
i
L

i

T- .

R H
FE3 1 W22

I >

I
I

I

I

»■;

ii
i

4

THE LITHUANIAN SKMI-WKKKLY SAULE (SUN) 
PUBLISHED EVERY TUESDAY AND FRIDAY

ESTABLISHED IN 1888.
Brings the best re*uita to Advertisers. Katee on application.

PUBLISHED BY THE

W. D. BOCZKOWSKI-CO.
MAHANOY CITY. PA

3 *9
5

I
YEARLY SUBSCRIPTION 33.00 | 

I

MAHANOY AND A ST..
•HllllllltlIlIbblMlttlIlIlIlŲIHHlllllllinillinHHHlHiHIIHIIIHIIIIIIHHHinHIlIlIHIlIlIlIlHllIflIlIlIlIHIlIlIlIlHtHIlĄ

/

if'
K

I I

t,

f

■ju

f

|I
3

S *
X
v
I

z •■'r

t
X

mi trfi mvmwnNvnti mh 11

•DU-KART NEDELINI8 LAlKRAfiZTIB “SAULE” 
ISZKINA KAS UTARNINKA IR PETNYCZIA, 

PRENUMERATA KAfiZTUOJA:
AMERIKE: Ant vino meto S 3.M. Ant puiee meto fl.M, 

EUROPOJE: Ant timo meto |4.M.
MF* Laimktu ir piningus viimda biuukite tiktai ant aa'to adreeot

W. D. BOCZKOWSKI-CO. _ „
MAHANOY AND A ST..

n

MAHANOY CITY. PA.

2
t

J

•A11

fl

“Published and distributed under permit No.756 authorized by the Act of October 6,1917, on file at the Post Office of MahanSy City, Pa. By order of the President. |4. S. Burleson, Postmaster General.”
Į — - ------------------------ - - - -   - -   - - ----------------------------- -- ---------------------- -------------- -• -   ----------------------- / . : • , .; ___________1 .............................................. * ' _____________ .. I. .. --------------------- ......... .......... .................. ....-......................        “ ----- ----------------- —1   *           * —*  —" " - nil r    IT

F* >

' *i
„ ;»

te 1
E'i

¥

Na. S A / KNTMRK
VfO»T4)FF10«

iszameroT
KNTKRKD AT TH K MAHANOY V1TY, PA 

I AB 8BOOMD O LA B 8 MAIL ] A MAHANOY CITY, PA. PETNYCZIA 27 SAUSIO 1922 (FRIDAY 27 JANUARY)
7 A W. I). MOCZKOWNKI, Preu. & Mgrvv • v n na i, i jtm. i

r. W. BOCZKOWMMI, Miter A 34 METAS
ii*

Mjjll

■w

į - 

;'w,!

'■‘W1

11
atida 

szeszka už
įW-.

ant raupu 
Bet nūn Da 

kareivis mirė nu<

t

A

i

t

* 41

>

I

■

I7

LEKIOJO ORE PER 26 VALANDAS BE PERSTOJIMO.

t

$

Eddie. St i n son ir Lloyd Berteau pralenkė visus kitus lekio-

fx A; X

B
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tojus, lekiodami su oroplanu per 26 valandas, 19 miliutu ir 
’>0 sekunda, be perstojimo aut Roosevelt Field, Long Island.

nenorėjo 
sunu Antana,, ku- 

nusiuntė Norniandai 600

Daktarai pripažysta, jog ariel
ka yra reikalinga.

— Dydcsne 
31,115 daktaru, nubalsavo, 
arielka yra reikalinga del 

Taji nu- 
dakta-

puse

.... . ■ .i i., i >» —■ i * ———    »n <i     —

Vaikas nukirtp mergaitei
t

Philadelphia,

SENIAUSI DVYNAI AMERIKE.
1

pirszlus. ,. , ,
— Keturi oĮi1 i ..Philadelphia, — Keturioli

kos metu HowaiXus Price I I \ . 
uždarytas • pataisos name, už 
nukirtima Irmai Gilbert, savt) 
draugei, keturis pirsztus su 
kirviu. Mergaite atėjus isz 
mokslaines pasako llowardo 
motinai, buk jisiti likos užlai
kytas mokslaine.fr už nepado-
ru • pasielgimu.
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Puikei atkerszino jaunikis sa 
vo buvusiai milemai.

Center, Nebr. — Už tai, kad 
jojo milema apsivedė su kitu, 
o ji paniekino kaip sena czeba- 
ta, Fredas Williamson atker- 
sziuo puikei visai Veselkai. 
Sugavės gyva szeszka, inmoti 
in stuba kur atsibuvo Veselka, 
po lam uzkimszo kaminu idant 
visusVįszFiikyt.

Paniekintas milemas 
re langu, i n mete
fėrtapijono, užriszo langiny 
ežias ir duris po tam uzkimszo 
kaminu.

Galite dusiprust kokis laru 
mas pnkylo terp svodbininku 
kada szeszkas pradėjo laistyt 
ant svecziu savo “perfuma.’ 
Pakol atniuszta duris ir lan 
gus, tai asztuonios pamergo 
apalpo nuo smarves. Juokdario 
turėjo apleisti miesteli, ne? 
kerszino ji pakarti jaigu ji su 
yms.

Raupai Centralijoi.
Mount Carmel, Pa. — Mrs 

R. Kimmel, 24 metu motore 
gyvenanti Centralijoi, artimam 
miestelije, apsirgo 
Josios seserųnas, 
vis, jaunas
raupu 6 Sausio. Visa szeimym: 
vra atskirta nuo visu žmonių 
o sargai randasi prie namo 
idant niekas ne inejtu ne iszej 
tu isz tojo namo.
Nužudė paezia ir kudyki, nes 
neturėjo juos kuom iszmaityt.

Chicago. — Patrikas Tier 
noy, suszales ir alkanas ateje 
ant palicijos, melsdamas pri 
ghiudos. o kada ji ji pavalgydi 
no, prisipažino, buk nužudo sa 
vo paezia ir kudyki, kalbeda 
mas: “Turėjau viso tiktai 8( 
centu ir buvau be darbo keli) f isznosze 
menesius, su tais pinigais pir
kau kirvuką su kuriuom uužu 
džinu paezia ir kudyki. Per vi 
sa diena vaiksztinejau po uli 

manydamas, jog iszpra 
praejgiu 25 centus 

bet uoga

Nužude mergina kad nenoreje 
vesti josios sunu.

Chicago. — Mrs. Mare Tiri i 
zziėne isz Ilammondo, nužuih 
Normanda Nunzialta, 22 mete 
mergina todėl, kad 
vesti josios 
ris
doleriu in Italije idant pribu 
tu in Amerika. Normanda ant 
laivo susipažino su kitu vyru, 
kuri pamilejo ir prižadėjo te
keti už jin. Motina Antano teip 
inirszo ant merginos, paleisda
ma in jaja keliolika szuviu isz 
revolverio, užmuszdama jaja 
ant vietos.

užmuszdama

ežia
szvsiu nuo
nupirkti truciznos, 
vau ne cento.

Buvau teip nusiminias, jog 
mano szeimynele kente bada ii 
szalti, jog nutariau viską už 
baigti ir pats paaukauti savo 
gyvastį ant elektrikinio krės 
lo.”

8 kunigai mire in laika me
nesio.

Pa. — Kataliku
J. Geraghty, 

Tamosziam
58

Scranton, 
kunigas Hugh 
prabaszczins Szv. 
hažnyezios Dickson City, 
metu simunio, mirė staigai <nui
diena. Su mireze kun. Geragh-i 
tv vra tai asztuntas katalikisz- 
kas kunigas kuris mirė toje 
diecezijoi nuo Gruodžio mene- 

• šio.
Salamoniszkas virokas.

New York. — Augustas 
Schneberg likos aresztavotu už 
užkabinima merginu ant uli- 
pziu, o norints už tai yra I 
jimo bausme, bet ant meldimo 
jojo paezios svdže bausme per- 

. maine, ųesj ižinojo, jeigu vyra 
uždarys kalėjimo tai inotere su 
vaikai# kentės bada^ Sztai kaip 
siidžo ,taji (lalika nusprendė:

Šliuže nubaudė. Schneberga 
’ant 30 dienu kalėjimo, .bėt bau
sme atsėdės ant 
ežiu,“ 
penkiolika sanvaieziu kožna 
Subata po piet ir Ncdelip turės 
persėdėti kalėjimo, o panedcli- 
je anksti bus iszleistas idant 
galėtu ejti in -darba. — Gal 
atejteje atsinores jam žiopso- 
tis ir užkabinėti merginas ant 
uliezin.

Pavogė vyną isz klebonijos ir 
kunigo kailinius.

Norristown, Pa. — Vagis in
sigavo 
pl’ie szv. P. Marijos hažnyezios, 

keliolika bonku mi- 
sziauno vyno, paėmė prabasz- 

Oziminsko kailinius ir 
prasiszalino 

gilukio. Vagis 
per skiepo langeli.

Nuszove savo vyra laike kada 
tas miegojo.

Chicago. — Ana diena prasi- 
dejo teismas 
kuri nužudė
tasai miegojo. Kada josios už
klausta, del koji nuszove laike 
miego, Gracija atsake idant 
nepajustu jokio skausmo. Mo
tore bus nuteista ant elektriki
nio krėslo.

Dvase žuvusio anglekasio tran
kosi pa kasiklas.

Girardville, Pa. — Keliolika 
anglekasio dirbanti Locust 
Gap 
dirbti toje daliję kasikiu kur 
dingo Julius Kaczinskas keturi 
menesiai adgal, 
lyg

Ne tik anglekasiai 
fajerbosei

Chicago, 
isz 3 
jog 
žmogaus 
sprendimą 
riszkas laikrasztis.

Kas kiszasi alaus ir vyno, tai 
74 procentas 
prioszingi. 
siuntė 
tukstaneziu. daktaru po visas 
Suv* Valstijos, idant dažinoti, 
ka daktarai pasakys apie ariel
ka.

Daugelis daktaru pripažino, 
buk pruhibicije buvo priežastff 
daugelio mireziu ir daug 
dėjo prie daugelio kentejiinu.

sveikatos.
apgarsino

daktaru buvp 
Užklausimus isz- 

prohibicijonieriai del

prisir

Francija jieszko gasolinui už- 
VW‘ * n .y. ...Panzius. - rrancijoj vis 

dauginus’ir daugiaus vartoja 
automobiliu, motoriniu veži
mu ir motoru-judinta žemdar- 
biszka maszinerija, ir todėl ga- 
salino kainos vis augszcziau 
ir augszcziau kyla. Franci jo j 
dabar bando surasti koki nors 
užvada, kuris butu iszdirbtaK 
isz vietines medžiagos ir k aiž
iuos daug mažiaus negu gaso- 
1 i n as. s

Nesenėi agrikultūrai Society 
of Deziers prįe Department of 
Berault,’ laike metini susirinki
mą, ir komitetas autorizuotas 
organizuoti lenktynes surasti 
ekonomiszka ir pritaikoma mo-
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' ’••ilaikas alėjas 
isz mokslaines likos per moti
na nubaustas^ Po kokiam tai 
laikui sutikins mergaite ant 
savo kiemo, pritraukė privers
tinai prie kalades, pagriebė 
kirvuką ir nukirtp jiai keturis 
pirsztus* i
Apsisaugokite, nes 

« atplaukė in j^meri ka.
Y—t Negeistinas 
pribuvo: isz Europos 

kėlės sanvaites adgal. Yra tai 
influenza rfrba paprastai vadi
nama ^plurze.“ In laika keliu 
sanvaieziu apsirgo jau *keli 
szimtai žmonių. Valdže nižgin- 
czina, buk influenza randasi 
Amerike, bet lai tiktai del to 
idant žmonis nopergazdyt. To
dėl, lai visi apsisaugoja nuo to
sios bjaurybes ir apsiginkluo
ja prieszais josios užklupima.
Munszaine priežaste žudinstos.

Pittsburg, Pa. 
inunszaines buvo priežado uu- 
žudinimo Stelos Popovienes, 
40 metu sejiumo, kurios kaklas 
likos persmeigtas su ilgu pei
liu prie grindų. Palicije jeszko 
josios vyro kuris fuotero nužu- 

Vyras nužudytos sugryžo 
namon taji vakara atsinoszdh- 
mas kvorta munszaines.

buk po tam 
Popovas vela pradėjo bartis su 
paezia, torielkos ir puodukai 
buvo naudojami ant vieni kitu 
ir ant galo apie pusiaunakti 
viskas apsimalszinoJr tik ant 
rytojaus užtiko moteria negy
va ir pranesze apie tai polici
jai. _________________

Isz Lietuvos

New 
sveezias

York.
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plurze.
apsirgo
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Mare Peaks ir josios sesuo Bella Billings yra seniausi
dvinai Amerike, turinezios po 83 metus kožna ir tikysi dagy- 
vent lyg szimta metu. Juju vyrai mire apie 
adgal. Dvynai gyvena KI Paso, Texas.

ir tai nepapras-

asztuonr metai

rt; j

i
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pamatine kompozicija.
Komitetas paskyrė dovana* 

200,0(X) franku. 100,000 
frankai bus duoti tani kurio 
iszradimas duos geriausias pa
sekmes. '

Ixmktynes prasidės Sausio 
men. 1922 m. ir tesis iki Kovos 
men.

Kad nors iszradimas del da
bartines ruszies motoriniu in- 
žinu bet komitetas svarstys vi
sus iszradimus.

