
jMC ■7 l:‘W »■

%

HI#

-

■
9
S ■'
I 

1 '
IBUi.
'■R

B

I

f h.

■

€

J
t i

hfti'

Bil'i
itt
fci'

14iI

ii*

*

Į
i

D

t

•4r

ijjii

i

t

L

t

k.

v
i
i , f

t

I

i

MM AM «M> BMAM AM<BB AM^AM MMAM'AM AMAM AM AMMA<MA»*4»*AFT

THE LITHUANIAN SEMI-WEEKLY SAULE (SUN) 
PUBLISHED EVERY TUESDAY AND FRIDAY.

YEARLY SUBSCRIPTION 13.00
If J

K8TABLI8HED IN 1808.
Brinką lW b««t rAaulta to Adrertinern. Katee on application 

PUBLISHED BY THE r

W. D. BOCZKOWSKI-CO.
MAHANOY AND A ST.. MAHANOY CITY. PA.

■ ■ 
*A^A»<*-AMAMAM ^41 AB db ASB Afc AB

■

I
/

1

.. j

, _ _______ ___ _____________________________ _________ ,Ji±===xE

MAHANOY CITY, PA. UTARNINKAS 8 RUGPJUCZIO 1922 (TUESDAY 8 AUGUSI)

ft 4

►^■AMA^ AM«»<».<^ AMAM AM^^AM^«^AMAM-«^^'

EDELINIg LAIKRASZTIS “SAULE” | 
ISZEINA KAS UTARNINKA IR PETNYCZIA.

PRENUMERATA KAHZTCOJA: 
▲MARIKE: Ant vino meto $3.M. Ant |hmm meto $I.M 

EUROPOJE: Ant ymo meto |4.M.
MF* Lahrira* Ir piningu* visada siuskite tiktai ant uito aprašo:

W. D. BOCZKOWSKI-CO.
MAHANOY And A ST..

M. , * ' ' J '#11

* o SM A* SB» — AB'AW i<B"MM AM O BB AM <B» AB <1 AM AB AMMOMMM4B SM SB IM SM AM <M»AMA

w i*

I DU-KART 1

MAHANOY CITY.
•i

j H—l II........ III 1— ■— ,!■

No. 63
A

BNTBltBD AT TUB MAHANOY CITY, FAUBNTBMBD AT TUB MAHANOY CITY, FA., \ 
ST-OFFIOB AB BBOOND ULABB MAll*.MATTBH. J

ISZ AMERIKOS

ft W. i». BOCRKOWKKI* Pre*. A Iffr
Y. W. BOCZKOWHBI, Ml tor

»*|
n!!
fI

*1

Iii

* R 
w t

.J Į
Mii 

■i,A
■i

H ■ 
"d

H

j 0
1

34 METAS
L~   . 1 ...1 -Į' IS

NEDEKITE IN GROMATA 
DOLERIUS.
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5000 ŽMONIŲ ŽUVO!Ugnis Sunaikino Daugeli Vasariniu Namii.
LaimingiauseS žmogus nuo 

laiko prohibicijos.
Brooklyn, N. Y. — Laimin

giausiu žmogum nuo laiko už- 
stojimo proh ibi rijos yra Au
gustas Detering, kuris už 
ru laiku“ buvo bartenderiu 
vienam isz czionaitiniu 
liu. 
innesze skunda prieszais Au
gustei*! jog neduoda jiai prigu- 
linczio užlaikymo, o tai isz žioplininiaą inžinieriaus yra

4 ( ge.

I Vir.a provincije Swatow užlie
ta. Dideles bledes.

——j, / /

London. — Szi m ta i kineziku 
žuvo baisioje viešnioje kuri su- 

j naikino
Kinuosia, kaipo 
milžiniszkas 
laivu likos iszpiestais 
kraszcziu mariu, 
kos nusiunsta del 
siu.
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Kaunas., 
Amerikoj 
prtpratima siųsdami in Lietuva 
savo draugams ir giminėms, 
laiszkus indeti in juos po koki 
doleri, o kartais net dešimti
mis doleriu pinigu. Reikia pa
sakyti kad tokia mada savaime 
iK'butu bloga, nes gyvenantie
ms Amerikoje siuneziant laisz- 
ku gimtinėn, prie progos indeti 
kad ir keletą doleriu gal ir ne 
ka tereiszkia, o gavusiems tuos 
dolerius Lietuvoje, kai prie da
bartinio markes kurso, yra tai 
nebloga dovana ir parama^ Tik 
deja, kad toks laiszkuose siu
ntimas doleriu vietoj naudos 
neretai padaro žalos — sukelia 
kivirezu ir nesusipratimu.

Kaip žinia, Lietuvoj jau ne
maža buvo atsikimu, jog atsiu
stus isz Amerikos laiszkuose 
dolerius tūli gobszus Žmones 
i szi m a, ir kad paslėpus savo 
neleistina pasielgimą, vagyste, 
tuos laiszkus sunaikina. Taigi 
kaip matome, toks pinigu siun
timas vietoj padaryti gera, pa
gimdo net tris blogybes.. Vie
na, siuntėjo pražūsta siųstieji 
pinigai; antra, del tu pinigu 
liekti sunaikintas kartais gal 
labai svarbus laiszkas; trėczia, 
toks neapsaugotas pinigu sium ' 
timas kelia pagunda papildyt 
vagyste kartais gal sziaip ir ne- 
sugedusi žmogų, nes mat pini
gas, yra tai labai lipnus dai
ktas. i :

Užkirsti tam, negeistinam a p 
siretszkimui kelia. '"Lietuvoj* 
siuntimas laiszkuose pinigu 
vra uždraustas ir visus atsius
tus isz Amerikos apdraustus 
laizkus Kaune paszto centreli
ne} instaigoj tam ingalioti va-
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i provincije

padarydama 
bledes.

Swatow,naikino
geležinkelio, 

trenke in
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DIDELE NELAIME ANT 
GELEŽINKELIO.

60 užmuszta, 100 sužeistu, ne
laimėje ant geležinkelio.

- \ 
Saint Louis, Mo. — Ant 

Missouri Pacific
ekspresinis trūkis 
lokaliszka trūkio užpakali su 

Ana diena jojo prisiegele baisia pasekmia, nes 60 pasa- 
žieriu likos užmuszta o suvir- 
szum sznntas sužeista. Apsi-

buvo
hote-

tai isz
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užlaikymo
~ priežasties, jog Augustas nuo

laiko užstojimo prohibicijos da 
ne viena karta ne buvo blaivas. 
Sudas dabar tyrinėja isz kur 
Augustas gauna sztopa idant 
pasigertu kožna diena.

Duonkepis mirė teszloje.
Newcastle, Pa. — Sokratas 

Santis, 22 metu, likos intrauk- 
tas in maszina kuri mauke 
duona duonkeptuveje Henton 
ir užtroszko ant smert. Dirb
tuvėje tame laike nieko nesi
rado. Mankimo maszina paga
vo ranka Santiso ir intrauke 
in kubilą teszlos. Kiti darbi
ninkai rado savo dranga ant 
rytojaus, kada ėmėsi prie ko
pimo duonos, bet teszla turėjo 
iszmestr.
budintojas pasikorė kalėjime.

