsi
buvo su bažnytinėms pamal
doms Szv. Vincento bažnyczio- 
je, o kūnas palaidotas ant Szv. 
Agnicszkos kapiniu. Lai silsysi 
amžinam jiakajuje.

Chicago. — T. Panczulis gy
venantis 'po nuni('ryj(‘
Canalport Ave., ir jo du “bur- 
dingieriai” buvo suaresztuoti 
už darymu munszaines. Poli- 
cistas surado ju namuose užtai
syta inunszainei varyti apara
tu, statine munszaines raugo ir 
apie pora galionu baltojo skys
timėlio. Vakar Maxwello teis
me teisėjas juos iszteisino, nes 
policistas juos buvo suareszta- 
ves be waranto. O be waranto 
mat nevalia policistams nieke
lio namu kratyti. Policistas wa
ranta, sakosi, buvęs
in savo kelnių kiszene, bet kad 
kiszene buvus kiaura, tai ejiįa- 
mas Funeziulio 
jis ji pamėtės..

Springfield, Mass.
Joną V a | a n t a v i cz i u 
po No. 100 Patton St., atrasta 
anądien didelis bravoras. De- 
sziints baczku užraugtos bro- 
gos buvo iszverkta in kiemą ir 
baczkos sudaužytos.
prasidėjus, 
minia žmonių, 
man baczkos buvo nufotogra
fuotos ir paveikslas indetas in 
vietos anglu

Springfield Union.”
KVITŪ

—- ma

i lindėjos

Szeszi, 5 ruimu
$2000 už viena. Puse gali pasi
likti ant inorgeczio. Du, 6 rui
mu namai po $3000 už viena, 
puse gali pasilikti ant morge- 
czio. Keturi, 12 ruimu namai 
namai po $6500, puse gali pa
silikt ant morgeczio.

John Goyne, 
227 W. Centre St.,

• Mahanoy City, Pa. '

namu kratyti

— Pas 
gyvenanti

Kratai 
didelesusirinko

Iszverstos kie-

dienraszti
4 i

(Ap.l)

Knygele Draugystėms del 
Iszmokejlmo pinigu llgonia- 

60c
KVITU Knygele Draugystėms, del

Kaslerlaus nog sudėtu pinigu ant 
susirinkimu

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

50c

P

— Kur dabar tu nori eiti ?
— Asz dabar einu ant ka

piniu, pasimelst ant kapo ma-
no nebaszninkes pac/Zios...

— Bijok Dievo! juk tu gir
tas, jog vos ant kojų pastovi!...

— Mat, brolau, asz už gy
vasties nebaszninkes kitokiu 
nebuvau. O kaip nueitau ne pa
sigeriąs, tai manes ne pažintu.

Ar norite darbo? c
X f

Agentu reikalinga nereikia { 
mokslo kiek vienas be jokio > 
mokslo gali savo laike vaka- > 
rais užsidirbtie gera uždarbe, i 
galima paderite po deszimti ir { 
dvideszimti doleriu in savaite f 
ir dauginus neleiskite vakaruĮj 
už dykai bet pradękit iszversti 
savo dyka laika ant pinigu. 
Jeigu esate senesni kaip 20 me
tu tai raszykite del jums nau
dingu informacijų sziandien 
savo prigimtoj kalboj.

Kateiva Salos Co.
Collegeville, Pa.

tai manes ne pažintu.

ANT PARDAVIMO.

Parsiduoda 
(restauracija) Z

____  I

valginyczia 
geroj vietoj. 

Biznis gerai iszdirbtas ir gerai
eina. Užlaikau visokiu gėrimu 
katrie nesza gera pelną. Norė
dami pirkt

Saules” adreso.
S. Y. “Saule”,

Mahanoy City, Pa.

atsiszaukite ant
c i

ANT PARDAVIMO.

60 pėdu "ploczio, 
dubeltava siūba.

Du lotai, 
157 ilgumo, 
16 dideliu kambariu, ant galo 
loto didelis sztebelis vertes 
$300. Parsiduoda viskas už 
$3,600, puse stubos parduosiu 
už $1,650. Priežastis pardavi
mo, savininkas perka farma. 
Norintis pirkti pasiskubinki
te, kas pirmesnis tas laimin
gesnis. (j. 31)

Frank Bartaczius, 
914 W. Spruce St., 

Kulpmont, Pa.

PAIESZKAU FARMOS.

Noriu pirkti nedidele farma, 
kad butu geram padėjimo, kad 
tikėtu savo vandeni ir girias 
del malku. Už farma galiu mo
kėti 4‘cash,” bet pirm pirki
mo noriu padirbti nors mene-mo noriu padirbti 
si laiko. Kas turi tokia farma 
ant pardavimo, 
atsiszaukia.

P. Vašzkeviczius, 
Box 785, Now Britain, Conn(

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 peezius del dide- 
lios sziminos. Dar syki 
Sakome; pirkite peczm 
dabar.
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I / GUINAN’S I 
j MAHANOY CITY, MT. CARMEL, SHENANDOAH. | 
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> Sztai Koki Prieteli Turite - 3 , I
į Merchants Banking Trust Co., Banke < 
i Yra tai pirmutine Bankp, Mahanoy City pradėjo mokei Į 
C procentą ant sudėtu piningu. J
j Yra tai Banka in kuri ateinate, kada reikalaujate pugelbot <
> kada perkate namus. |
| Yra tai Banka kuri pagelbsta jumis Atmokėti skola per j

lengvas mėnesinės mokestes arba teip tanko! kaip 1 
jumis geriausia iszpuola mokėti. " !

Yra tai Banka kurioi virszinjiikai yra Juso tautieczii.1 Ir [ 
pažinstami. • * *1 ■

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

Yra tai Banka, kurioje jaueziates lyg save name, 
Yra tai juso Bauka. [
Pasakykite savo draugams Ir patinstama kad dėtu savo j 

piningus in Merchants Banking Trust Co. Banka. Szita « 
Banka žino kaip jumis geriausia pagelbėt!. į
MERCHANTS BANKING TRUST CO.,

MAHANOY CITY, PA.

MT. CARMEL,

■r*k.

1/

<<*^*w*>^*’

>rr

V

D. M. Graham, Prwj.
J. IT. Garrahan, Attormiv

P- C. F^nton

—DIREKTORIAI—
L. Eckert, Vice-Prea.
W.F. Rynkewics

T. G. Hornsby

J). F. Guinan, Tress.
A. Danisewicx M.JJarula
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KADA Tamsta perki guminį autuvą nešiot mainose, 
jieškok “Raudono Kamuotis.”

Šitas ženklas visad randasi ant kelio bato, o ant užpakalio 
ir pado Himiner ar Lopac. < Basi )

z
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“Ball-Band” batai ir čeverykai nešiojasi iližiusia, nes jie yra padaryti iš geriausio#

3A 7

*

t

HH

krautuvninko.

. materijos ir yra velti į vieną gryną šmotą per musų specialį procesą. • 1
Paplatini padai “Ball-Band” autuvo 'yra daromi ypatingai makleriams. t Jie apsaugoję 

viršų ir yra taip patvarus ir tvirti, jog aštrus kampai akmens arba anglies negali jų įpiąut 
arba įplcšt. Tamsta gali gaut “Ball-Band” baltus, raudonus arba juodus. Klausk savo o _ ■ i •

Mishawaka Woolen Manufacturing Company, ‘t<»5 Water St., Mishawaka, In<L 
“Namas, kuris moka milijonus už laipsnį.”