Galima gauti pilnesniu in
formacijų nuo generalio rasztL 
ninko — Committee of Organi
zation, 11 Rue d’Assas Dezierfy 
Herault, France.

Du milijonai bedarbiu Anglijo!
London. —Valdžios sura- 

szas parodo, buk Anglijoj szia-
Rinfjdniii 'be

darbiu, arba konia 50 tukstan- 
cziu daugiau ne kaip praejta 
sanvaitia. Padėjimas su kožna 
diena yra blogesnis, o norints 
valdže stengėsi visom pajėgom 
užbėgti liedarbei ir suszelpine- 
ja bedarbius, bet pasekmes jo
kios neturi.
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Paslėpė pinigus in laupas ka
rabino.

Parižius. — Franeuzui nuo 
kares laiko turi papratima*slė
pimo pinigu
czinusiosia vietosią. Ana diena 
Pierro Lorient aplaike užmo
kesti už kiauszinius ir sviesta 
viena tūkstantine p kita pen
kių szimtu franku bumaszka, 
kurias paslėpė in laupas savo 
dubeltaukos. Vieta buvo gana 
saugi bet tame tik padare klai
da, jog apie “banka” nepasa
kė savo paežiai.

In kėlės dienas po tam atėjo 
kaimynas pas borientiene su 
praszymu idant paskolintu sa
vo vyro karabinu nes nori ejti

Motore

. « « i . ..... —       !.—»

Senukai užkasti gyvais. — Žu- 
dintojas prisipažino p|jie 

kaltes.
Parižius, Francije. — Locni- 

ninkas daugeliu namu kaime 
Voust, vardu Dutbcil, prisipa
žino ana diena prie papildinio 
bjauros žųdinstosy 
imi poros senuku,
no vienam isz Dutheilo namu., j 

Toji pora senu žmonių dingo 
nežiną kur apie ^rja sauvĮLites. 
adgal. Nepoilgai, juju kūnus 
surado užkastus artimoje na
mo kuriame gyveno.

Nužiūrėjimas puolė ant loc- 
uininko namo, 
nomas visiems kaipo blogo pa-Į 
steigimo žmogus ir tankei bur
davosi su žmoni m is, isznaudo- 
damas juos visokeis budais.

rakai i s prisipažino, 
buk senukas atėjo pas ji viena! 
diena su karabinu kerszinda- j 
mas nuszovijpu už tai, link j 
Dutlieit nuo jojo prisisavino 
vogtu budu maitina. Kada vc- 

- la paregėjo ana diena prisiar
tinant prie jojo namo senukus, 
Duthoil apsiginklavo su szmo- 
tu geležies, o kada senukai žen- 

, kirto su gele
žiu abiem per galvas, bet neuž- 
musze.

Dutheil pasakė, jog 
juosius užkasė, tai padėjo vie
na szalo kito, o kada juju ku- 
mik palicije surado, tai gulėjo 
kitaip, kas parode, jog senukai 
turėjo būti palaidotais gyvi.

Taji rakali sūdąs nusprendė 
ant nukirtimo per gilotina.

kuris buvo ži-
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in lenkiszka klebonija] Pennsylvanijoi randasi 316,000 
bedarbiu.

1 larrisburg, 
vanijoi sziadien 
giau kaip .316 tukstaneziu žmo
nių 1)0 darbo. Badai aplrxKovo 
menesi darbai ketina pasigeryt 
ir bedarbe ženklivai susimažvs. 
Altoonos aplinkineja randasi 
18,500 bedarbiu;
Harrisburgo 14,400; Johns
town 17,300; Kensington 5,400; 
Philadelphia 155,000; Skrantu 
24,250; Pittsburgo 52,500;.Wil- 
liamsporto 6,200.
Pati ir karve plauks ant to 

paties laivo in tevynia.
Sharon, Pa. — Povylas Ku- 

kec, slaVokas, ana diena isz- 
siunte savo paezia Helena ir 
karvuke “Rama 
ja. Pati keliaus treczia k laša o 
karve su bagažu ant to paties 
laivo. Karves szipkorte kasz- 
tuos daugiau ne kaip moteres 
Karve yra Jersey 
metu ir buvo labai mylėta per 
Kukecienia, kuri ne norėjo ke
liauti in tcvvnia be savo milo- 
mos karvutes. " 1 /
Dirbo kaip nevalninke, bet da

bar nori laisves.
Aurora, III. -— Ona Bąrkauc- 

kieno, per vienuolika metu dir
bo sunkei, 
28 burdingierius ir sutaupino 
in banka daugiau kaip 11 tuks
taneziu doleriu del savo vyro, 
kuris buvo labai skopus ir pri
versdavo savo Onuka prie dar
bo be jokio susimilejimo. Ant 
galo nubodo Onutei būti po vy
ro prispaudė ir npszauke revo- 
r , ; _ _" / ,
da josios vyras aha diena jaja 
subarė ir apmusze baisei su ■

eziaus 
keliolika doleriu, 
kitur jeszkoti 
insigavon

Gracijos Pearl, 
savo v v ra kada 

•h*

dirbanti 
kasiki osi a, atsižadėjo

o kurio kuna 
sziai dienai nesurado.

bet ir
su baime praeina 

pro ta ja vieta, nes tvirtina, buk 
kas tokis trankosi po kasiklas. 

miestelis Locust Gap, 
kale Jv,rtina, buk tai dvaSe jovusio

Visas

Pa. — Pennsvl 
randasi dau-

Hr i e 16,450; 
14,400;

m plavoki-

veisles, 3

“iszmokes-
tai yra Sehuebergas per

Kaczinskio.
Read ingo kojnpan ije praloi- 

dže apie pusantro tnkstanezio 
doleriu kas menosis, .idant at
rasti kuna Kaczinskio. Kur ji
sai dingo po sugriuvimui tapo, 
tai lyg sziai ditinąi niekas ne- 
isžtirinejo. }
Versziukas su dviems uode

goms.
La Valle, W is. > —- Ant Par

mos Edmundo Torfoddo,vk(irvo 
atvede verszinka 
uodegotas, T 
uodega yni iszaugus^'isž gal
vos. , Verszinka pagavo del 
locninitiko keliaujenėzio kar-

su dviems 
bet, toji ekstra

J ifavolo.
f *

Krhninoliniu nusikaltimu Lie
tuvoj^ statistika.

Piliecziu Apsaugos Depar- 
tam. žiniomis, visoj Lietuvoj 
nuo Sauso 1 d. lygi Liepos 1 d. 
suimta: ’žmogžudžiu 151,

32, baž-
ple

sziku 160, padegėju 
arklavagiu 286, 

netikru pini-
nyezvagiu 2, 
kszen vagiu 148, 
gu dirbėju*5, kitu rūsziu vagiu 
1085, invairiu apgaviku 75, 
degtindariu 749, slaptu degt, 
pardavėju 320, invairiu speku
liantu 310, kontrabandininku 
183, neteisėtai perėjusiu'siena 

į 639, pamesta vaiku 67, pavogta

invairiu

arkliu 526, vagys nužudo 3 žm.,
žmogžudžiu nužudyta 7, api* 
pleszimo tikslu nužudyta: mv 
muose 19, kely 23, su imant 
žmogžudžius * nužudytas 1 mi- 
lic. ir sužeistas 1 mijiein., isz-

• • 1*1 A *1 •

laike kaip kada po

liucijo ant neprigijmybes, ka-

diržu už tai, kad Vaikams davi
nėjo pieną in kava ir cukriu.
Buvo tai už daug del tosios nc- 

innesze in sudavalninkes ir
praszimą ant persiskyrimo nuo; 
tojo barbaro.

karabiną nes nori ejti 
medžioti ant zuikiu.
nieko nežinodama apie paslėp
tus pinigus davė karabinu kai
mynui kuris, už keliu valandų 
sugražino karabinu kalbėda
mas, jog jokio gilukio tuja die
na neturėjo.

Kada Lorientas sugryžo na
mo' isz darbo, pati jam pasakė,

sugražino

jojo kaimynas turi būti ne ka.s 
do medėjas, jaigu nenuszove 
ne vieno zuikuczio. Vyras už
klausė priežaste, o motore atsa
ke, jog szove isz jojo karabino 
bet pleko nepataiko.' Nutirpo 

' su 
pusantro

ke, jog szove isz jojo karabino

vargszas' ne,s suprato, jog 
szuviu iszleke jojo 
tu k stanezi o t ra n k u.
* Dabar Lorientas apskundė 
kaimyną reikalaudamas’ atligi-

Tasai

ge per slenksti

kada

’•

Lietuvoje sziadien viskas per- ' • •simaine. / ■

■

Kaunas. — Asztuoni metai 
adgal Rosije rusifikavo visas 
pabaltinius valsczius. Lietuvo
je buvo uždrausta lietuviszka 
raszliava, o jaigu spandino ko
kia knygute arba laikraszteli, 
tai taji darba atlikdavo Pfu-
suosia ir naktimis perncszdavo 
knigas ir laikraszczius per ru- 
bežiu, maskoliszki uredninkai 
bausdavo žmonis, jeigu rasda- 
vo'pas juos kokius rasztus.

• Dabar czebatas yra ant kitos

fl' 
r <

f > >

.. I

>

'11 I ' |!.| 7 «:l
■l> ’> Jįjį

■
1

I’ll* X i' M

M L*

kojos. Visos uliezios už vardy
tos rusiszkai, likos permainy
tos, jokiu apskelbimu ant kro
nui rusiszkai nesiranda, viskas 
yra paraszyta ar praminta lie- 
tuviszkai. Nesziotojai laikrasz- 
cziu kurie parduoda rusiszkus

’ f

* 5p‘ f 
t ■ ‘į

■ii!' T" fiwi

nimo už padaryta skriauda. 
Nežtne kaip sūdąs nusprens ta
ji dalyką. ‘ '

Szilkas ir žoles.
Tokio. — Nesenei Japonijoj 

tapo patentuotas del iszdirbi-
. . « • a • 1 __ __ ____ -X-

1.
ma in sžilka. Ta siūleli daro isz 
Cliiniszkos žoles.

Dąbąr tuos siulejius suaudže
1._____
moųas, sumaiszydami su’szilku 
medvilnių audeklu, ir vilna. 
Yra proponuota patentuoti ta 
procesą 
si daugybė tos žoles. ,

mo siūlelio, kuris turi panaszu-

pleszta turto: pinigais 106,755 Chimszkos .žoles.
• ‘ ------ — ' z ’ Dabar tuos siule.hus suaudze

in audeklo isz kuriu siuva ki-
auks,, turtu 116,080 huks, ar
kliu pavogta in 2,483,350 auks.

Lenkai puola. ■ >
Gruodžio 14 d. Valkininku — 4F >

Varėnos rajone lenku kariuo
mene'neteisėtai perejo demar
kacijos linija ir užėmė netei
sėtai pora kaimu. Musu kariuo
mene prisilaikydama taisyklių 
nėjo su jais ,kauts neutralinen
zonon; ir dabar ten tebesėdi 
ploszrus lenkai.____ .
Latviu, grįžusiu i^z Rusijos, 

statistika.statistika.
Per 1921 m. isz Rusijos grižo 

8,085 Latviu treintiniai‘ Praei
tais motais sugrįžo 9,400 trom-

; tiniu, t^o bildu viso grižo apie
i ■' . -i' 1 i• į 18,000 tremti p in.

ir vilna.

kitose szalyse. Banda-
b; 

A

Verta atlankyti taji miestą.
Rio de Janeiro. — Vyruczei, 

jaigu kas geidž.o smagoi išzsi- 
gerti, thi czionais gaus “fain
drinksa” po deszimts centu už 
stikleli, Vokiszki goriausi vy
nai czioiiais parsiduoda nuo 30 
lyg $l už galona. Priežastis 
tame yra, jog Brazilijos pini

ngai labai nupuolė nes už viena M <it • « L k <. t " N .

gauti 7,560. Amerikonai isz to-

Pūdas duonos Rosijoi kasztuo- 
je 36,000 rubliu bet, negali

ma jos pirkti.
Maskva.— Kuomet diplo

matai seka vyriausios tarybos 
veikimą ir karininkai Kareli
jos sukilimą, liaudis yra .susi
rūpinusi visai kitais dalykais. 
Labiausia ja rūpina nepapras
tas maisto kainu Ulimas. Mas
kvoje duonos kaina begyje vierj

laikraszczius isz kuriu da du 
spaudos! Kaune PEkno” ir 

Golos Rossie, “
“Ekno”

“Golos Rossie,“ turi vardus 
szaukti ant uliezios iietuvisz- 
kai kaip “Aidas“ ir “Rosijos 
Balsas.“ Jeigu to neiszpildo,

*'■ ‘it

s y
*■^1 'M

■Ii ■

f r

H
' ■ VW

* "'į,
i ■f; '-Vk#

na menesio pakilo kuo ne tfi- 
guiiai — .nuo 16,000 iki 36,000 
rub, už pūdu, o juoda nuo 4,000 
iki 9,000 rub. Provincijos mais
tas pasiekė bado kainas, 
juodos duonos pūdas parsida-

nes

kitur

ainerikoniszka dolėri galima

jo labai pasinaudojo.

. vineja po 20,0()0 rubliu. ’
Tosios duonos niekas negali 

pirkti, nes kaipiiecziai ne tnriv 
pinigu.