Parsons, W. Va. — Filipas 
Matukas, kuris du menesius 
adgal nužudė savo dranga Sta
nislova Dževilaucka, Thomas, 
W. Va., pasikorė czionaitiniam 
kalėjime su szmoteliu virves. 
Matukaspo žudinstai pabėgo, 
btft '11 k0*8 Tnytnt!iff‘;deszimts 
mylin nuo Parsono ir uždary
tas in Elkinso kalėjimą.

11,335,000,000 gromatu per 
meta.

Washington, D. C. — Kož- 
naa gyventojas Suvienytųjų 
Valstijų praejta meta aplaiky- 
tu 112 gromatu, jeigu visos 
gromatos kurios buvo isžsiuns- 
tos per Suv. VaĮst. pacztus bu
tu lygiai padalytos del visu 
žmonių. Pagal paczto apskai- 
tyma, tai praejta meta per 
amerikoniszkus pacztus* pere jo 
daugiau kaip vienuolika bili
jonu, 335 milijonai visokiu 
gromatu. Prie tojo skaitliams 
nepriskyriama jokiu laikrasz- 
cziu ne pakeliu.
Tik po smert iszrado ji ne

kaltu.
Tex. — Cz i onai ti

rui re A. Tj.
Austin, 

niam kalėjime mirė A. 
George, kuris persėdėjo kalėji
me 40 metu, nevos už papildy
ta žudinsta už kuria likos nu
baustas ant viso gyvasezio in 
knlejima. Po jojo mireziai atė
jo in ' kalėjimu gromata, ku
rioje raszejas iszajszkino ka
lėjimo virszininkams, 
George buvo nekaltu žmogum 
ir niekados žudinstos nepapil
do, nes raszejas žinojo kas pa
pilde žudinsta bet po prisiega 
turėjo užlaikyti slaptybia ir 
tik po smert Georgio galėjo 
slaptybių žudinstos ižduoti.
Turėjo $37,000 bet mirė nuo 

b&do.
Palm Beach, Flm

buk

Palm Beach, Fla* — Vieti- 
nioje ligonbuteje mirė Jr H. 
Smith nuo bado norints jojo 
biszeniuosia surasta 37 tuks- 
tanezei doleriu. Turėjo jisai 
daug žemiszko turto Los An
geles ir Nebraskoje. Sinithas 
buvo czionais žinomas nuo 
daugelio metu, knr trankėsi po 
juliezes be skrybėlės, niekad 
nesiskuto, vaikszcziojo su pa- 
rasoniku, maitinosi benenems, 
rieszutais ir papkomu^ Kada 
ji nuveže in ligonbttti nenorėjo 
priymti jokio maisto, o norints 
ji maitino priverstinai, bet mi
re in kėlės dienas. "

I

nos nete-priežaste nelaimes, 
mino ant signalu.

" ** v

Geležinkelio straikos užsibaigs 
szia sanvaitia.

Washington, D. C. — Kaip 
girdėt, tai geležinkeliecziu 
straikas ketina užsibaigt szia 
sanvaitia. Darbininkai jau su
tiko ant priėmimo iszlygu.
28 prohibicijos sznipai nužu- 

dinti.
Washington, D. C. — Nuo 

kada užstojo po Amerika kvai
la prohibicije, likos nužudinti 
28 prohibicijos sznipai o szim- 
tai sužeisti per munszainierius 
ir kitus 
tiesu.

Charles
Drauguves prieszais 
cije, apskaitė buk praejta me
ta konia du kart tiek žmonių 
likos aresztavotais už girtuok- 
lysttt ne kaip laike szlapiu 
laiku kaip tai: už girtuoklys- 
ta likos aresztavota 46,20$), 
girtu automobilistu 4,681, sav- 
žudinseziu nuo girtuoklystes 
2,364, susimuszimus 37,869 ir 
t.t.

Pagal raportus isz 51 dides
niu miestu, tai 1921 mete likos 
aresztavota už girtuoklysta 
289,792 ypatos. Valdže ižduo- 
da milijonus doleriu ant pri
verstinos blaivybes,x o naudos 
isz to visai ne.turi* Jau ir ne- 
kurie veidmainiszki dvasisz- 
kieje suprato kiek tai bledes 
atnesza žmonim tosios tiesos ir 
meldže valdžios idant žmonim 
duotu nors geresni alų.

tai

prasižengėlius

Wood

t uju

pirmsedis 
prohibi-

10 metu mergaite pasiliko 
motina.

Hardin, Ohio. — Deszimts 
metu mergaite Elzbieta Irwin, 
ana diena pagimdė kūdiki, ku
ris yra sveikas ir gyvens. Yra 
tai jauniause motina visam 
Amerika. Mergaite ne nori iž
duoti daktarams kas yra tėvu 
josios kūdikio. Josios patėvis, 
Rev. L. W. Irwin, metodiszkas 
dvasiszkasis,
ka už teviszkuma
Miesto valdže stengėsi visom 
pajėgom isztyrineti kas yra 
kaltas mergaites nupuolimo.

neapkaltina nie- 
kudikio.

Darbas pasiutėlio.
DuBois, Pa. — Juozas Rut

kauckas, 21 metu,kauckas, 21 metu, susižeidęs 
užduodamas sau mirtini žaidu- 
li siprevolveriu, likos suymtas 
ant formos Mikolo Salahno, 
dvi mylės nuo czionais. Nu
szove jisai dvi ypatus szeiiny- 
nos Salahno, po tam atsispyri-
nėjo palicijantams per dvi 
valandas. - -

Rutkauckas pirma nuszove 
Marija Salahna, po tam palei
do szuvi in Marija, 
ežia, kuri 
šuo

savo pa
buvo Salahnos se-

, szvogeri Mikola teipgi 
pažeido in koja. Priežastis žu
dinstos buvo szeimyniszkas 
nesupratimas, nes Rutkaucko 
pati buvo ji pametus ir gyve
no pas broli, pas kuri Juozas 
atėjo melsti idant jojo pati su- 
gryžtu gyventi sų juom, bet 
motere staezei atsisakė gyven-

Mikola teipgi ĮfrLj v_ Ma*

szeimyniszkas

ti su juom isz ko kilo barnei ir 
Žudinsta.
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Macatawa Beach, vasarine vieta prie Michigan© ežero, kur daugelis Czikagiccziu gy-
vena vasaros laike, iszdege tris deszimts namu. Mažesniam paveikslėli j e ipatome padegėlius
kurie vos apsaugojo savo gyvastes.

Perbuvo 5 dienas hotelije, už
mokėjo 131,000,000.

New York. — Richardas 
Munez, sugiwžo ana diena ant 
laivo Reliance isz Rosijos. Pa
gal jojo nuomonia, tai jisai 
yra vienatiniu Amerikonu, ku
ris užmokėjo daugiausia už ho- 
teli bolszevikiszkoje Rosijoi. 
Munėz perbuvo penkes dienas 
hotelije Moskvoje, o kada atė
jo diena užmokėjimo, atsine- 
sze keliolika krepsziu bumasz- 
ku, atskaitė 131,000,000 rubliu 
ir da 5,000,000 už gerus pusry- 
czius, iszvažiavo isz tojo pa
laiminto sklypo kur tik vieni 
milijonieriai gyvena. — Argi 
ne rojus soviatinei Rosijoi!

Szeimyniszkas nesutikimas isz 
priežasties burdingieriaus.
Pittston, Pa. — Miestelije 

FJort Griffith arti Pittstono, 
atsibaladojo ant burdo gyva- 
naszlys. turėdamas paezia Lie
tuvoje pas kokia tai sena mo- 
terelia ant burdo, kurie pra
dėjo virti munszAino ir gyven
ti linksmai, 
teres tokis
nos labai pabjuro ir kas diena 
isz to kilo nesupratimai, nes 
vaikai suaugia ir ejna in dal
ba.- Duktė Ona užsispyrė prie- 
laidini iszvaryti isz ko kilo M
plauku peszimas su motina. 
Duktė isz sarmatos nubėgo ant 
geležinkelio atimti sau gyvas- 
te, bet p. Kasziubai
moteria pasiseko mergina su
laikyti nuo to o kiti žmonis 
sulaikė truki in laika. Po tam 
Ona norėjo szokti in upia ‘bet 
ir tas užmanymas jiai nepasi
seko. Atvesta namo, vela kilo 
kivirezai su motina ir kitokios 
rodos ne buvo kaip paszaukti 
steito palicije kuri burdingie- 
riu nusivožė su savim.

Toki gyvanaszli, kuris pali
ko savo paezia Lietuvoje pri
valo iszvežti isz kur pribuvo, 
nos tai prieszinasi tiesoms 
Suv. Valstijų. Apie tai privalo 
gori žmonis praneszti valdžei o 
padarytu didele geradejiste 
del vaiku kuriu phstogia ta
sai rakalis suardė. — X.

-------------------------------------------------------------------------------------------A*----------- ----------------------------------------- - ----------------

Nori idant josios vyra uždary
tu kalėjime ant viso gyvas- 

ežio.
F. Kauffmo- 1

- . .........................—..................... -f -.----------------<- . . .

ISZ VISU SZAtiU
_tr >

Brangus aids Tirolluje.
Berne, Szvaicttrije. —• Stik

las alaus austrljokišžkam Ti-

Now York.
niene stojo sūdo su pulku ma
žu vaikeliu idant liudyti prie
szais savo vyra aresztavota už 
vogimą visokio tavoro. .Motore 
su aszaromis melde sudžiaus 
idant josios vyra i 
kalėjimo ant vios gyvasezio.

Kauffmonas t . x ...
buk apvoginejo savo darbda- Dvase nedave dirbti kasyklas, 
vius. 
ko 
kokia bausme
vyra už vagystal Motere be 
jokio užsidunksejimo atsake:

Nusiuhstau jiMint viso gy- 
in kalėjimai

nusistebėjo tokiu užsirustiai
niu moteres, 
te, 
4 4

Berne, Szvaicttrije. — Stik-

roliųje kasztuojb sziadien iiMZ-
t non i szi nitai kronerių tlž stik- 

pieno b30

tai telegramai to neprrtfiesza.

la o puskvaticfkis
uždarytu' kronerių. Kodėl teip pa b tali go

prisi pažino, 
savo i

Priesz iszskaityma viro- 
sudže

i i 

vasezio

Canton J Kinai. — Fuslion
užklausė moterosp anglių kasyklos, yra vienos isz

jiji nubaustu didžiausiu visiiomaXKinuosia,
kurioje Totoriai kasė anglį net 

szimtinetije. Perdvilektam i 
szimtus metu '-kintezka vaklže

Sudžo

Vaikams tos mo- 
gyvenimas moty-

užklausė priežas- 
ant ko motere atsiliepė: 

Mano vyras vago idant už pi
nigus galėtu pirk i net dovanas 
del kitu moterių. Pirkinėjo ji
sai szilkines szlebes del savo 
paleistuviu, o asz su vaikais 
neturėjau ka valgyt ir turėjau 
sunkei dirbti ant 
kymo. Ne noriu jojo! Pasody- 

ji in kalėjimu ant viso 
y vasezio!”
Sudže da neiždave vi roko 

ant Kauffmono.

kite 
g

32 kunigai geidže permainos 
prohibicijoi.

Milwaukee, Wis.
su savo

v

padarytu didele

Pati yra sesuo savo vyro.
Delavan, Wis. — Jeigu tavo 

tėvas apsipaeziuoje su tavo 1 • 1 • 1 1 i •motinos motina, ar tokih pati 
yra motore tavo tėvo? Sztai 
iszajszkinimas: Lo\y,isas Geist, 
78 metu, apsipaeziavo su Au
gustina Rottika, 68 metu, per
ka Mrs. William (leist, pasili
ko sesuo savo vyro 
uoszvi josios tėvu, 
Lewis Geist, kuri buvo josios 
motina, pasiliko josios uosz- 
ve. Szeirayna per taji apsivo- 
dima susimaisze todėl jog tė
vas Williamo Geist, apsivedė 
su motina savo paezios.

o josios 
o Mrs.

dima susimaisze todėl jog te- w A' M M A ‘ A ’* A m

I langei i 
ant pa- 

Pagialba li- 
nukent(‘ju-

Baisi viesulą Korėjoj, — mil- 
žiniszkos bledes.

Tokio. — Tris dienas pietry
tinėj Korėjos dalyj dūko smar
ki viesulą (tifunas). Tukstan- 
Iziai namu likos sugriauta. 
Žuvo nemažai ir laivu. Iki sziol 
jau surasta 36 laivu, liekanos, 
o apie kaikuriuos laivus nesa
ma da jokiu žinių. Tuoj po 
audros pradėjo kilti upes. Prie 
Sesitlo vanduo pakilo 35 pė
das. Mokyklos policijos stotys 
ir sziaip namai liko nuneszta 
nuo žemes. Buvo didelio pavo
jaus buvusio Korėjos impera
toriaus palociui. Spėjama, kad 
daug žmonių žuvo.

Nauja kariszka baisybe.
Madrid, Iszpanije. — Tomis 

atsibuvo bandiniaidienomis 
naujo kariszko ginklo, kuri 
iszrado tūlas razpttniszkas ka
pitonas. Yra tąį annota kuri 
szaima 3500 szųyiu in laika 
vienos miniitos, arba po 70 szu- 
viu ant minutos isz kožnos 
liaupos, nes anuota turi pen-

nepąvelino iszdirbineti ' tuju kesdeszimts.liaupu. Prie tojo
kasyklų nes deszimts myliu 
nuo kasyklų radosi kapas se- 
noviszko ciesoriaus Tai Tsu 
Kao, kuris
tam szimtinetije, ir per szimtus 
metu bilijonas tonu geriausios 
anglies gulėjo žemeje idant 
nepabudyt dvase ciesoriaus. 
Japonai norėdami atidaryt 

juju užlai- taisės kasyklas, nemažai turė
jo ergelio su kiniszkais virszi- 
ninkais idant aplaikyti pave
linima atidaryti kasyklas bet 
visados priesz tai valdže pasi- 
prieszindavo. Ant galo po dau
geli metu kasyklos likos atida
rytos kelios sanvaites adgal, 
nes kinezikai atėjo prie supra-’

ciesoriaus
mii’e septyniolik-

norėdami

.4
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baisaus 
vvru.

ginklo reike penkių

Trisde
szimts du kunigai isz viso vals- 
ezio Wisconsin© apreiszke sa
vo nuomonia, jog prohibicijos 
tiesos turi būti permainytos ir 
kad valdže pavėlintu ant dirbi
mo geresnio alaus ir vynu. Ku
nigai visokiu iszpažinimu pri- 
sirasze prie drauguves pasi- 
prieszinanczios prieszais pro
hibicije. Daugeli visokiu ženk- 
lyvu žmonių teipgi prisidėjo 
prie tojo užmanymo.

timo, jog dvase ciesoriaus ne
užkenks darbui ir gales silsė
tis rainei deszimts myliu nuo 
kasyki ii.

tarė užimti 
ir geležies

Uždraudė Lenkams keliauti in 
Amerika be paežiu.