Dabar* Idaskvoje ir
prasidėjo kova su nemaloniau- 

gyvuneliats — utėlėmis. 
/i\Dvu,|iunu nei j r poezijomis. 
Bet sunku kovoti lead net ir 
muilo trūksta.

tjiais
Kovojama net ir

tai buna baudžemi kalėjimu ir 
pinigiszka bausmia.

Puiki rusiszka ’ katedra, ku
ria pastate Nikalbjus^II. kuri 
stovi vidunniesti, ’ likoš per*

J ' • A J • A • A . • >. 1 A-H -

likiszkos bažnyczibs.^Dabar isz 
tosios j, 
siunezia, buk. Lietuviai viską 
isztreme, kas tik yra masko- 
liszko.

Tas pats ir su yo*kiszkais pa- 
raszais, kuriu : 
cariszku laiku;
kinta o in juju vieta raudasi 
lietuviszki paraszai.

Teip tai atsimokėjo Lietu
viai už papildytas skriaudas ię 
prispaudimus. __

I 
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ihainyta ant lietuviszkos kaW x ‘17

permainos maskoliai
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LAIDOTU
VES.

Atsibuvo ketverge po piet. -
Badai Belgijos kardinęlaa Mer

cier bus rinktas ant popie
žiaus.

ramCginkito naujo-............

s

Su uiroghtruotu vaUbaženkliuSuv. Vaht. 
Latviiiu Biure.

Naujumo ni^lynamn pakelyje.
Visos tvirtos., gemalus ufcmufian- 

čies ypatybės Siiuno vnieto įdėtos, 
nn prioniaifia priimniai Švelnaus 
kvėpalo.

Itiiflh'S yra lanni paveikiantis
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TURĖJO LABAI PAVOJINGA KELIONE.*
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Nesenei isz Vokietijos iszplauke 900 aniorikon'fszkii kareiviu

rl’rys Szvcz. Trejybes Asme
nys.
l’rys Arkutigebii (Arkaniolai): 

.' i Mykolas, Gabrielius, ir Rapo
las.

'I’rys Nojaus pelrijarko
mis: Seinus Karnas, ir .lapotas.

Babilono jamiikaieziai 
kurie tapo pa-'

.5/

p*S
J įįtikras jeruzoli- 

K.iuno politi-
• vieszpatauje 

is isz kylu-1 
ministerin,

j

,, ni
■rp
Mžios finansų.

runas I 
įsi
u Puric.ka.

) •pe a regzta vo
rrvHm

su-
Ay

minister! užrubežiniu 
Likos aresz- 

ir Vaitkus direktoris |
.įmento užrnbežiniu vei- . •’

lu. \
Isz to duodasii matyt, kad

♦ valdiszku virszininku kas
> >tok is U sugedo.

Po truputi iszejna visos 
bjaurybes in virszu, o neužilgio 
ižgirsime da 
kimu isz 
padorystes.

4 4

t 1

iszejna

kankytiniai, 
smerktais ant sudeginimo del-

• to, kad jie atsisakė garbinti ka- 
Įraliaus Nabuchodonosdro die- 
vaieziiis ir kloniotis prieaz jo 
iszstatvta auksu milicla slovv- 
ki, ir garbino lik viena likraji 
Dieva. Inmesti in ugnini kuka-

aky vėsai u a t šit i- 
Lietuviszkos (las-in

mtoju ko- Į 
Amerike 
gyvena

1920
i Igiaii

uis

Pagal suras/ji gyv< 
kis atsibuvo 
mete; moteres 
ne kaip vyrai, o priek tam žmo-1 

ilginus ne kaip
praejteje. Skaitlis žmonių ku
rio jau daejo szimta melu, 19- 
20 mete juju 
712 daugiau ne kaip 1910 nre- 

Amerike randasi daugiau
vyru ne kaip moterių, bet mo
terių yra daugiau ne kaip vy
ru kurios turi po szimta metu, 

surasza tai 
2706 moterių

metu o vvru tiktai

te.

Ii (pecziu) ju* iszliko gyvi ir 
sveik i 
lami.

giesnu' giedo
dami. Ju vardai yra': Sidraeh, 
M isach, ir Abdenago.

Trvs*

kurie

szventa

Lszmineziai (Karaliai) 
atvvko su dovanomis

J

isz Rytu ir pagarbino užgimti
— Jezu Krislu, kai

ti ie vadinasi Kaupa-
si Mesiją
po Dievą.

Melkioras, ir Baltazaras.
Trys Szventosios Szeimynos

M .arija, ir

ras, 
re

Ik

» ' ’< /

ant laivo 
vanduo pradėjo gautis in vidnri, bet laivas į 

in Amerika. Ant tojo.laivo radosi keli szimtai lavonu mirusiu Erancijoi.
Amerika. Laivas sugedo, o

“(Tuok 
pasekmingai pribuv

III

()

R yinas.
Ircezia val.inda 
buri) Ibidoluves popiežiams Be

du Iibavo fit 
diplomatai ir ri- 

aristok ra c i jo. Daugiau

K of \ (TOO 
I ’ diena, 

po pint alsi

' hedikto kuriosia
kardinolai, 
miszka
kaip puse milijono žinosiu per
ėjo pro grabu popiežiaus.

Kardinolas Vai stengėsi su 
___ I papr Hma

t

laužyt papr įima iszrinkimo- 
i italijmia aut popiežiaus ir isz 
rinkti koki svelimszali ant t 
jo garbingo sosto. ■< /

ViemiH isz žymiausiu kardi 
uolu kuris turi 
tėkmių
v ra

o-

dydžiausia in 
pasilikimo popiežium 

kardinolus Mercier isz Bel- 
• kuris 

j A menki*.
Iszrinkimas popiežiaus

tflJOH,- nesenoj Inpkesi
I

pra

pleiškai)n pašalintojas — begaliniai | 

patiks kad 
ir gnftniau- 
oiaiypatai. j

ApUfckoso 
parsiduoda 
po65c.^arba

* atsiųskite 
75o., tad

• atsiusime 
per paistu 
tiesiog ifi 
labara- 
tori jos.

Bnllnnl 
reikalau
kite 
šitokio 
pakelio. > 
Žiūrėkite, 
kad bulą 
INKARO 
▼ais- 
hažcnkJIs.

puikus plunku BUtaiaytojaR, kuris
*į jr

w:rw □P

-

/ ’ ’ .)

dtr •«*£, v
i ■' ’ *».

OSI iį?
liRMTHV SCALH 
įTOJKiAkrjitiii

*?

.♦i?'

* ’ 4 >

"AX

..4 C

I

HI

j sides 2 Vasario, bet kaip j odosKUR BUNA?C;iUSiAr norite darbo?Trys spalvos žymiai puoszia 
gerbiama Amerikos

*

kardinolai ne
pribus iii laika-dalibailti rinki-visu ežia

vėliava.
Trvs

turime mvleti Dieva: 1, mokslo

—I — T ■ -* -* '■> Ii ■> •a*H’ ■» -•■ Il • »

HAMBURG
TirNinFiit llanziga.ir Var^zava

ANT NAUJU LAIVU
ORBITA Hb. 17. Mareli »1. May 12 

N A o Mareli, ir II >\pril,
OICOI’LSA Mareli 17 ir April 2H.
Jždaroml kambarai del motoru ir 

Ir Hzcimynu.
TIk* lioyai Hail Sirain l’arket Co.

;2(J Broad n ay, New York.
117 M. Washington SI. Chicago.

agentus.

Asmenvs: t

buvo 4267, arba r
dorvbes:

Mal

ri'

mes
priežastys del kuriu

Agent,u reikalinga, 
i mokslo kiek 

e-ali

Pagal paskutini 
Amerika radosi 
po szimta 
1561.

Ant parodos apsiavimu ku
ri atsibuvo Czikagc parodine,jo 
naujausius czevorikus del mo
terių, tai yra puikus czebate- 
liai su aulais, kuriuos aineriko- 
niszkos moterėlės neszios vie
tojo kaloszu.

Yra tai sena rusiszka mada. 
Da turėtu naudoti sziautlus to- 
sia czebatukosia, o viskas butu 
paredkia ir bolszevikiszkai.

Nesenai Najorke mirė 80 me
tine semiMfr* Mnrgdrieta Ens- 

norints turėjo 
verties tur-

ton nuo bado, 
309,000 doleriu 
to, kuriai paliko josios vyras 
mirdamas 1915 mete: Nuo to- 

dienos atstatė tarnaite, už- 
.re narna ir nieką neprisilei- 
> i rie saves. Per szeszis me- 

neapleidiii(‘jo savo kamba-
I I o

r •užtikęs dūri n kės 
' • n o je.
: I: d net 
i>zsik
duktaro ne kitu 

•«davo prie 
i

d

1

Maista paduodavo jiai per 
padarytas 

Ant galo paliovė pri- 
maista nuo kaimynu, 

albedama, jog serga, bet 
žmonių nein-

saves. Kada Re- 
nedave apie save jokios 

mios, kaimynai su pagialba 
duris, rado 

senukia sustingus ant lovos.
mirusios surasta 

knygutes kūrinsią

kaimynai 
palicijos iszlauŽA'

Gyvenime 
bankines 
buvo užraszvta 300 tukstanezin 
doleriu, kaipo visokiu brange
nybių verties 50 tukstanezin 
doleriu. Lyg sziai dienai polici
jai nepasiseko surasti jpkiu gy- 
miniu.

Ir kokia nauda turėjo moto
re isz tojo turto? Norints turė
jo ° gyvent nemokėjo. Kitas 

nors dale-
nemokėjo.

žmogus turėdamas
lia tojo turto butu isz jojo ptisi- 
naudojas ir turėtu linksma gy
venimą.

J(‘ŽUS, 
šzv. Juozapas.

Trys Dieviszkos
Tikėjimas, Viltis, ir Meih*.

'Trvs Geriausi darbai: *

da, pasninkas (prisilaikymas) 
ir isz m akla (almilžna) “Malda 
su pasninku ir iszmalda y ra ge
resne už sukrautus turtus” 
(Tob. XII, 8).

Trys Evangelijos patarimai: 
Neturtas, nekaltybe, ir pa klus
nybe, t

Trys Pirmieji Dirvo Prisa
kymai, kurie kalba apie musu 
pri(‘dermes del Dievo, tapo pil

ant Kalno Sinai 
vienos akmeni-

frys Pirmieji

duotį Moižei 
iszraszvti ant 
nes lentos.

Trys Paskutiniai Vieszpaties 
Jėzaus gyvenimo metai vieszai 
prjdeisti darant visjems gero*

• Trys Žmones^ kuriuos .Feziis 
Kristus prikolojšz umnirusih: 
Lozorius, .įniro duktė, ir sūnūs 
N ai mo na szles,.#1 ’ - ’ t *• ,

Trys k Mokini n i Apaszta-
•* I 'f t ji I .<•

lai KU-J(‘zumi/.prio Daržo Aly
vų: Petras, Jokūbas ir Jonas.

Trys V. Jėzaus, guudinimni 
nuo szetono po 40 dienu ir nak
tų pasninkavimo dykynėje*.

Trys Szveutv IJeiro u žs i gy
nimai.

Trys V. Jėzaus puolimai po 
krvžiumi einant ant Kalno 
Kalvarijos.

Trys vinys, kuriomis Jėzus 
tapo pi’ikaltas prie Kryžiaus. 
(Nekurio daroclo, kad buvo ke
turios vinys.) ,

Trvs krvžiai ant Kalno Kal
varijos — V. Jėzaus ir dvieju 
latru.

Trvs moterys
nukryžiuoto Kristaus:
Jėzaus Motina, Marija Kleopo, 
ir Marija Magdalena.

Trys valandos V. Jėzaus ky
bojimo ant kryžiaus.

Trys paraszai ant 
kryžiaus: žy d i szka i,

»

einant

prie kryžiaus 
Marija

Jėzaus 
graikisz- 

kai, ir lotyniszkai — Jėzus Na- 
zarouietis Karalius žydu. •- r . . .

Treczioje (Ilonoje po savo nu
mirimo Kristus kėlėsi isz nu
mirusiu.

Trvs laiszkai szv. Jono 
ApaszLilo ir Evangelisto.

Trojos Miszios szventos lai
komos ant Kalėda ir užduszi- 
neje (Velyneje) 2-ra diena 
lapkr.

szv.

oz-ra

Trys užsakymai priesz apsi- 
vedima (szliuba.)

Trys dalys 
1 Ižiaugsmingoji, 
ir Garbingoji.

gi joi 1,500; 
Graikijoi 2,000;

Rusiszki laikraszezei paduo
da suraszji kiek ant svieto ran
dasi komunistu:
Amerike 10,000; Austrijai 18,- 
(X)0 Anglijoi 10,000; 'Argenti
ne! 5,OCX); Australi joi 1,500; 
Armerrijoi 5,000; Aserbcidže 
15,000 Bulgarijoi 10,000; Bel

li uchare 6,000; 
Vokieti joi

360,000; Italijai 70,000; Iszpa- 
Kanadoi 1,000; 

Rosijoi 550,- 
000; Francijoi 130,000; Finlan- 
dijoi 40,000; Estonijoi 3,000; 
Afrike 750; Japonijoi 900.*

Žinomaf taji skaitlį galima 
sumažyt ant puse, nes komu
nistai vis priskaito dvigubai 
kiek juju isztikruju'randasi.

n i joi 10,000;
Meksike 1,200;

SKAITYKITE "SAULE“
i t sr»

nereikia
be jokio 

ivo laike vnRa
ge ra nždarbe,' ’ i

v ūmas 
s:

dėlto kad Jisai yra iieiszpasa-j rais užsidirbiie
musu i
2, dello, 

1 )ievas mus pirma mimy- 
(1 Jon. I V, 19) ir siilt'i- 

nesuskaitomas 
mums del diiszios ir kimo, 
dėlto kad Jisai 
Ji mvleti:• 
Dieva tavo/ 
ir prižadu 
palaima ir 
gH.je. ■

ke ta i geras ir era
džiausiąs Geradejas.
kad 
lojo, 
ke

t i

< 4

5

Ražauczians: 
Sopulingoji 5

Trys “Sveiku Marijų 
bumu maldoje Angelas Viesz
paties (Ąniolas Dievo.)