Varszava. — Vyrai, kurie 
geidže iszkeliauti in Amerika 
be savo paežiu, neaplaikis vi
zuotu paszpartu nuo ameriko- 
niszko konsulaus Lenkijoj, 
teip pranesza 
gramai isz Varszavo.

Kad ir pati vyro duotu savo 
pavelinima ant iszkeliavimo in 
Amerika, tai neaplaikys 
zuoto paszparto.
Šunus nužudė tęva ir motina.

Petrkovas, Lenkije. — Kai
me Kludzicosia, 19 metu Vai
tiekus Opala, 
gaspadoriaus, nužudė tęva ir 
motina, tiksle aplaikymo grei- 
cziau gaspadorysta..

Vaitiekus geide apsivesti su 
Marijona Szovczikiute, bet te- 

pasiprieszino

— Vvrai t/

konsulaus Lenkijoj
užtikrinti tele-

vi-

sūnūs turtingo

Mergina paskandino savo kū
diki viedre.

Perryville, Ohio. — Kada 
daktaras J. R. Roberts atėjo 
atlankyti Pearl Leskovicz ir 
isztyrinejo priežaste josios li
gos, perkratė kambarius, rado 
naujei gimusi kūdiki paskan- 
dyta viedre vandens. Mergina 
likos nuvežta in ligonbuti, o 
kada pasveiks bus uždaryta 
kalėjimo ant tolimesnio kvoti
mo.

Francuzije užyms vokiszkas 
kasyklas.

Paryžius. — Francuzije nu- 
vokiszkaš augliu 
kasyklas Ruhre,

jeigu atsisakis užmokėti ka- 
riszkas skolas.

Mat Angliję apreiszke Fran- 
euzijai buk turi užmokėti, savo 
skolas, nes Amerikas spyrė 
Angliję idant Užmokėtu savo, 
ir teip kylys kyly vard7

Karalei pastoje ubagais.
Paryžius. — Kitados-priežo- 

dis skelbdavo: “tttrtingrts 
kaip karalius,” bet sziadien ta
sai priežodis nieko nęreiszke. 
Sziadien karalių algos negali 
lygintis sti algoms turtingu

skelbdavo:

vai pasiprieszino prieszais 
mergina ir-apsivedima sunaus, 
pakol neatitarnaus savo ka- 
riszkos tarnystes, o priek tam 
motina kerszino sunui, jeigu 
juju neklausytu, tai didesne 
dalCturto aplaikys 
lijo. Vaitiekus teip 
tai iii galva, 
žudyti savo gimdytojus idant 
užgriobt visa turtą. Žudintoju 
nuveže 
ma. 

♦a

Laiko teismo iszšidave, buk 
Vaitiekus norėjo nužudyt ir 
savo seseria, 
taikė in jaja.

sesuo Ju- 
sau ome 

nutardamas nu-

sukaustyta in kaleji-

bet szuvis nepa-

Idiniukai atpleszia ir patikrina 
ar nėra juose pinigu. Rastieji 
laiszkuose pinigai iszimama ir 
inteikiami adresatui užsimokė
jus valdžiai tam užsimOkejuš 
valdžiai tam tikra nti$tatyta 
mokesni. O kuriuose neranda
ma pinigu, tai ant tokio laisz- 
ko voko (konverto) sztempliu 
at spaudžia szioki užrasza: 
“Kauno paszte patikrinta, ra
sta laiszkas, pinigu nėra” ir 
valdininko paraszas: “Papras
tųjų laiszka nekontralluoja- 
ma.” 
ga siusti laiszkuose yra uždrau
sta, visgi kaikurie ir po sziai 
dienai. Sztai 11 Liepos, Kauno 
Gelžkeliu Valdyboje buvo szio- 
ks su laiszku nuotikis. Valdy
bos kurjeras J. Vai—tis, atne- 
szus laiszkanesziui isz pasztb 
korespondencija 
kad isz Amerikos buvo 3 pa
prasti laiszkai.
jant po tarnybas koresponden
cija vienas tu laiszku diiigo. 
Pasirodo, kad dingusi laiszka 
sunaikino laikinai pavaduojąs 
karjera darbininkas. Mlneam 
darbininkui peržiurejant kore
spondencija tas laiszkas pasi
rodė intariamas, taigi jis jin 
prapleszes ir radęs jame 10 do
leriu iszeme, laiszka sUtiaikino 
ir tuo jaus nuejas pas žydą isz- . 
keite juos ant markiu (gavo 
5,0Q0 markiu). Prispirtas kai 
liniukas iszsyk gynėsi; bet pas-

szioki

Nežiūrint to, kad pini-

pastebėjo,

Gi iszrieszio-

į
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Vaikau su dviems liežuveis.
Laporte, Ind. — A. M. Burk

hard likos apdovanotu per sa
vo paeziulo nepaprastu šuneliu 
kuris turėjo du liežuvius. Po 
dvideszimts menesiu kūdikis 
negalėjo u,ę valgyt ne kalbėt.

milijonierių ir # kitu svfetiszku 
žrnoinu. Anglijos karalius hp- 
laiko mažiau kaip tris milijo
nus doleriu ant meto, isz,ko 
karalius su karaliene tiplaiko 
tik puse milijono doleriu ant 
savo ypatiszku veikalu. Itali-

Bolszevikai Iždove 15 Milijonu 
ant Propogandos..

Todėl padaryta jam operacije 

pjautas, Nežino kokia bus pa- 
' sėkmė tosios operacijos.

v,ienas liežuvis likos isz-

jos karalius aplaiko 750 tuks- 
tanezius ant moto, o Iszpanijos 
karaljus aplaiko mažiau no 
kaip du milijonus doleriu ant 
meto. — Goriau būti krutamu- 
ju paveikslu aktorium ne kaip 

* karalium.

▲ t

MOSKVA., — Pagal raparta 
kamisoriaus Lenovievo, tai Bo
lszevikai iždave penkiolika mi
lijonu .doleriu del praplatimo 
savo propagandos per laikrasz- 
czius. Pobaltikiniuosia skly
puosią Bolszevikai iždave tre- 
czia dali tosios sumos, Vokieti
joj ir Italijoi tris milijonius, T 1 ♦ * • • 11 A

• «

1 ,i'' I,1 f I* 11 ■ "‘.'t *kui prisipažino esąs kaltas. įsi
imtuosius pinigus vaj 
gražino adresatui — merginai, . ,i \ . 1 • 1 A * * 1 A „ ‘ *
A1 ergaite kaltininkui jo prasi- 
žengima dovanojo, bet ji labai 
apgailestauja sunaikinto laisz- 
ko. Jos žodžiais, laiszkas jai 
esąs brangesnis negu tie 10 do
leriu. Taigi virsz apraszytasai 
ir jam panaszus inyyke del 
s iu n ti ne j i m o lai szkuose. dolę- 
riu nuotikiai 5
kiecziams tebūnie perapejimas, 
’ 'inl ’ - • - ■

iw__.il — -

■J•11Kilius aį- ;
W /A 4% M
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bet laiszkas buvo sunaikintas, v

bet ji labąi

laiszkas jai t _ K " "'4A W —

Indijosia ir ant konferencijoi kad i 
I frūnAini 4-via miliinunio I
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inyyke d^l

broliam^ Imęri-
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laiszkus dėti pinigui ne-
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KAS GIRDĖT Stebėtinus
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iszpranaszavoKas tok is “ iszpranaszavo“ 
buk miestas Los Angeles, Kali- 
fomijoi, turės net dcszimts 
milijonus gyventoju už dvide- 
szimts penkių metu. — Argi 
iii ta laika galėtu tonais pri
siveis! tiek krutamuju pa
veikslu aktorių ir aktorku? O 
galybe!

<I

./M

P

ME

lininio. Stebėtinas nubaudi
mas! Tasai sudže nusprendė, 
jog žmogus būnantis locninin- 
ku žemes, yra teipgi locninin- 
ku oro ant savo lanko. Yra tai 
pirmutinis tokis nusprendimas 
ir dabar užejna klausymas, kas 
iždavinos pavelinimus puuksz- 
cziams lekiojaneziams po vir- 
szunia žemes ir kas juos pa- 

atsakomvbes, už 
tai, kad lekioja be pavelinimo 
virszuneje prie* kurio oras pri
guli.

Isz Lietuvos

žemes 
szauks ant

Kvailvbo!

apie

kas kart v ra 
sparezei.

s
sum*.
I#

ę j

r! L
fI

I * A’

In Kopenhaga daejo žinios 
apie pasikėlimus bolszevikisz- 
kos armijos isz priežasties, buk 
vaiskus nuo kokio tai laiko n<*- 
aplaikineja jokio užmokosezio 
už tamysta. Revoliucijoniori’sz 
ka d vase vaisku
didesne ir platinasi 
Neužganadyti kareiviai sutvė
rė anti bolszevikiszka draugu- 
ve, o jeigu valdže greitai no- 
nžganadys kareiviu, tai gali
ma tikėtis dideliu sukylimu. 
Kareivei jau ne turi noro dau
giau kariauti ir visa kariszka 
dvase yra nupuolus.
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Visi bubnina apie* gerove 
sziam sklype*, kur raminsi elar- 
bo užte'ktinni ir t d. t) b(*t eluo- <
elasi girelei tankci apie varga 
keiki žmonis kenezia jeigu, ma
tome* atsitikimus kaip szitas:

Vienam isz ('hieagos ligon- 
bueziu guli motore, kuri reika
lauji* kraujo 
savo nusilpnejusio 
prieszingai I nres mirt i. Dakta
rai apgarsino lai k ra szcz i n ošia 
reikalaudami tokio žmogaus 
idant pasiaukautu duoti isz sa
ves iszleisti kraujo, už ka jam 
užmokės 35 dolerius. Ant ryto
jaus nemažai nusistebėjo elak- 
tarai paregeja stovinezins my- 

ligonbutes,

del sudrutinimo
kimo, ih's

J

*

b

r>.

O*'

w

.4

žmonių

ka

Poniszkam miesteli ji* Evens- 
ton, priemiestije, Chicagos, at
sitiko juokingas atsitikimas. 
Turtinga szeimyna, apleisda- 
ma narna ant vakaciju, iszka- 
bino kdrtelia ant duriu idant 
pieninykas nepaliktu pieno 
ant trepu su tokiu paraszu: 
“Don’t leave anything,”
reiszke, idant nieko nepaliktu. 
,Ta vakara insilauže in narna 
pleszikas, kuris perskaitęs tu
ja prasarga, inejo in vidų ir 
ėmėsi prie darbo, paimdamas 
ka tik davėsi iszneszt isz namo. 
Iszejdamas paliko koreziukia: 
“Iszpildžiau jusu praszyma — 
nieko nepalikdamas.“

Pinigai renkami Amerike ant 
* Huszelpimo ižbadejusiu Rosi- 

joi, komunistai iždave ant savo 
propogandos. — Ka bolszevi- 
kams apejna ižbadejusie žmo- 

kuom daugiau mirszta
tuom geriau.
nis,

New Yorko gyventojai moka 
18 centu už kvorta pieno, far- 
meris už pieną aplaiko tiktai 4 
centus. Chicagos gyventojai 
moka po 15- centu, farmeris ap
laiko 3 centus.

Kas ant to uždarbiauje? — 
Ne farmeris ne žmonis, — tai
kas T Žinoma kad pieno t rus ta i 
dideliuosia miestuosia.

r
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Socialistas Debsas nusiuntė 
telegrama Leninui užprotes- 
tavodamas prieszais pasmer
kimą revoliuerjonieriu Mosk- 
voje. Gal tasai protestas tiek 
pagialbes, ka numirėliams ko
dylą. Socialistai Rosijoi yra 
del bolszeviku kaulu gerklėje 
teip kaip: duokite bezdžioniai 
alaus, tai jiji pieno ne gers. 
Duokite jiai vyno, tai atstums 
nuo saves alų. Panaszei ir su 
socialistu mokslais.

b
Jeigu pasakysi savo paeziu- 

lei teisybių, tai ji ji tave ir teip 
Todėl 

visi paeziuoti vyrai teisybes 
nekalba. Ir kam?

nu žiuri nes kur buvai.

nil'

po tam josios naszle 
už 

ant galo

Szeimynoje Johnson-Cough- 
ling New Yorke atsibuvo ne
paprasta svodba. Pinniause 
isztekejo toje szeimynoje bobu
te už Stillmono F. Kneeando 
isz Danbury, Conn., turinti 79 
metus,
duktė Ethela Conklinga 
Estmono Johnsono, u., v 6 
anūke bobutes ir duktė John
sono isztekejo už Ludviko Rei- 
gersbergo turinti 25 metus. Vk- 
sos tris* svodbos, bobutes, mo
tinos ir dukters atsibuvo vie
na diena. Buvo tai nepaprasta 
svodba.

Daugeli vyru geistu turėti 
naujausios mados automobiliu 
1923 modelio, o paezia pagal 
1900 modeli.

Kokis tai iszmintingas( ?) 
audže Pennsylvanijoi nubaudė 
du lekiotojus ant užmokėjimo
po doleri bausmes, už tai, kad 
perleke su maazinoms per lau
ka tūlo’ f armėno be jojo pave-

Žveriszkas darbas nedoro 
tėvo.1 (

Margava, M aViampoles A p., 
Vienos szeiinyrios R. ievas, pa
motei prilaikant smarkiai su
pjaustė savo eluktere. Gal bu
tu suvis paplovęs, kad ne* atbė
gę kaimynai atgyne* isz žmogžu 
džip ranku.

RAUDONOJI VĖLIAVA.
Socializmo Rojaus Vaizdeliai.

(Sulietuvino St. Tautietis.)
—An. iiiiiįi.i
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ISZEIVYSTE.

mes czia vaiku nežudome?. . .
Sunku jai buvo suprasti me

ilios szirdi, paežiai nesant mo
tina. . . Ię tariasi, lyg paskuti
ni skausmo žodi: „Taip, nežu- 

het siela jau nu- 
ji apleidusi prieglau-

spalvose; —

Vargsze pusgyve
Prieža-

t t ’

nugabehfa ligoninėn.
stis szio žveriszko darbo men- 

Minetoji moteris yra 
naszle ir po vyro mirties apsi
gyveno pas tęva. Tėvo žmo
na (jos pamote*) josios labai ne 
užkente.
insipyh* be* pamotes žinios savo 
vaikui pieno. Szi 
toris inkalbejus
kte* nuo jo viską vagianti ir nu
tari* nužuelyti. Ir butu savo pa 
dare, kail ne* kaimynu pagalba. 
Labai biauru, kad
esama elar tokiu žvėrių—-žmo
nių,

kniekis.