Tris szimtiis metu kriksz- 
czionys katalikai buvo labai 
persekiojami ir kankinami. 
(Nuo visiszko persekiojimo jie 
niekad liuosi nebuvo.)

Trys szimtai milijonu

kai-

SU 
virszum kataliku priskaitoma 
ant visos žemes. ,
, Trys būtinai reikalingi vi
suomet prisiminti tautiszki da- 

Tev.yne Lietuva, musulykyti: Tev.ype Lietuva, musu 
tauta, ir numylėta lietuviu kal
ba. '

Trys spalvos puoszia velia-
va musu tėvynės Lietuvos.*

Ii įgalima padarile po deszimti ir 
dvideszimti dejerių in savaite

.. ir! nmosia. 
isz Su - Į

Mano tikri broliai Juozas ii 
Rautas Ijevanavieziai,

Marijampolės
M ikaliszkio 
Kaimo,

l’ara. Malonėkit alsiszaukt 
žinant ieji apie juos pra- 

neszkil ant adreso: (t.9)

valku 
apskr.,
Sargines

Red. )
T

i
I

> * ... I

Karicliecziai plaka bolazevi- 
kus.

(imino
1 Jut iszkiu 

ar

oum >

ir (langiaus neleiskite vakaru | 
už dykai bet priulekit iszversti 

palaimas savo
' Jeigu esate sem 

mums liepia tu tai raszykil(‘ del jmjis 
iii formacijų 

saVo prigimtoj kalboj. 
Kaleiva Salos Co.

Collegeville, Pa.

M vieši \’ieszpat.i dingu 
(.Mork. XII, 30) 

už tai savo 
laime dan

I 11 I 1 1 1 I S 
amžina

db’ejopa lur but musu arty- 
nejieszkant imo meile: likta, 

pelno, ir visuot i na.
Trvs dalykai 

Katekizmas aiszkina 
na: Apie tikėjimą, apie prisa
kyk ms 
arba Szv. Sakramentus ir mal
da.

Trys daiktai be kuriu negali
me bu(i iszganytais: be kriksz- 
lo, be tikejilho, ir In* geru dur- 
bl1, .4 , :■

Treja i p Jėzus KFistus Sumis 
Dievo gyvojo buvo vadintas: 

'Kunigas, ir Kara

api(‘ kuriuos 
ir moki-

ir apit' DieVo

Pranaszas, 
liūs, 

rnFrejopai žmogus 
I )ieva<

malone,

ba
dėka laika

[\s
ant pinigu, 

m i J<aip 20 me- 
nau- 

sziandien

JL» 1>IB—Blinii bljll LILIU CTūli XT ilMllHlf CWORW

nusideda 
priesz Dieva*, mislimis, 
džiais, ir darbais.

'Trys yra dalys dienos: rytas, 
vidurdienis, ir vakaras.

Trys valgiai žmogui ant <1 ie
nos: pusrycziai,, 
karione.

l'ris sykius ant dienos krik- 
szczionys katalikai kalba mal 
da Angtdas Vieszpaties.
las Dievo.)

Z O

pietus ir va •

(Anio-
I

ANT PARDAVIMO.

Du lotai,
157 ilgumo,

60 pėdu ploczio, 
dubeltava siūba, 

16 dideliu kambarin, aut galo 
didelis sztebelis vertes 
Parsiduoda viskas už

$3,601), puse stubos parduosiu 
už $1.659. 
mo,

loto 
$300.

I >rieža"t i‘- 
sa vi,!: i akas 

Norintis pirkti 
te, kas pirmesnis 
gesnis.

parduvi 
perka l ir"ia. 
pusiskubinki- 

; tas laimip
(j. JI) 

Frank Bartaczins,
914 W. Spruce St., 

Kulpmont, Pa.
»c *1 ■

Nuža-Tone
< , * ■ .C » f f- ,

Sugrąžina man sveikatą Urna j Jo
gas, saka Ponas Maluscvicis 

( ‘ * DalždJ, III.
°I2tnriu savą neanrubežinutą padėkavojinu, 

už jusu Vulshw, Nugą-Tonę, kuriou duodu 
tvirtuma visam kuųuį, Jus dyo<li nauj^ 
gyvybę/ Buvau labaį ‘nusilpnėtus ir uždaviau

V IUO Vi%*£»VMO Ml V 1.J1VIMI nv

geibioje, Kaip tik pnuiicjau imti NugafoTonc, 
atgavau savų sveikatą ir pajieijas, Jiu numeti 
man lazda ir davl energijų ir tvirtuma. Galiu 
dabar atlieti tryn sykius daugiuus darbu m gut 
pinniaus įt nc pavargimo ir par tai galiu 
pasakyti, Jog Nujęi-Tono yni geriamus vaistas

Ina man sveikatų Irpajic 
saka Ponas Matuscvkis r" ' • Dftiiuii, nu

tvirtumų visam kunuj
, - . , . . „ .. ibdaviuu

'KAVįj pinigu už visokiu# vaistus bet nieką ne v 
tiktis«viyv.« v«»v ,KUI V« llttvi 4 1 ll^n- 1

atgavau savų sveikatty ir pajiedas. Jiu numeti

rys syKius uauguius Uarba neąut 
Jaučiu pavargimo ir par tai ^aiiu 
Nujęi-Tono yra geriausia vaistas

galvų prčŠ tuos, kurie sutaisą tuos vagius ir 
kožnam paturiu Nuun*ToncJ,i 1

1’E.TRAS MATOSEVICIS.
Nuga~T<yie priduoda djdesnĮ veikHuPd Ir 

utobuklingas vaistas <U1 silpnu,’norvuolu, 
sunaikintujyru irripoUriit buocla naujų 

j ir žarnoms, af^uivih 
nuodingas prnAn-
timus, neprilmna kvapą ir 

tfuvjo apvilkimus, Duodą puiku 
fcięn$ gruomiflavlmų, nuoUtlnlus

W ”IT — — •— — 1, — Vf C*®

arto tulplh pi)n/| 
prokC yj-a $1.00.

_ ----------T . . pas #uva Hptk‘~
koriai!*, linkite per 20 dienų ir jeigu Ino 
busite visai u/^unedinti,aj>tiekorlus sugrožis 

...................

pinniaus įr ne Jaučiu pavargimo ir par tai ^aiiu 
pasakyti, Jog Nu^a-Tono yra geriausia vaistas 
ir geriausią atgaivitoiAvSveikatos. henkįu pavų, 

__ _ patariu Nu«n*T(>nQ/'1 1 
i’ETRAs mat<js«vuis.

Nuga-T<yie priduoda didesni veiklųiiui Ir 
tvirtumą visiems Kyvybfis pajiegomp., yra 
stobuklingas vaistas d*51 silpni r ______‘ .
sunaikintu vyru irrinoterliis Uuocla nnuj 
gyvybę į/iKnoms Ir žarnoms, at galva 
Inkštus, Išmeta n “ _ r,,r 
liti guzus Ir Išpūtimus, nepriimu^ kvapa ir 
lAvafa liežuvio apvilkimus, Duoda puiku

, )(■ w vii ji Mic* v litui, i|iivjutu
ir tvirtą*, npstiprihnnti miegą, 

a bonkutl Nuga-Tuiie talpiu n
apeŲtą, 
nervua 
; Kbžna __ _
viena mfiiiwii gydymui* o 

plaukite įionkuti šiandien sava aptię* 

busite visai u/uunedintLaptieKorius sugi 
juins jusu pinkus. Jeigu ne^iHte Roufi „ 
aptkkorlatis, shiakitv tnuniB Sj.Oft o gmisltc. 
ptlno. mUnvai avarantuoti) fcydyma, apino> 
Kietą počtų., TsATIONAL LAtJOgA'l ORY,

1018 S. Wabash Ąvo. Chicago, HL 
*• " ' I. ■■ ■ ’ * * •

bonkutl 
imkite I

juinsjusu pinigus. Jeigummdite gauti,pa 
aptlekoriaus, siuskite tnums $J.OO o gausit

Jeigu karves 
duotu tiktai 

Smetona 
1^.

—Libby’s dirbtuve tada 
jį dėtu tiešcg in bleszines. 
Bet karves pienas yra dau
giausia vanduo. »

Libby iszima puse van
dens per iszdžovima. — 
ir dauginus nieko nepri
deda.

Todėl yra karves pienas 
d vie j opai skanus, szviežas 
ir absolutiszkai czištas, ka 
gaunate bleszinese pas jus 
groserninka.

'f 11 ( ' , c

Naudokite ant jusu stalo 
ir prie gaminimą visękiu 
valgiu — kaipo smotona, 
teip kaip iszimat. isz ble- 
szines — bet kaipo pieną 
reikė pridėti pusiau van
dens.
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G. M. I j*\ ana viržius,
I5.”>5 l’ayne Avė.,

Cleveland, (>hio. bblsz
----- -; Bolszevikai likos iszvarvli isz

** * > *

Kopenhaga, 
atėmė mm 
Kimasdzeri.

ų‘\ ikus
*

— Jearielieeziai
bolszeviku miestą | 

sma rkei 
pi rmyn.

ui p l ieke 
ir i'.jna

1 Kokosalmo. i '
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E l LIETUVA

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

(War Tax $5.00)
Pinigu Siuntimas in Lietuva 

Žemiausiu dienos kursu.
Pinigus Lietuvoje gauna ar- 
cziausiame paszte laike 25-30 
dienu.

PFU HATriDUP-GAPTlJ/NĄ 
/ ZvRbA. LII5POJŲ.

i I’iliava 
raplenkia lenku juosta (knridora) 

Visa trcczia klassa padalinta in 
z kambarius ant 2, 4, G ir 8 lovų.

LJ.TUANIA”
POLONIA” iszplauks 22 Vasario 

S Treczia klassa in Hamburgą $103.50 
- In Piliava $106.50. In Licpoju $110.

Krujpkitcs prie musu ugpatu jusu ųneslo-

f/

t (

( C

Ja 
r . h 
Th.ĮS.B

' / Liet aviai važuojant in 
/ aplenkia I

P. MIKOLAINIS,
53 Hudson Ave. Brooklyn, N.Y.

REIKALINGA AGENTU
iszplauks’l Vasario MARSZKINUDIDELE MARSZKINU DIRBTUVE 

reikalauje agentu parduoti ju marsz- 
kinus tlesog nesziotojama.
prekes. Sompeloi dykai. Madison Mills
5Q3 Broadway. New York. ad.

,    . ..-.I*   -     ■ I—  .MH   ■■■■■ — -I—*>.l

•Pigios

f i

DIDELIS ISZPARDAVIMAS. 
NAUJANYBE!

Už lai kad pasiliko nuo kalėdų keletą nzilu puiku ir naudingu laikrodžiu, 
pargabeni i isz nuropos, todol mes surengėme DIDELI lUZi’ARDAVI.MA už 

Jabai NUMAŽIN’I’AS PKEKES. Szis Muzikaliszkas iuikiodls yra paiiirbtas isz 
drūto metalo, storai nikeluųtas, paauksuoti papuoszlmai.
galima matyt jo vidurius. Gerai rodo laika ir gi
ar valca, marsza, (laimus ir 1.1, au vienu užsukimu grajiųa '20 mnutu. Ne mėty
kite pinigus ant brangiu muzlkaliszku instrunVtentu bet vieton pirkite szita 
pulku nnizikaliazku laikrodi kuris palinksmins ■jumis mi sunkiaus dienos dar
bu}. Gyarnntytaa atu. 25 motu. Privalo rastis kožmun mii^ie. Kąiiuynai juoda 
jo pavydės. Kiti )>arduodn tokius Itiikrodus po <10.00 ir gai dauginus, bet kad 
noriin (luoli visiems proga ingyti szi laikrodi tai purdu^Umi tiktai už $i.iK>. 
Nelaukite bot ordoruukite dabar non jie greit isžšiparduos. Prisiuskite dabar 
lik $1 rcszla užiųolOižite kada pacztoriua atnosz jumis in namus. Adrsavokite 
INTERNATIONAL EXPORT HOUSE, Dept. 305 B,, P, O, Box 781, CHICAGO

Szonai stiklini ir 
oijimi puikus szinotoiius.

$2 DOVANŲ $2
PADIRBTAS EUROPOJE.