Nelaimes dienoj, ji

žvėris—mo- 
vyrui, buk du-

I Jetiivoj

kai minėtieji R-ja i.

Kaskart iszkila 
nemaloniu iszpudžiu. .. Pasku
tinių laiku ypacz padidėjo 
iszeivyste, ■— tai, — ženklas 
nepasitenkini m 6; soc i a I i s t isz k a - 
ja tvarka... Tevažiuotu, sako, 
kokie* seniai —-^nenaudėliai, •— 
bet dabar stipri v^rni, it ąžuo
lai.

Pradžioj socialistiszkos tvar
kos važiavo buržujai, pabugi* 
darbo ir lygybes, ir 
tam nesipi’ieszino, 
priesz tai, kad isz važiuoja 
dailninikai, literati, 
neregio!....  Mums užteks ir po
etu ir dailininku isz musu pa
žiūru draugu dirbaneziu ben-

laiku ypacz
1 tai,

valdžia 
kaip nieko

Szimls ju

dote ju kimo, 
žudote, 
da. ..

Neužilgo atėjo ir seneli^, isz- 
varges ir nuolat hesiskundžias 
sunkia dalia, nuobodu...

— Viskas, vaikeliai, su tuo 
justi socializmu žūsta.. . ik* tik 
daiktais, bet ir žmones. . skun
dėsi senelis.

Tuojnus atbėgo ir

< <

Antanas.
Vaikinas ir - gi nepasitenkinęs 

g vaka- 
skait buvimai,

ilgisi namu. Nuo ryto Ii 
vis skaitiiavimai, o 

tajp inkims, kad jis 
mokini risi

ro esą
jie jam
maloniau mokintusi amato. 
Mat vaikinas silpnos galvos ir 
neturįs mokslo gabumu, tad ir 
sunku jam prievarta mokintis. 
Bet ar - gi

viskas puikiose 
taip norima inskiopyti žmo
nėms socializmo angliai. Tik,

a- 
timu: rimtu dalvku žiu ret i 
susirenka vos keliolika žmo
ni u, o tuszcziu komedijeliu, — 
daugybe, kame ir kilu peszty- 
niu deleL vietų pirmenybes. 
Todėl tapp .sziaip 
tvarkyta; kiekvienai

augliai. Tik 
kartais, ir „ežia kila nesnsipi 

rimtu dalvku

naujai su- 
a py gar

dai (tam tikrai miesto daliai) 
bus atskirai rengiama teatrai; 
vietos-gi bus burtais traukia
mos, kaip jau IKK!) m. buvo 

liuososios 
p ra k t ikuota.

lai lygybes be skriaudos 
Sztai asz

KUR BUNA?
---- ------u-

Manei broliui Jonas ir Anta
nas Rimkai, paeinanti isz Skau 
dviles Para., Kauno.Reuh, Ra
seinių Apskr. Pirmiau gyveno 
apie Thomas, W. Va., dabar 
nežinau kur. 
kala, 
adreso:

Box 9!

\V. Va.,
Turiu svarbu rei- 

tegul atsiszaukia

- Collinsville, 11).
tį uoz. Rimkus

3
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ant I

Ii

kaip 
Perline
scenos

4 4

J ? ?

m* žmonių pru* 
geiselami parduoti savo krauju 
už keliolika eloleriu idant galė
tu užlaikyti savo varginga gy
vastį.

Terp kandidatu 
viino kraujo 
merginos ir 
paaukauti truputi savo kraujo 
il(*l suszelpimo savo 
bet dauginusi* buvo 
rie neturėdami ka valgyt gei
de parduoti krauju, 
motoro su 
(lentas kuris 
ant maisto ir 
kitokiu.

Ir kaip oze galima kalbėti 
apie gerove, 
dže parduoti 
truputi sidabro!

ant parda- 
radosi moteres, 
kiti, kurie geide

artymo, 
tokiu, k u-

Buvo ir 
vaikais, buvo stu- 

neturejo pinigu 
mokslo buvo ir

jeigu žmonis gei
ša vo krauju už

r

J

>

iOt*

1

J

Idant turėti gera sveika
ta, turite turėt gerus 
dantis.
“Colgate’s 
gerus dantis ir sveikata.

Naudokite tam 
kad turėti> J

DIDELE TRIURELĖ 25c.
Pirkite Jo szlnndien

Į

I

i

1.

GYVENIMAS
Sz. Marijos Panos 

PREKE TIKTAI 25c.
W. D. Bocikowtki-Co. 

Mahanoy City, Pa.

TIKRIAUSES KABALAS
Arba Atldenglmau Paslapcziu Atei
ties. Su pagelba kazirom. Pagal 
Chaldeiszku, Persiszku, Gralklszkii, 
Arabiszku ir Cigoniszku burtiniku. 
Iszguldinejimas to kabalo yra labai 
lengvas ir kiekvienam gali būti su
prastinu.

MORALISZKA KABALA
Katra iszdeda žmogaus' ateiti. Su 
Salamono Nose.

TIKRIAUSIA BURYKLA
Sudėjo Clgonka isz Egipto Rubiną 
Sulva. Del vyru ir moterų.
VISOS TRIS KNYGUTES * 
TIKTAI UŽ . .....

Prlaiuskite mumis 25c. Gausite 
visas tris knygutes per paczta. 
Pinigus galite siusti stempomls.

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

...... ........................................................................................ ..... ■ Į Į

:UTFS 25c.

Nepasisekė apipleszimas.
Lazdijiai.,—Nakti isz Birže

lio 19 in 20 d., vagys norėjo 
apipleszti pinigu mainymo kon
toros iždininką, bet sutrukdo 
kareiviu patruko 
ke iszbegti, bet vėliau buvo su
rasti ir suimti.. Pasirodė1, kael 
tie* vagys buvę*: Lazelijju trak 
tie*rininkas ir kuopos feldsze-

Abudu apsiginklavę*.ris.

s
bet

Puvo pavy-

drajam labui.
Vienok

mus apleidžia tokie mums nau-
, k. a.: gydytoja 
mokytojai, techni-
Visa tai galima 
ju nesusipratimu 

bei puikybe*; jie* mat, isivaiz<ii-

dingi 
inžinieriai 
kai ir tt. 
iszaiszkinti

reik

vyrai 
t

y

stebėt is, kad

Asz Charlie Smith paieszkau 
Juozą Kutinėki paeina isz Kau 
ao Red., Sarapiniszkiu Para. 
Asz turiu farma 140 akeriu, jei
gu nori pavesiu tau treczdali 
jeigu užlaikysi mane iki smert. 
Meldžiu atsiszaukt ant adreso:

(’h. Smith, State Hospital, 
North Warren, Pa.

liaudies 
Bet ir
nėra.

3 kartu su žmona
buvifii teatro ir grįždamas vis 
nežinojau, kas buvo vaidinta, 
nes vietos atitekdavo parzios 

t rumpa- 
neinatyda vau,

vietos at įtekdavo 
galines ir asz, kaipo 

į r<‘g.vs, 
valdžiai, bosilaikaneziai Bebok Į /•

galima prieszinl isK

io nuomones, kad visi žmones 
gema sn lygiomis moksliu loi-

y

lai
semis. . . Teises tai 
kad lygios,

patyru rodos kad ne-

gali būti 
bet gabumai.

gyvenimo 
vienodi.

Ne*jaugi ir
no, kad soe‘ialistiszka tvarka ’^utu, it tuszczia syaj<ni<*!

pa prast y ‘

ta mano auksine

i žmona
1 iki u 7

nieko
n (‘p r i gi rd ėda vo... Nesii- 
sakau,

liszka lygybe, 
Ižiimgt is,

tai sn socialis 
bet 

kad dar
vietele gaudav

ir tai reik 
palei pe

n

juos 
darbininku,

sulyginanti su 
todėl ir pueziasi 

dabar. . . EI, buržujai ir tiek!.. 
Gaila, kad neatsimena, ar tai 
nenori suprasti, 
bol‘o žodžiu:

protingu Be- 
„Kuomi kas yra, 

tuomi tapo per visnomone.“ 
Viena tik bepalieka paguo

dos viltis,
ir prieglahdu jaunuomem4. 
gal instongs,

kaip matyti, 
gero negales duot i.

pagundoms, 
žinojo ka

negalėjo

\es,
dos nieko
Bet netikesziu

j socializmo tvėrėjai
<lar<* ir
.uapsirikti!. .

ir prieglau-

kalbėjo, jie

( 
eziaus szilta 
me...

Valdžia dar i n rengi* vakari
niu jaunimo pasilinksminimu. 
Nors pats neinu žaisti, bet pa
sižiūrėti laba m<*gstu... Juokin
gu scenų ten galima iszvysti... 
Moterys, lygiai, kaip ir \yrai 
kvieezia szokti... Buna atsiti
kimu, kad prie vienos gražios 

jo keletą vy- 
remdamiesi,

susipesza. 
sziame

Mano pus brolis Jonas Bu- 
Ircviczins, paeina isz Suvalkų 
Red., Marijampolės Apskr. 
Meldžiu atsiszaukt ant adreso:

P. Budrevicziiis,
210 Pine SI., Philad<‘lj>hia, Pa.

<
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Tremtinei sugryžo.
Obeliai., — Atvyko tremtiniu 

aszelonas isz Charkovo, Ekate- 
rinoslavo ir Iszimo: Lietuviu ri r, ,
763, Žydu 202, Rusu 52, Lenku sveikas grūdas, 
14, Latviu I, Vokiecziu 8. ’Carp 
atvvkusiu vienas inžinierius 
(p-tis) Murza), dauguma gi at
vykusiu prasti darbininkai— 
bednuomene.

Dega miszkas.
Paežeriai, (Vilkaviszkio Ap) 

—Czia koks tai piktadaris yra 
padegęs miszka. Jau kelinta 
diena Smalinyczios pakrasztys 
dega miszkas. Žmones gesina, 
bet nelabai gali ugni užkariau
ti: miszkas dega plaeziai ir jau 
daug medžiu yra nugriuvę.

tai musu mokvklu 
Ji 

it tas jaunutis, 
, tinkamai isz- 

bujoti ir sukrauti pageidauja
mu kvapsniu žieilu. Visa tada 
szalis gaivinsis viena broliszka 

jos pilioeziai 
spiesis po rau- 

Tada sociali-

Naujas komisaras, kaip 
tyt, darbszuts, 
sus patraukius 
rna

ir
‘ ‘ Ko- 

daivke 
Tik 

butu

mintimi ir visi 
virtoj vienybėj 
dona ja vėliava.
zmo idėja bus stipri, it granitas 
rrpveažiuoja jie tada hz musu 
kraszto su savo aristokratisz- 
kumu bei ponybe. Bet dabar jie 
privalo czia pasilikti ir nu- 
lenkt savo kietuosius sprandus 

musu valdžios

szokejos pribėga | 
ru ir visi, lygybe 
susibara ii 
munistas’’
patarė investi burtavinia.
kasžin ar neperjuokinga

socializmo lygintojas — 
burtavimas visur invedineti ?...

Tolinus bus.

tas

JIH naujai sutvarkė 
pasilinksmiiiimus: 

visame mies- 
veržte-veržiasi in

pasilikti ir

’ po teisingais

jaunimas.
lenku kareiviu., 
viai pradėjo su 
nepadoriai elgtis.

Okupuoto j Lietuvoj.
Marcinkonys, (Traku Ap.)., 

—Birželio 19.d., czia buvo ve
stuves, kuriose dalyvavo vietos 

Atėjo nekviesti 20 
Lenku karei- 
lietuvaitemis 

Isz jaunimo
tarpo vienas pareikalavo, kad 
jie laikytųsi žmoniszkumo. Bet 
kareivis nieko nelaukęs, drožė 
lazda jam per galva. Isz to pr- 
sidejo musztynes, kurios tęsęsi 

Musztynos buvo 
dviem lenku

Sužeisti iszga- 
Po 

ginkluotu

dvi valandi. 
gana smarkios; 
kareiviam galvos perskelta, vie 
nam akis iszmuszta, q kiti kru
vinai sužeista.
benta Gardino ligoninėn, 
musztyniu atvyko 
kareiviu, kurie suėmė bemaž vi 
va jaunimą, nusivaro gelžkbliu 
toli. Bet tuojau atvykęs koks 
pulkininkas isztyres dalyka, vi
sus paleido, o kareiviams dav< 
pupeikima, kad 
vestu veša. Mat, sako:

nekviesti ėjo 
“tik eali- 

amai eina nekviesti, o mums tai 
a u tor i t et as neleidžia.“ 
vietos gyventojai labai pate
nkinti, kad ju sūnūs gerokai 
lenkus ajidauže 
nekalti liko.

Taigi

Z

- > ir dar patys

Ant. J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GKAH0RH8 

IR D ALSAM UOTO JAS

A

y/*:

Laidoja kunus Numirėliu pagal Nau
jausia mada. Pigi preke. Teipgl pri
stato automobilius visokiems reika
lams.

*1*
Parduodu visokius paminklus, didel

ius Ir mažius už pigiausia preke, todėl 
Jeigu pirkaite FOMNINKA tai kreip
kitės paa mane, nes aaz gailu jumis 
pigiau gerlaua parduoti negu kiti.
W1 E. Pfae SU Mafcanoy City, P*

reikalavimais.
Teisingai tat valdžia ir už- 

elrauele ju iszoi vyste*, apstai yda 
ma rnbežius kariuomene. Žiū
rėsimo, ka jie elabar darys?..
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SKUNDOS ISZ PRIEGLAU

DŲ.
Galop, atėjo, taip laukiamas, 

sekmadienis. Žmonele isz pat 
ryto, pasiėmusi sziokiu - tokiu 
lauktuvių, nuskubo iii prieglau 
da pas mažaja Onyte*. Links
mos, nusiraminusios laukiau 
jos pargrižtant.

T i k... kas per
Tik - ka pažinau sava ja Barbu
te*: veielas elar labiau jiorsimai- 
nes, akys užverktos, pati nuilsu 
si.. Ir verke, verke atsisėdusi, 
kad neįstengiau ir numaldyti,.

Nurimusi papasakojo, kad 
Onytei negalėjusi palikti nei 
s;ivo nesztuviu, — tuo esą, prie 
glaudos vedeja sakiusi, gadina
mi vaikai..... Bet ir Onyte ja
priėmusi szaltai ir, 
vos keletą žodeliu,

14.
PASILINKSMINIMAI.

ma- 
taktiszkas, vi-
žmogus. (lali- 

tiketis dabar neatsitik
siant, karta jau patirtu, nema
lonumu...