MUZIKALISZKAS . LAIKRODYS.

s..
DABAR šitas 
didžiaufrias ir 
geriausias dak
tariškus kny
gas parduodam 
už $7.00. LY
TIES MOKS- 

I LAS, tai pir- 
j mutinS knyga, 
Į kuri drįso ai- 
į škiai pasakyti 
I ir atvirai (iliu

stracijomis) i- 
rodyti viską, 
kas tik reikia 
vyrui ir mote- 
rei žinoti apie 
savo lytį: — 
lyties organų 
i š s i v ystymą> 
funkcijas, svei
katą ir ligas; 
moterų reika
lus: gimdyhią, 
mėnesines, kū
dikių abklčji- 

jų ligas; 
meiles ir šei
mos visokius 
sekretus. Gra- 1 < • 1 *’ 

veikslų, kaina $7.0 0. (2)
SVEIKATA, tai knyga, kuri 
viską pasako apie Žmogaus ku- 

• ną. Jei norite savo organizmą 
■ pažint ir geroj sveikatoj užlai- 

kyt, tai įsigykit šitą knygą. 
Gražiai apdaryta. Beveik ant 
kiekvieno 
Kaina $2.
Matote, kad šitos knygos kai

nuoja $9.00, bet mes dabar par- 
dubdam tik už $7.; 2.00 
nat dovanų. . L 

dovanoms, tai pasirinkit Bile 
vieną iš šitų-- KAIP RAŠYT 
LAIŠKUS LIETUVIŲ ir AN
GLŲ KALBOSE; apdaryta,$2. 
APIE ŽEMŲ ir KITUS SVIE
TUS; apd., $2. LIETUVIŲ 
PR AT fi VI Al MAŽOJOJ AZI
JOJ; avd., $2. MEILE ir DAl- 
LR; apd., $2. TŪKSTANTIS 
NAKTŲ; ąpdų ’$2.00. .

Pirkit Knyęąsi.ir siųskjt jas 
i Lietuvą! Jei mylit'daug skai
tyt, tai reikalaukit i musų-.(DI
DŽIAUSIO KNYGŲ KATA
LOGO. Jei mylit mokvtis ARIT
METIKOS; LIETUVIŲ ir1 AN
GLŲ KALBŲ, tai reikalaukit 
musų MOKYKLOS KATALO
GO.

Matote, kad mes visko turim;

mą,

žiąi apdaryta; labai daug pa-
kaina $7.00.

puslapio paveikslas.

dubdam tik už $7.; Z.UU gau
nat dovanų. ♦ •

O jei norite , kitokios knygos
»

Kaip rašytv
7 '

■y «
j/ • \
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MUKI
Gerai rodo laika ir
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Pienas
• &

ak
Tegul jusu groseminkaa
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' t / • r bunęų jusu pienius.
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rvVYRU 
LIGOS

nlat pažinota,
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Daktarnu KOLICR yra vienatinių tarpe Ųietnrln daktaras 
Plttoburge. Jinai mokiuos! Varszavojo, studijavo begi jo 
82 motus invairias ilgas vyru ir moteiru, todėl jas nuodug- 

Gydo užslnuodlnlma kraujo ir silpnybes
▼yru, spuogus, niožejlmus, ligas tinimo, invairias ligas 
paeinanezias nuo neezystumo kraujo. Atainzaukite ypa- 
tlHzkuj, per laiszkus asz negydru. Dr. Kolor kalba Itusisz- 

kai'ir Lenkiszlcai. Ofisos valandos nuo 9 ryto lig 5 vakare 
Netoliomis 9 iki 2 popiet. \

Dr. KOLER, 638 Penn Ave. Pittsburgh* 
3 i«

I

I

TIK PRISIŲSKIT SAVO IR 
SAVO DRAUGŲ ADRESUS, ir 

nes .tuoj visus aprupitisim.
AL. MARGERIS 

2023 St. Pau! Ave.
CHICAGO, ILL.

$2 DOVANŲ

PASAKYKIT, KO NORIT, O
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I * NELAIMINGAS ANTANAS.

Viename kaime gyveno tur
tingas ūkininkas; jis vadinosi 
Kuklys. Jonas Kuklvs buvo 
darbsztus žmogus, jo namai at

gręžus, tvarka 
einanczio pro

nes
mylėjo, 

visiems pvielan-

i

I
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I

zie-
važiuodamas isz

karta Kuklys 
laiku

Viena 
mos 
miesto girtas invažiayo iii kai
myno kūdra, kada ledas buvo 
silpnas, arkliai inlužo ir prigė
rė, o pats sziaip taip iszsigel
bėjo, bet nuszalo kojas, rankas, 
aiisis, taip, kad buvo baidus ir 
pažiūrėti, ir isz to nesveikata 
gavo.

Kukliai turėjo viena (lukteri 
ir viena aunu, bet apie ju moka-

KŪDIKIO. PRIŽIŪRĖJIMAS.
% »*

Auginyczia.
Jaigu gulima, reikia turėti 

atskiru kambarį *
] A • • f / 1 i J 1 .1

1 D

atviru .kambarį del kūdikio 
arba mažųjų, kur naktimis ga
li miegoti o dienomis bovintis. 
Iszninkt szviesu kani|iini l«im- 
barl su gera,szviesa ir oru..Kū
dikiai, kaip augalai,, tarpsta 
saules szviesoje.

Kūdikio Lova.

R
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|
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te
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SAULE 
.. ’t. "j. v 

, Kaip’aprengti kūdiki. 
Naujei gimusio kūdikio amp

i
I

L. 
rengimai turi būti paprasti ir 
skalbiami. Kūdikis gali neszio- 
ti lengva arba vidutiniszko 
svarumo raisztį (bet ne szilta- 

’ i 1 i' * a

me ore,) inarsžkiniikus ir ‘pgn- 
czhikijtes isz pusiau v i Ino., Tos

•i ' .

apatines drapanos ir paluke 
svarbiausi os drapanos.yru ^svariausios drapanos. 

Suknia,,ąrba naktiniai drabu-
ii ir gftli būti priimti. Sznlta-

V

1

.1

M
i

bijeit Juk tau niekę pikto ne
atsitiko. Žiuręk ant manos, juk 
boba paėmiau ir nieko man ne- 
a t S i t i k o. ’ Be t R a u I as a t s i 1 i e pe:
— Tai kas kitas,.kaip levas ap- 
siženijo, ba apsiženijai su ma
no motina, o asz turiu apsiže- 
nyt visai - sir svetima moterių!
— Kvailys tasai Raidas ir ga
lui.

Įjįi*

te"

K
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rode visuomet
buvo puiki, ir
szali aki patraukdavo in ta pu
se, kur gyveno Kuklys.

Kaimynai ji labai
jis buvo

kus: joi kam ko pritrukdavo, la tėvams, nei ir galva neatėję, 
kaip tai) pinigu, ar pavasaryje Taipat’ nebuvo ir isz ko loisti- 
gy vu 1 iains pnsza ro, 
ar sziaip jau ko, visi kreipusi 
pas geraji,Kukli, ir jis nei vie
nam neatsakydavo, o tik sku- 

savo kainiy-

ar sekios,

žiu i su savo 
ir gerbe, 
dindavo 
džiais, kaip tai

binosi pagelbėt i
nams kuomi galėdavo.

.Jonas Kuklys gyveno gra
žmena, ja mylėjo

jis niekuomet 
storžieviszkais 

“boba“
nasziai. Prie sveeziu, jis ja va
dindavo motina.
apie ja kalbėdavo,
mano žmona; gi jai in akis sa- 
kvdavo Marvte. * •

Kukliai turėjo
Antanėli. Turėdami v'u'iia vai- 

ji mylėjo, 
ar važiuodavo, kartu 

mažas 
vaikas buvo

kad niekuomet nuo tėvu impa

k a labai 
eidavo, 
su jais 
Taip

ir

silikdavo.
Bego laikas, 

Antanėlis užaugo 
gražu jaunikaiti, 
apielinkes

neva- 
zo- 

ar pa

♦Jei su kuom 
sakvdavo

viena sunn,

ir kur tik

Antanėlis.
i n prates,

merginos 
mylėjo, ne vien 
buvo vienturtis 
namus turėjo,

slinko dienos, 
in dideli ir 
Kaimo ir 

ji labai
dėlto, kad jis 

bei didelius 
bet dėlto, kad 

jis buvo labai gražus ir mokė
davo mandagiai pasielgti.

Motinai misomis ir esant 
silpnos sveikatos, buvo sunku 
prižiūrėti namu tvarkos. Senio 
Knklio taipat susilpnėjo svei
kata. Tuometkabu tėvai sutarė 
sunu apvesdinti ir jam jiavosti 
visa ūke, kad suims ir marti 
szeimininkautu.

Kaip sumalu*, 
re. Simus sutiko su tėvu reika
lavimu, ir vedė sau moterį, tik 
ne tokia kokia tėvai mane, kad 
butu tinkama sunui, ir gera 
szeimininke.

Antanas jau nuo senai buvo 
insimylejes in viena mergina, 
turtingo ūkininko (lukteri. Ji 
irgi buvo auklėjama panasziai 

mylimas Antanas.
s, senoji Kuklie- 

ne pavedė jaunajai pilnos szoi- 
mininkvstes teise. Simus tai- 
pat tapo szeimininku, ir jau 
jaunieji Kukliai elgesi savo- 
tiszkai.

Tėvas ir motina tuojau pa
mate*, kad sūnaus namai neilai- 
kys panasziai gyvenant. Te

duoti patarimus, 
bet tas viskas bu- 
Motina, pagyvenus

nusėlins

taip ir pada-

kaip ir jos 
Marcziai atėjiu

mykęs, negaudami 
pinigu, nei nuoszimcziu.

nei kaip leisti, kadangi reikė
jo namie dirbti, nes jau samdy
ti nebebuvo isz ko. '

Tėvui ir motinai darbasma
žai terūpėjo, nes retai iszsipa- 
giriodavo. Antanas vos paszei- 
mininkavo szesziolika metu, ir 
jau skolininkai nedavė jam ra- 

paskolintu 
Tuo

met skolininkai susitarė isz- 
pardave laukus ir trbbas, ir 
atsiėmė savo pinigus. Antanui 
liko tik mažas sklypelis že
mos ir molio nulipinta avide ir 
ten paežiunf su szeimyna reikė
jo gyventi.

Dūkto žiiu'cdama in toki tė
vu pasielgimu labai pyko, no

net gėdinosi surimastavo, ir• te e , e ' žmonėmis susitikti. Galu galu 
duktė nusprendė raszyti laisz
ka in Amerika pas gimines, 
praszydamn, idant ja atsiimtu 
in Amerika, nors dar buvo tik 
szesžiolikos metu.

Gimines mielai sutiko ir isz- 
pilde jos praszyma. Nuvykusi 
in svetima szali .dar jauna bū
dama, nedaug 
ti; vos tik save sziaip taip isz- 
maitino ir apsirėdė. Praėjus 
trims metams po Kukliu duk
ters iszvažiaviino in Amerika, 
levai nieko neteko, ir reikėjo 
eiti pas kitus dirbti. Bet Kuk
liu niekas nenorėjo priimti iii 
darba, nes szeimyna neidavo 
kartu su juo prie stalo, dėlto, 
kad jo ausis ir ranku pirsztai 
buvo nuszale, ir baisiai szlyksz- 
cziai atrodė.

lįjo Kuklys ubagauti, kurie 
pažinojo duonos nedavė, tie
siog isz namu iszvydavo, saky
dami: turėjai dideli narna ku- 

ga Įėjai

tegalėjo uždirb-

ir kad baisus

niekas jam 
, niekas jo

panasziai 
vai mėgino 
perspėti, 
vo veltui, 
vos du metu prie marezios mi
re. In puse metu 
mirties, mirė ir levas.

Abiem tėvams mirus, Anta
nas su savo žmona jautėsi li
ke* liuesais, nes jau nebuvo kaun •

taip dary
li* tam pa- ■

po motinos

sakvti: “ 
darni negyvensite, 
nasziai.

Dabar Antanas su savo žmo
na važiuoja 
t ra
vidurnakty, 
kia <‘iti

vaikeliai, 
9 9

in miestą kas nū
diena, o namo gryžta tik 

Ant rytojaus rei- 
in kaimo karcziama

iszsipagirioti.... 
uos greitai bego, 
tanas

ri tau levas paliko, ir 
gyventi, bet nenorėjai.

Matydamas Kuklys, kad jam 
sunku gyventi,
likimas jo laukia, kad kur jis 
eina, su kuo susitinka, — visi 
jo neužkenezia, visi nuo jo sza- 
linasi, pajuokia, 
rankos nepaduoda 
nepaguodžia....

Galu gale nusprendė raszyti 
laiszka dukterei in Amerika, 
manydamas, kad duktė jo pasi
gailės ir atsius jam pinigu, 
taip, 
darni Amerikoj siunezia tė
vams pinigu. Ta vilti turėjo ir 
Kuklys, bet apsiriko.

Duktė gavusi nuo tėvo laisz
ka, prisibiine sau kaip jos tė
veliai ja varge ii; pažeminime 
angino, 
svetima 
nei vieno skatiko, i 
isz didelio namo ūkininkaitei 
dabar 
reikia

atsius jam pinigu 
kaip kiti vaikai gyvon- 
Ameri ko j

Ir

kalba: “keno 
nekastos užszalo! —

tvoroj suirusios! 
Kam trūksta 
lialįns Szeimvnai

Kukliui....

. , . J
Jaigu kądikis negali turėti 

savo kambarij1 turi tureli savo 
lova. Lygus drapanų gurbelis 
padaro gera lova pirmams me
tams, ir sulenkta armijos kal- 
dia arba szmotelis stalines tū
bos padaro gera isžskalbiama 
szienika. Arba galima vartoti 
metaline lovele del pirmu sze- 
sziu metu, bet, szonus reikia ap
saugoti su iiždunga 
duszkaite.

Kūdikiu gimsta su paprati
mais, gerais ar blogais. Moti
nos vieta pamokinti tinkamai 
valgyti ir miegoti. Motina turi 
tinkamai prausti, prižureti jog 
gauna szviežio oro jr miklini
mo. Geli papratimai tufi Imti 
pradėti kuo-ankseziausia idant 
kūdikis butu sveikas, ir užtik
rinti paklusnumą ir susivaldy
mu. Jaigu motina neužtektinai 
varžinga, 
vintas.

V • • Lzia v n:, 
me ore reikia flakolju^ vartoti. 
Kuomet Rudikies viduje, apre-
dytas lengvuį, bet szį|eziau ap
rengtas kuomet laukan 
tas. Visuomet kūdiki laikyk 
szvariai ir gražiai, bet puikios 
drapanos nepajarys * kudyki 
gražesniu.

Gamta aprūpina gana mikli-
gražesniu.

* v

TARADAIKA.
.. \ •”* t
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Nežinau vyruezci

arba pa-

vaikas blogai iszla-

r

nesz-

niino kūdikiui, kuomet jis ver
kia, spardo kojeles, judina ram 
kūtes ir kuomet mokinasi 
szliaužti.
nesulaikytas anksztomis 
panomis, vyst i k lomi,s arba ne 
prisegtas prie loveles nereikia 
jam kitokiu miklinimo. Reikia 
rankose laikyti kūdiki nors du 
svk ant dienos i

• ■ i .

pozicijoj nelaikyti.
pratinti kūdiki prie paiki,szku 
pataikavimu nes tas priveda 
prie insteigimo blogu papro- 
czill.

kuomet mokinasi 
Jaigu jo judėjimas 

d ra-

ir ilgai vienoj 
Nereikia

• •
apsirgo

kas nuifi 
užėjo in gerklines paipas, jog 
užsikimszo kaip nliezinios ru-
rotos, o gal plurze mane paga
vo, bet asz josios nejeszkojau 
ir nežiiuiu kuip ji galėtu mane 
pagaut, v

Wėl, tiek to, del 
yra atsilsio, ar plurzv ar 
bot turiu gavo < 
ir gana, o noriais jums szia- 
dien jokios oracijos nesakysiu,

manes ne 
ne, 

Ižinlnt atlikt

tiktai telegramas perskaitysiu 
kokius aplaikian ana diena ir 
teip:

Gavau žino isz

Brooklyne apsirgo Misis 
Minltszfapikiene ir vietoje ejti 
pas gera daktaru, tai Įiasiszau- i | 1. • . d • . Al*

Kasdieniniai Pripratimai.
Motina turi prisilaikyti prie 

kasdienines 
kūdikio, j
minus kas jam geriausiu ir po Į 
tam matyt jog ta tvarka gerai 
tinka su jos kitoms pareigoms. 
Nepatartina ir nereikalinga vi
sai szeimvnai sukti apie kūdi
ki.

Pirmiausia reikia nutarti ar 
kūdiki paneli kas tris arba kas 
keturias valandas, ir kiek pe-. 
liejimu ant dienos.

Kūdikio pirmas reikalas yra
Pripratink ji miegoti nors sze- , inkaru a motina..

ir žiemoje pri
ma

nai i gyventi szviežame

I

Szvicžas oras.
Del augimo vaikams reika

linga szviežio oro, szviešos ir 
saulėkaitos. Visuomet laikyti 
auginyczios langus . pakeltus, 
nepaisant kuro pragaiszima. 
Kasdien ant oro reikia kūdiki 
iszneszti. Gali
gulti prieduroje. Vasaroje 
Žukas g 
o ve.
• Kūdikis gali miegoti 
tik nori 1x4 reikia prižiūrėti, 
jog naktis nepavirstu in diena.
1 . . . K . . .. I, JI IIIK

szias valandas kas nakt. Bet 
gali biski užmigti po maudymu^ 
ir vidur-rytiniu penėjimu; vėl, 

po vidur-dieni- 
Nereikia l-eisti

kiek

bet trumpiau,
niu penėjimu.
niiegoti vėlai.po piet nes tokiu
budu nakezia kerai nemiegos. 
Kūdiki paguldyt apie 
arba septinta 
ir neduot kitiems bovinti 
Kąmbaris turi, būti tylus, 
sus ir tamsus, vienu vienas tu
ri užmigti.

Maistas.
Isz anksto reikia pradėti mo

kinti kūdiki tinkamai Valgyti

sz(*szta 
valanda vakare 

ji. 
ve-

9 

duodant jam tinkama maistu, 
tinkama laike, ir rižiurint jog 
jis valgo.

Motinos pienas geriausias 
maistas, bet nereikia duoti ko- 
žna syki kūdykis verke. De
dant kita valgi in pilvu priesz 
pirmesnių valgio žlebcziojjma 
net ir sveika*apsirgdys. Penelc 
kūdiki su laikrodžiu. Regulia- 
riszkai per diena kelk valgyti. 
Bonka
galima duoti vaisiu 
syki ant dienos po treczio me-, 
uosio, ir krutinia penetams uu-į 
troj pusėj pirmu metu, 
m i aus, 
pamaranczio skystimo (su pu-, 
siau vandens) ant tuszczio pil-

penietiems kūdikiams^
skystimo-

ir kaip ja iszloido jn 
szali neduodami jai 

ip kaip, jai 
T 1 • 

svetimoje szalyje taip 
vargti. Jai suskaudo 

szirdis, prišiminus, kad diedu- vuko kolei dasieks puses pama- • ' •» * • • • ■« • • ’ ■ . . . • .kas paliko jos gimdytojams di
deli turtą, gražius
skolų ir kad. jos tėvas galėjo 
gyventi ir turėti duonos taip, 
kaip ir jo tėvas, bet ne... Ir 
szirdis jai neleidžia
tėvo, kaipo tėvo ir ji suszelp- 

Ir davė tėvui atsakymu, 
sakydama:

Teveli, tau tavo tėvas 
narna, laukus,

T b, 
ir tu

namus be 
tėvas g

bet ne 
gailėtis

ti....

_ i i ry 

paliko dideli, 
gyvulius, . padarus, 
ko tik Teikėjo namuose 
viską perleidai per savo ger
kle, ir jei tu neužsprįngaT to
mis

laukus 
ir visko

geležinemis žagrėmis ir 
akecziomis, tai kaip dristi pra

juk tu man nie-szytiinanesį...
ko piedavei, n* tie mano keli

— % T
sunkiai uždirbti skatikai tavęs 
nepasotins.’*

Tėvas skaitydamas dukters

taip, die- 
kad net An-

nespejo pavasary lau
kus atsėt i, o rudeny nuo lau
ku suimti javus.

Kaimynai 
bulvėj 
Knklio. — Keno daržus žiemos
sniegas užsnigo*? — Knklio. — 
Keno karve užsismauge? Kuk
lia. — Keno stogai suplysze?

— Knklio.
pavasary gyvu- 

paszaro?
duonos, ir sekios laukam at
sėt i ?

Kada Antana tokios nelai
mes pradėjo varginti, reikėjo 
skolintis pinigu ir isz to neri- 
Tnasczio ‘ prasėdėdavo kiauras 
dienas ir naktis kareziamoje. laiszka susigraudino... Atsimi w • a • w « «■ -i . • , (i ' • »L

0

Pir- 
sza u k sž t u k a i szspa u s to

ranczio, arba skystimas kitu
vaisiu, kaip tai, persiku vieton 
pumarancziu, arba galima var
toti skystimą virtu vaisiu jai
gu negalima gauti szyiežiu. ;

Virintas vanduo duotas ku-. 
Rikiams nors du syk ant dienos 
Sziltame ore, kūdikis guli gerti 
kiek tik nori szalto vandens — 
nuo | iki (i uncija ant dienos,; 
sulig metu. ,

Maudymas.
Kūdiki kasdien reikia praus

ti pakol pripranta prie ypatisz- 
ku pripratimu. Reikia vartoti 
atskirus abrusus. Maudymo 
kambario temiyiratura turi bu-' 
ti nuo 70 iki 75 laipsniu, vande
nio, 100 laipsniu, ir vis mažiau 
pakol in szesziua menesius bus
90 laipsniu. Szaltas teszkimas
vaidelis ant krutinės apsaugos

i tvarkos kaslink 
atsimindama pir-

F. L. I. S.
v

PASIUNTINYS. 
1. •* u į ■ 4 < <

Baltas lialandelj, > 
Lėk tu in tu kraszta 
Kur mano mielianse, 
Numesk szita raszta. 
■‘Sztai ant klevo lapo 
M ano žodži u ’ ša i kas, 
“Myliu tave Aldžiuk! 
Esu gyvs ir sveikas; 
Ir tu linksma bukie, 
Ir nenusiminkie, 
O jei butu liūdna, — 
Mane priszaukie. 
Lekie balandėli 
In ta-gi kiemeli, 
Kur i n vairios gole^ 
Žyd nitu darželi; 
O tame daržely 
Silsisi mergele, 
Po sunku darbeliu 
Atlanko rūtele. 
Paklauskie už mane 
Malonu žodeli; — 
Ar ji nepainirszo 
Dar savo Joneli. * 
Ar vis jos .sziydele 
Teip karsztai garuoja... 
Ar ji nenuliudus 
Ar ji nedejuoja!. .. 
Ir, gavės žinele, 
Greit man pasakysi, 
Apie josios upa, 
Ka tik ten matysi. 

J. V. Kovas.

e
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! 9
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Dažnai ir jo žmona nuo jo ne
siliko, nes tai pat stikleli my
lėjo, ir nei kiek nebuvo geres
ne už savo Antarta.

ne, kad netik sau vienam blę- 
gai padare, . bet ir spvo vai*
kams... Susiprato, bot jau buvo

1 Ligija.per veluz...

nito, szalczio. Motina gali pas
kirti geriausia valanda del kn- J
dikio maudymo, bet gera^ lai
kas tai priosz vidur-rytinip pe-
ilginio.

TarifTvillos, 
buk topais, atsirAdo biznierius, 
o vadinasi Cbarlev Munszain 
bu matot kokiu bizniu užsiyma 
tokia ir pravarde gavo. Badai 
it nemažai pinigo uždirbo nuo 
kvailiu kurie taji szlopa perka, 
kaip girdėt, tai proliibieijosproliibieijos 
sžnipai suode Czaliuka ir seka 
paskui.

♦ - * te
/

Apa diena Raidas Rura, ke
tino apsivesti su Greise (m; vy- 
ruczei, ne Kruize tiktai Greise) 
.Bambdiutes duktė, bet pasku
tiniu diena pabijojo ir pradėjo 
verkti. Tai jam tėvas pasakė: 
“O tu verszi, ko tu verki, ko

ke.aau koki, tau nmsazista, toki 
daktara, ka tai vietoje duoti 
liekarstvu, tai iszmanko visaa 
dalis kūno (o tokiam masažis
tui tik paduok mankinia bobų.

Tasai masažistas turėjo fain 
pasisekimą nes Katre pasidarė 
stora kaip szmotas laazfniu, tai 
po tam turėjo ejti pas kita dak
taru kad jai davinėtu 
nia maudinia“ 
gyduolių ant sudžiūvimo, bet 

nieko nepagialbejo. 
Katre sudžiūvo, bet turėjo su 
tuom maža (rūbeli, kinis nuda
vė jai naktimis užmigti ba roke 
kaip pasiutęs, ir sau prižadėjo 
jog daugiau nesigydit. — Ka 
nori*jo tai gavo. > 

te te
Džiovas Dundulis man raszo 

jog Szenadori randasi kokia tai 
IClsi Gruczkinte kuri baisoi bi
josi perkūnu ir griausmu ir ka
da ižgirsta per k u n i ja, tai slap
stosi po patalais arba po kokia 
kita vieta. Džiovas davė jai ro
dą ir pasakė, jog nėr dyvo, ha 
Eisi turi plieniniu szirdi, prie 
kurios nelimpa jaunikei tiktai- 
perkūnai, 
teisybių.

♦ te

Ana diena buvau Klevelan-

“moli- 
ir du kitokiu

/

tas visai

4

Gal Džiovas turi

de, o kada sėdėjau prie stalelio 
vienam saliune ižgirdau szito* 
kia kalba dvieju vaikinu: “Sei 
M ai ko del ko tu nęapsivedi su 
tuja Monika Trambuliute, juk 
tai fain mergina, moka giedot, 
priguli prie koro, losze teatrus, 
yra progresiviszka mergina ir * 
turi keliolika liežuviu.

Bet Maikas ne buvo kvailys 
ir tuojaus atkirto savo drau-

“Tai tau teisybe drauge, * 
Monika yra fain ir mokyta 
mergina, bet tuja liežuviu bal
sei liijriiK jau duotau sau rodą 
su boba ka turi viena liežuvi, 
bet baigali priymti boba su ke
bus liežuveis tai gudbai silke.

* * • . . ’ ,

Stovėjau ant Readingo dipo* 
Malianojųi ir'laukiat! sugryž- 
tanczios mano kūmos isz Mi- 
zerniu. Klausau kalbasi du vy
rukai. Priėjau arcziau, inki- 
szau uosi in popieru, rodos 
skaicziau ir sztai ka girdėjau: 
“Sei Piter, vat ju tink, mano 
Ona pabėgo su kokiu tai maka- 
ronieriu ir turiu dydeli triube- 
li su vaikais, susmijdamas 
duokie man rodą ka turiu da
ryt!“ 
kent elp it! ir asz turiu dem 
trobeli su savo boba, tiktai ki
tokia kaip tavo. Matai mano 
nenori elopit šit burdingierium 
nonints jai duodu gana gera 
czencziu. — Mahanojui daug 
tokiu yra, ne tik ka su Maka
ronais ižbega po velniu bet ir 
su czebatineis laižytojais tran
kosi po farmas su bambileis.

• * • į I ,vienam saliune ižgirdau szito«

gui: f.. I
J

ir mokyta

arcziau 
popieru,

vaikais,

O Piteris ant to: “Aj

Dabar ejsiu pas Menulinaiti 
nes sake kad pasidarė fain 
munszaines, tai ant plurzes ge

tai vi-riausios liekarstvos, 
siems gud bai!

Siuskite Pinigus
CZ'*.,’ V * ► 1 '■ • 'iIN LIETUVA

■ ■ »• 'I » I + ,/
Įi

Per Lietuviu Industrijos Bendrove
Pinigu Siuntimo Skyrių

t i

Jeigu norite, kad jusu gimines gautu pinigus greitai, pigiai ir 
teisingai, tai siuskite per “Lietuviu Industrijos Bendrove“.

t

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 kila augsztyn.

Laiszkus arba Money Order iszraszykite ant adreso:

f

♦ Lietuviu Industrijos Bendrove
55 W. Market St. Wilkes-Barre, Pa.
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PAVASARIUI ATEINANT, ruoszkites keliauti in Lietuva 
per musu tarpininkyste, turėsite gerinusia kelione.
musu Bankas iszsiunte suvirsz t,(XX) keleiviu. Pasportu iszru- 
pinta 3,000. Visi buvo dėkingi už draugiszkuma ir gražu kelione.

1921 mete
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BALTIC STATES BANK
KAPITALAS IR SURPLUS $270,000
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siuskitę pini-

Mes saugiausiai pristatome ir pilnai iszmokame 
Per 1921 meta 12,000 žmonių per

AUKSINO KURSUI NUPUOLUS, naudokitės, i 
gus in Lietuva. Ten ju reikia pavasario darbams, sėkloms, ukiu 
inrankiams. 
pinigus žeminusiu kursu.
musu Banka persiuntė in Lietuva arti 55 milionus auksinu. 
MUSU KURSAS YRA ŽEMI AUSI S.

DEPOZITUS PK1 IMAME IR PER PAŪŽTA. Mokame 4% ‘ 
priskaitomus kas menuo.

3 \ M

R ADYKITE: ,
BALTIC STATES BANK

294 Eighth Ave. New York.
(Telefonas: WATKINS-2142) 
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Mokame antra procentą ant sudėtu 
pinigu. Procentą pridedam prie jus 
pinigu 1 Sausio ir 1 Liepos, nepai
sant ar atncRzat parodyt knygute 
ar ne.
turrtct reikalą su musu banka, 
paisant ar mažas ar didelis.

Pankas adaras nuo 9 ryto iki 3 
popiet. Subatomls 9 ryte iki 12 vai.

CAPITAL STOCK $125.000.00
Surplus Ir Profits $536,346.50I
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Mca norim kad ir jus turf- 
nc-

II. BALL, Prezidentas
F. .L NOONAN. Vi< c-Prezldcnt.
J. E. FERGUSON, Kaslerius

/ W. TRASKAUSKAS
r IRM IT IMS 14 ET (' V ISZ K AS 

GRABO 111 V.S .MAHANOY (IT Y, l’A.

luiidoja kunus numirusiu. Pasamdo

Žinios Vietines
—4

— ' Sausis jau baigėsi.
— Daug žmonių jeszko 

darbu prie 
gai tiejei kurie pribuvo isz ki
tu valstijų.

— Sudže Bergeris persky- 
Antana Tamosziuna isz Gi

ra rd vi Įlos nuo jojo pacziules 
Kazimieros, kuri apleido Anta
nėli.

— Badai naujas burmistras 
Kogerti ketina padaryti, abla- 
va ant nekuriu karezeminiu 
urvu kur užsilaiko aptersztos 
balandėlės ir nekurios moterė
lės kurios 
tra.” 
miesto 
randasi po jiužiurejimui. Pali- 
cije lauke tik geros progos už
klupti ant visu.

— Mieste randasi pusėti
nas skaitlis kazirninku ir gom- 
bleriu kurie pasinaudodami isz 

laiku, “apezistina” ne 
viso jojo už- 

Jau laikas tiems 
“nieko 

kad szia-

žmonių 
kasikiu, o y pat i li

re

iroru

“eks-uždarbiai!,jo 
Girdėt, kad tokiu urvu 
randasi kelios, o visos1
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Isz Lietuviszka Kaimeliu
SHENANDOAH, PA.

V ....
— Kumi^ Jurgio Metkaus,

kuris žuvo karojo Francijoi, li
kos atgabentas pas seseria Ag
nieszka Kairusziene,
.Grant Str. Velionis iszkoliavol 
in Francije 1918 moto. Paliko' 
motina, vedusia seseria Ona, 
broli Juozą Detroito ir Joną 
Szcnadorijo. Turėjo -apie 38 
metus amžiaus/Laidotuves at
sibuvo szia sanvaitia.

— Neužilgio aptiekoris Ka- 
zunas perkels savo aptieka in 

narna ant Jardin 
gales geriau pa

tarnauti savo tautiecziams vi
same.

savo locna 
uliezios, kur

107 S.

BAULK.
*4

KA MATE AMERIKONKA 
KAUNE.

KAM KENTĖTI?
Rauinatizmo.Jncuralgjjos ir raumenų

Kaunui Ethol Ericson, 
amerikiete', kuri lanke Kauno 
“seno miesto” dalies biedmiju 
namus 
lietuve, 
ežiai —

540 W. Centre St.

. automobilius del laidotuvių, krikszti- 
nlu, vescllju, pasivažinėjimo ir 1.1.

Mahanoy City. Pa..

Temykit Lietuviai!
Jeigu norite nusiusti pinigus 
in Lietuva, greitai ir pagal 
žemiausi kursą, iszpirkti lai
vakorte už kompanijų preke, 
gauti tei singa paturima viso
kiuose reikaluose, tai kreip
kitės prie gerai žinomo lie
tuve, bankieriaus ir taikos 
teisėjo, reikalaudami atsuki
mo nusiųskite 2c marke ant 
szito adreso:

j JOSEPH G. BOGDEN, 
Aiderman & Banker

4 S. Main St. DuBois, Pa.

Kazis Rėklaitis^
Lietuviszkas Oratoriui

Laidoja numirėlius pagal naujausia 
mada Ir mokslą. Turi pagalbininke 
motare. Prieinamos prekes.

616 W. SPRUCE 3T. 
Mahanoy City/Pa.

B«ll Telefonas No. 149.

\

T vir ežia u šia Lietuviszka
BANKA

Parduodu laivakortei

Oidale kaacija nudėta Valstijos 
Banko Departamente. Esiu po 
priežiūra Valstijos, teip kad pini
gai sudėti mano bankoje negali 
pražutL Priima piningus saugiam 
palalklmul. Blunczln piningus 
in visas dalis svieto, pagal dienos 
kursą,
kompanija nustatytams kainoms. 
Parūpinu paszportus keliaujan
tiems in Lietuva. Viskas daroma 
teisingai, greitai Ir pigiai. Ra- 
szyklte apie kalnas o gausite 
teisinga atsakima. Adresavoklto:

V. Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė.

Mahanoy City, Pa.
v- ■ - ' . " ~---- - .. - - - -

■ i ■ — ai o

Daktaras Juozes J. Austrą 
1/ LIETUVIS

Buvusia Daktaras Karlumcncje. 
u Gydo visokias ligas. Priima ligo

nius lig 10 valanda ryte. 12 lig 2 
n popiet. 6 lig 9 vakare.
J Telefonas Bell—359 R.
j 113 E. Coal St. Shenandoah

y

CHAS. S. PARMLEY 
Bt ’ Estate Agent. — Notary Public

“apezistina 
viena kvaili isz 
darbiu. — 
kvailiems suprasti jog 

” o
i laki ir turi, tai ant

r>

negaus už nFeka, 
dien koki g 
rytojaus viską prakaziruoje.

f • Utarninko ryta staigai 
mirė Margarieta Povilhitiene 
pati Antano Povilą iezio, g;y v c 
nanezio po No. 1123 East Cen
tre uliezios. Velione gyme Lie
tuvoje 1850 mete, Amerika per
gyveno 23 metus. Paliko dyde- 
liam nuliudimia vyra, sunu 
Juozą czionais ir Kazimiera 
New J

išeigų norite pirkti ar parduoti stubas, 
mes galime Jumis lame patarnauti. 
Kandavojame namus, kolektav ~^c 
randas ir teip tollaus,
238 W.Centre St. MahanoyCity

kolektav

DR. J. A.TANANEWICZ
Gydytojas ir Chirurgas.

M4

Gydo invairias ligas vyru ir 
motetu. Duoda patarimus 
sveikatos dalykuose per i

Adresas: 
2020 137th Street,

Indiana Harbor, Ind.

laiszkus.

rvta

irvve-

nuliudimia 
czionais 

broli Stanislova 
Szenadori ir Adoma, Coaldeli.

Mahanojus 
miestelis, žmonelei dirba kas 
diena ir neturi laiko ant pasiu
timu, o priek tam daugelis tu
ri naktinius užsiėmimus, ku
riuos turi gerai prižiūrėti nes 
kitaip iszlektu pas Abrahoma. 
Atsirandh laikius nuo laiko 
kad kokis pusgalvis persemtas 
munszainia, padaro koki erge
li, bet tokius 
apmalszina.

— Kas nemato• į* • vai ežiu tog 
12 Vasario. (Feb.)

— Poni Pacentiene 
Pottsvilles, atlankė

ersey,

nialszus

palicije greitai

aukso die
ni rengėsi pamatyt

1S7

— Juozukas, 13 metu sūne
lis Ignaco Jakubino, IU’/j N. 
Lehigh uli., mirė Ashlando li- 
gonbuti.

— Franas Bražinskas likos 
surisztas mazgu moterystes su 
p. Olga Szilkiute isz Brookly- 
no. Szlinbas atsibuvo Brookly- 
ne. Jaunavedžiai 
czionai.-.

— Antanas Gadlauckas, 39 
metu senumo, sugryždamas iųi-

apsigyvens

no

mon su paežiu ir maža dukrelių 
Lehigh geležinkeliu, likos pa- 

lokomotiva ii 
Pati su dūk

imo nclai-

taikintas per 
sunkei sužeistas.

i szsi saugojo

Jonas Suszinskas kuris
likos nuteistas ant viso gyvas- 
ezio in kalėjimą

rVlia 
mes.

redakcijų 
ana diena kaipo ir dydeli buri 

yminiu mieste.
— Petnyczioi 

persiduos mėsa 
teip kaip praeitija buvo. P. J. 
Kubertaviczius 600 W. Pine St.

• — Jeigu norite 1 
rus czeverikiis pigei, tai pasi
naudokite isz szios progos, nes 
ziegornikas Stankeviržius isz- 
parduoda visa czeverikū tavo- 
ta, kuriu daugiau
Sztai proga.pirkimo czeverikū 
pigei ir užezedinti po keliolika 
doleriu. Juozas 
.ežius, 3

g;
ir Subatoi

Speciale kaina

Pirkite -Kciknini
PecziLi Dabar

gėlimai greitąi nustoja, jeigu patrini su

& PAIN-EXPELLER 4.
VaizbaionklU užreg. S. V. Tat. Oflie. 

y..rvta SU drauge ^kirSk, kad gautum tikrajj-garsuji per ° I n fl įimti ii bnin m ivinhl

Reikalauk, kad turėtu Ikaro (Anchor! 
Vnlzbužcnklį.’ *

viena 
aprasze kolone sekau- daugiau kaip 59 metų.

T

Gatves 'siauros bov szAlyįfat-

dabar pirkti negu vėliaus in 
Turime dar didesni ir geresni

viii ir daugelis namu apibuda- POTTSVILLE
vot apie kiemą.

Praleisdama kiek laiko Ame
rikos Raudonojo Kryžiaus kli
nikoje, kuris insteigtas ^zioje 
dalyje Kauno, su vietine slau
ge pradėjome rytinius atsilan
kymus.

Pirmas kūdikis, kuri matė
me, buvo szosziu nedeliu Rusi
jos pabėgėliu kūdikis. Szeiiny- 
na. apsigyveno czion pereita 
vasara ir atvyko isz Rusijos, 
tėvas mirė menesi priesz kūdi
kio gimimo. Kitas vaikas 
lengvai aprengtai stovėjo prie 
pecziaus bandydamas susiszil-Į 
dvti. Motina 
dviejus vaikus atlikdama na
mini darba szeimvnos su kuria * *gyveno. Negavo pinigu bet pa- gvarantuotas. 
velyta gyventi virtuvėj ir gavo I ' ~ 
maisto užlaikyti

1 PA.'

DAKTARAS I. W. HODGENS 
riiilndelipliin Specialistas

Geriaus 
rudeni, 
pasirinkimą negu kitados.

$77:5°. PERT
GLOBE peczius, viduris 18 

coliu- didumo, 
Galima matyt musu sztoro lange.

Mush specialiszkas

puikei cnamelavotas

UŽ8lHeii(‘Jii}dii Ir Clironlszku Llgn
Eikite ten kur esate tikri kad gau- 

UŽlaike save ir I Bito tvirta rodą ir atsakanti inedika-
llBzka gydimą, per daktaru kuria turi 
daug metu pasekmingo praktikavimo. 
Gydimą .ka aplalkote nuo manės yra

Jalgu esate silpni, nervlnzkl ar 11-
. Įguotl, nedarykite tos klaidos ka kiti 

esą padare, atojklte pas mane ir pas- 
kais? Kūdikis miegojo mažame Įlaptingai pasikalbėsimo. Laukti yra

save su vai-

ceberyje. Mes nnprauseme kū
diki aprengėme

pavojinga.
Viduriu netvarkos, n pi rauktas lie-

SU Amerikos žuvis, užkimimas Ir sunkumas po vnl- 
Raudonoio Kryžiaus drapa- gan, gnzal. svaiguli, silpnumas szir- 

. dies, ir visos viduriu netvarkos grei-

Musu Real Apollo ir Canopy 
Fair peczei yra geriausi.

Musu didelis Modelis su 
22 coliu didumo viduriu 
yra tai didžiausis ename- 
lavotas kukninis peczius 
ka galima gaut, didele 
ugnine vieta. Labai tin
kama* peczius del dide- 
lios sziminos. Dar syki 
sakome; pirkite pecziu 
dabar.

4

/

už žudiusta, 
likos iszvežtas isz l iladelfijos 
kalėjimo in priglunda del paik- 
szu in Fairview, nes nub kokio 

laiko Suszinskas pradėjotai 
sirgti ant proto.

krauste 
num. 3340 So. 
Jiems virtuvėje

isz-
namus, po

noms. i i • *
Užbaigė ta darba keliavome 

prie upės, per dumblus, in na
mus motinos, kurios abudu vai
kai niežais sirgo. M (dina syki 
užėjo in klinika ir slauge norė
dama žinoti ar vaikai iszgydy- 
ti, nes motina antra syki neatė
jo in klinika, ’ turėjo ypatisz- 
kai eiti in namus. Radome jog 
abudu vaikai 
lanke mokvkla. T

| I j I
lai palengvinti.

iszgydvti ir jau

kuomet pamatėme 
visi gyveno. Gyveno dalyje 
kambario už pecziaus. Intaisos 
susidėjo isz senos lovos kur 
motina ir vienas vutikas gulėjo, 
virszuj lovos, antro vaiko su
kalta isz lentelių vieta.

s stebėtina, 
namus kur

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

Odos ligos, Iszbonflini, papuczkos, j 
dedervines ir kitos odos ligos greitai | 
pasiduoda per mano gydimą. 1

Silpni vyrai ar pajėgos jusu jaunis- 1 
tęs jus apleidžia? Ar esate nuvargo ir , 
silpni? Ar stokas jums drūtumo, mit- I 
rūmo ir pajėgos ka gamta jums pa- j 
ženklino, jalgu teip tai matykite ma- ( 
ne. ■ I

RnnmtiziniiH visokiuose padėjimuo
se, teippgl isztine ir sztyvi sulenkimai 
pasiduoda per mano gydimą. *

Ar esate nervuoti ir trote nuodeju, 
silpni ii; nuvargo, pailso isz ryto, bę 
ambicijos, be gyvumo, trotlnat ant vo- 
gos, silpnos atminties, sarmatlyvi, 
greitai pailstai, pikti, iszbliszkusls' ii 
iiszberimal ant veido, pailsės, nuvar- 
skausmas peczuoso, skausmas kau
luose, skausmas gėrklejo. stokas en
ergijos. Todėl nelaukite.

Pasekmingai gydžiu katara, astma, 
dusuli, užimąs galvoje, trumpo girdė
jimo, isztinhna gerkles (goitre,) krau
jo, odos ir specialūs ligas pilvo, inks
tu, kepenų, pūsles, lumbago ir neuri
tis.

Ateikite gausite rodą dykai. Po tam 
iSzaiszkinsiu kokis skirtumas, geres
nis Ir daug pagclbantis yra mano spa- 
sabas gydimo. Padekavones nuo dak
taru, lojcrlu ir dvaslszkuju. Tie gydi- 
nial patvirtinti ir rokomendavoti per 
garsingiausias Europos ir Amerikos 
Specialistus:

I Ofiso valandos 8 ryte iki 8 vakaro:
NcdeMomis 10 iki 2 popiet. ‘ /

Dr. Hodgons Medical Offices, 
4 S. Centre St. (2-tras floras)

Pottsville, Pa.

Sztai Koki Prietcli Turite—
Merchants Banking Trust Co. Banke
Yrfe tai pirmutine Banka Mahanoy City ka pradėjo mokėt . 

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

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

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

Yra tai Banka kurios virszininkai yra juso tantieesiai Ir 
pažinstami. *

Chicago. — Plcszikai 
Marti nku

Halsted gat. 
v ikarieniau- 

jant pleszikai atsidaro viduri
nio miegamojo kambario Įau
ga ir nuo staliuko pr.voge ma
žuti baksiuka, kuruunc buvo I stalas su keliais indais. Nebu- 

ž edai ir | vo jokio privntisfckumo.
Ėjome tolinus, in namus ki- 

kuri gyveno vie
name kambaryje |m dviejais 

savo perlu, bet ji I vaikais. Vienas kūdikis dvieju 
in motu senumo sirgo kaulu šu

tai visai domes nekreipe. Mat minksztojimu.
ji nežinojo, kad ir budrus szu- da novaikszcziojo. Kuomet už- 

laiku negaji Į klausomo motinos ka kūdikis 
valgo, ji parode skaurada bul- 

Dearborn | viu, taukuose iszkeptas. Skau
rada laike ant lentynos apie

7 menesiu I kuria daugelis mušiu apspitę. 
Vieta baisiai neszvari. Motina 

Policija tvirtina, kad tai bus | skalbė kitu drapanas ir ceberis 
Buvo 

žvaigžduoti | daugelis noezystu drapanų ant 
diedukai netikėtai užklupo K. grindų. Lovos apdengtos sku- 
Stankevicziu, lietuvi, munszai- darais, ant ju gulėjo trysįka-, 
ne darant. Suprantama, diedu- tęs. Negalėjome czion pagelbo- 
kai jam tuojaus “užfundino” ti ta diena bet kita ryta-lietu-, 
frv raida. | vaite sugryžo ir szvariai'ap-

Vakar
Stankeviczius bando priparo
dyti teisėjui, kad jis munszaine I geliu szeimyna 
daros tik del vaistu. Paskui sa-| isz devynių 
kesi, kad ta katilu pirkęs žą
sims virti ir t. t. Tecziaus, kai 

apleido, jis pasijuto, 
ant $150, pins 

long-

Martinkienes sudėti 
daimpntai vertes $300.

Martin kieno, sako,
kartus perspėta nelaikyti 

toje vietoje
turėdama

buvo ke- tos naszles,
lis

budru szunvti

Buvo

Kūdikis nieką-

”irk,i R? suktas ir

nytis vakarienes
dviem darbais užsiimti...

— Ties 859 No. 
gat. atrastas 
_____ suszales 
pamestas kūdikis.

popieruose in laike
Ji

nelaikys.

beszirdes motinos darbas.
— Nelaimėn

pilnas purvino vandens.

Stankęvi-
05 W. Centre St. (t.f.)

ATYDA MOKĖTOJAMS 
TAKSU.

Da randasi 858 vvru 'ir 891 t
moterių kurie nemokėjo tak
sus už 1921 metus. Jeigu esate 
vieni isz tu, tai privalote ma
tyti taksu kolektori ir užsimo
kėti. Asz atlankysiu tuos ka da 

neužsi mokėja
itavus pini 

užsimokės 
sztabelio
ir tas kafcztuos jumis $L2() vir- 
szaus. Visos moteres turi užmo
kėti taksus. Visi taksai. 1 turi 
but užmokėti priesz 1 diena 
Apriliaus. (j.31)

via 
gi

ir turėkite 
gus. Tie kurie ne

paduosiu del kon- 
del sukalektavojimo

Edwin Blew 
Receiver of Taxes.

DIDELIS BALIUS.

Mahanojaus kuopa No. 211 
Susivienijimo Lietuviu Ameri- 
ke laikys dideli balių Ketvcr- 
go vakara 26 Sausio, Norkevi- 
cziaus saloje. Visi yra užpra- 
szomi atsilankyti o galesite 
linksmai praleisti vakara. In- 
žanga Vyrams bus 50c. Moto
re ms ir Merginoms 25c.

ANT PARDAVIMO.

r>

(t.8)

Farma, geroj vietoj, 47 akeru 
žemes, -! °
arkliai, 2 karves ir 5 vežifnai. 
Atsiszaukit in Saules ofisą. (9)

visos maszinerijos, 2

4 4 už fund i no

Maxwello

t eismą.
kad jo kiszene
dar teismo leszas, likus 
vesno...

J 5

Worcester, Mass. — Bostono 
Herald paduoda isz Worceste- 
rio žinia, kaip Petrui Kazlaus
kui nepavyko apsivesti. Mine- 

k‘ad Pe- 
proininent 
and presi-

teisme I vale namus. ‘
Isz Zczia nuėjome- pas pabė

gėliu szeimyna kuri susidėjo 
vaiku ir gyveno 

dviejiuose kambariuose - skie
pe. Aprengė maža kūdiki insa- 
keme dviems vaikams ateiti in 
k 1 i n i ka gydy t i galvas.

Laikas gryžti in klinika nes 
rytinis darbas užbaigtasi

Taip praleidome interesinga 
ir naudinga ryta.

PAIESZKAU ŠARMOS?

tas laikrąsztis raszo, 
tras Kazlauskas, 
Boston Lithuanian 
dent of the American and Li- 
thuunian 
tion,”
simylejes in Bernice Kaleskas, 
20 metu anyžiaus mergina. Jau 

18 d. Szv. Kazimiero 
bažnyczioj turėjo invykti szliu- 
bas, kaip nuotakos tėvai pasi- 
prieszino ir laisvu szliubu .ja 
pririszo prie Petro M. Mazga- 
lio. Pas nuotakos tevūš abieju 
pusiu buvo konferendija. — D.

ANT PARDAVIMO.

Sausio

<

Textile Corpora- 
isz pirmo paujatymo in-

Ketprios rudos 
krėslai, 1 geležine lova su szie- j 
nikų ir spHnksais. Atsiszaukit 
po adresu (t.10)

216 W. Centra St.,

Ketprios skurines

C
W. Centrą St 

Mahanoy City, Pa.

(į

Noriu pirkti nedidele farma, 
kad butu geram padėjimo, kad 
tupėtu savo vandeni i v girias 
del malku. Už farma galiu mo
kėti “cash,” 
mo noriu padirbti nors mene
si laiko. Kas turi tokia farma 
ant pardavimo, tegul greitai 
atsiszauhia. ? (j.31)’

P. Vaszkeviczius
Box 785,

vandeni iv girias

keti 4‘cash tyet pirm pirki-,

/ 4

* 1

New Brįtąin, Conn.

i ANT PARDAVIMO.
Szoszi, 5 ruimu namai, po 

$200Q už viena. Puse gali pasi
likti ant inorgeczio. l)p, 6 rui
mu namai po $3000 už viemų 
puse gali pasilikti ant morgo- 
ezio. Keturi, 12 rtiirnu bainai 
namai po $6500, puse gali pa
silikt ant morgocžio.

John Goyno,
227 Centro St

J,

12 rtiirnu namai

(Ap.l)

Mdlihnoy City, Pa.

Yra tai Banka in kuri galite ateiti ant rodos arba Informs- ' 
cijos, kada norite kur investyti piningai arba pirkti 
namus. 4 w r i

Yra tai Banka, kurioje jaueziates lyg save name.
Yra tai juso Banka. 1
Pasakykite savo draugams Ir pažinstams kad dėtu savo į 

piningus in Merchants Banking Trust Co. Banka. Szita * J
Banka žino kaip jumis geriausia pagelbetl.
MERCHANTS BANKING TRUST CO 

MAHANOY CITY, PA. 
—DIREKTORIAI— 
L. Fx?kert, Vice-Pres. 
W.F. Ryiikewicz

T. G. Horanby

D. M. Grabam, Pr«*.
J. H. Garrnhan, Attorney

P- G. Fenton
I

augščiausio laipsnio dirbtuves.

HIMINER

€)

H

•J

D. F. Guinan, Trea*.
A. Danisewict M. Guruli.

Mainerio čeverykai su 
tvirtu padu

/ *Padai “Ball-Band” yra skyriami. ypatingai maineri- 
ams; jie žymiai išsitempia toliau negu pats viršus į 
čeverykų del jo apsaugojimo ir yra taip sunkiai Į 
nesinešiojami ir drūti, kad aštrus kampai anglies ir .

• akmens negali įpjaut ar įplėšt jo.
• /

.d

BALL@BAND”
j

Iš tokios priežasties jie yra ilgiau nešiojami mainose. 
Tamsta nereikalauji pirkt naujus batus dažnai ir 
Tamstai mažiau kaštuos ant pataisymų kada pirksi 
“Ball-Band,”

Tamsta gali galit “Ball-Band” Batus, Himincr ir 
Lopac; spalvų baltos, raudonos arba juodos. Temyk 
kad bdtų Raudona Koulys kada pirksi. Tai penkias

Mishawaka Woolen Manufacturing Company 
. 460 Water Street, Mishawaka, Ind.

“Namasj kuris moka milijonus už laipsnį.'
i 1 j? 1 h *

”1 AM.»
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