Sztai 
liaudies
smagu pasidaro 
te! Liaudis 
teatrus pasiklausyti , muzikos, 
juoku... Žinoma, esant tokiai 
daugybei žiureteiju. 
ir namu teatrams, 
pasinaudota kaikuriomis baž- 

s klanelis priesz 
tai buvo besukilanti, lyg 
dra, bed valdžia 

Taip
1K!)1 metais mestos 

socialistiszkame

Žinoma,

nveziomis. N

pritruktu 
Bet ežia...

au-
nu-instenge 

gyvenimai! in-tildyti...
vyko dar
mintys
fnrto susirinkime.

T (*a t n lose rodoma 
buvusios, dabartines 
sianezios tvarkos vaizdai, bet

E r-

invairus
ir bu-

Mm". .■ ■ ■ cigarctai

JL JL

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

JOSEPH G. BOGDEN, 
Alderman & Banker

4 S. Main St. DuBois, Pa.
■ 'Oi — 1—

invyks L .

tik tarus 
vėl grįžusi

prie savo žaisleliu.. Tai pasa
kiusi, ji vėl pradėjo verkti. . .

— Bet kaip - gi ir never
kus, kaip motinai neskauelejus 
szirdies, kad jos dukrel?, elar 
jaunute, nebenori prie motinos 
glaustis. .. Tai tik gal isztvir- 
kele galėtu szaltai tokai valan
da pereszti, — mankalė in gal
va mintis, bet ja szalin prava
riau, kaipo pagunda socializmo 
idėjai,

— Nurimk, szirdele, tu pati 
džiaugies ilgainiui, savo du
kterį matydama stipra sociali
ste, — tariau jai patylėjęs,

— Taip, ji bus mano duktė, 
tik asz jai ne motina, bet papra 
sta motoriszke. . Ir tai ne szis 
vienas toks atsitikimas, bet 
szi nitai — tu k st antys visame 
kraszte... atsake man nusimi
nusi.

Žmonele verkusi ir prieglau
dos vedėjai ne viena asztru 
žodi isztamsi, bet ji tik smar
kiai atsakiUfti: ' ‘ t

— Tokiu skundtl ttifes girdi- « * • * k * •» «>me .
mat, ko$įia

džiaugies ilgainiui

kasdięn szimtais....  Yra,
verkti . .
* s

Juk

š k

Jrrf’ v' I

Jie yra 
GERI!

Pirk sziuos 
cigarctus 10*
ir suezedyk pinigus.

CUNĄP <3 W O
IN LIETUVA PER 12 DIENU 
Grelcziausias Visa-vandeninis Kelias. 
Ekskursijos su palydovu su konekcija 
Southamptone in Danziga, Piliava, 
Klaipeda ir Libava ant vieno isz grel- 
cziausiu isz trijų laivu kurie iszplauke 
isz New Yorkn kožna Uiarninka.
Visi 3czlos klasos pasažlerlal kabinete.

MAURETANIA

RALTIJOS-AMERIKOC
U LINIJA 9Broadvay, %Nev^York.NY U

iLIETU'M^
PER. C^.pTlI/NĄ

<■ AD1\A I 1EDA.TIT

h

TIESI _ 
KELIONE

ui

t

S

1
i V

Ikz New Yorko ar Philaeliilplila iii llamburga 
$103.50. Iii Piliava $10(1.50. Iii Liepoja $107.

Mes užmokame už tikieta isz New Yorko in 
Philaelolphia. Kreipkitės pas vietini agenta.

ZvRBZk L1EPO JU.
Lietuvei vaduojant in Piliava aplenkia 

lenku juosta (karidora)
Visa treczla klasn padalinta In. knni-

Imrus ant 2, 4, G ir 8 lovu.<
ESTONIA ........ ' 23 Augusto
LITUANIA .. 6 Septemberio

I
C;

MAURETANIA AQUITANIA 
BERENGARIA

Teipgl per Liverpoola ir Glasgow
ASSYRIA ...........................  11 Augusto
CARMANIA ......................... 17 Augusto

ALGERIA ...........................25 Augusto
Apie laivakorte ir informacijas tai 
kreipkitės pas savo vietini ągenta.

EKSKURSIJA kas SUBATA
In Kauna .. $106.60
In Liepoja .. $107.00

(WAR TAX J5.00)
Pinigu Siuntimas in Lietuva 

Amerikos Dolcreis Ir Auksinais.
ŽEMIAUSIU HIENOS KURSU

Pinigus Lietuvoje gauna areziausiame 
paszto laike 25—30 dienu.

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

I

233-23S W. CENTRE ST.

DIDŽIAUSIA LIETUVISZKA AGENTŪRA LA1VAKORCZIU IR SIUNTIMĄ PININGU. 

MAHANOY CITY, PA.

!

/

d

!
In Lietuva ir isz Lietuvos laivakortes galima gaut pagal prekes kompanijų ir ant 

Pasportus iszreikalauja
laivu visu linijų, pas seniausia Lietuviszka agenta W. F. Rynkievibzia.

, . * 1 visiems keliaujantiems in Lietuva, suraszo ingaliojimus,
aitidavitus, peticijas su paliudijimu. Pinigus iszmainau ir siunozių in visas dalis svieto

visiems keliaujantiems in Lietuva,

greitai ir žemiausiu dienos kursu ir siuntėjas gauna žinia isz Lietuvos apie priėmimą 
per mane nusiusti in vsas dalis svieto^

tai privalote pasirūpinti apie kelione priesz laika nes didelis skaitis žmonių sziame

pinigu. Milijonai doleriu buvo pasekmingai
Kurie kreipiasi in mano agentūra buna užganėdinti. Jeigu manote keliauti in Lietuva 

• laiko dar važiuoja in Europa. Reikalaukite mano pinigu ir laivakorcziu kurso ir
visokiu patarimu per laiszka arba ypAtiszkai.
^4 *■'- .K > » i « j'4< , I." 4 ...... * . k ... . f , > '

-21J ,v.

p

I

j
J

W



*

I I ii K 7f"?i :.%M
v

•v

i
v
Fa
F1

SAULE t
F ?

į 
ii 
(Į'<

4

ŽENTAS

f

Ii
: Af

H 
į

B®

I

p

I

r

. f?

>1

I'

r1

,4.

•I

5

į

<

I

i

1

Į

it-

t
'fe

I
iii

įi

*

■4-

■
i;

'.«

o

4

— A a Jėzau!... 
Baltrau — Szuuke 
rankove jam

Pabaigoje Vasario menesio, 
sena ir surukusi Magde džiau
gėsi savo žentu.
tiniszkai ramaus budo ir pui
kaus sudėjimo vyras, mylintis 
skaityt knygas, 
ir taip pirmeiviszkus susirin
kimus lankvt
va u t.

Magde jo 
tikejimiszku i 
teriszke; jai

Žentas vidu-

laikraszezius

ir juose daly-

vuoszve, atkakli 
insitikinimu mo- 
viskas negerai; 

jai viskas namuose netinkama 
ir nemalonu esą.

nedorai:n

Ji visuomet 
pekla namuose sukeldavo.

Ona jos duktė, lėta mergai
te, visuose susiduriamose nu
silenkdavo ir tankiausia laiky- 

motinos puse. Tankiai 
ja

Baltrau, 
jo pati in 

insikabinusi. — 
Kaip tu Dieva pažysti, nekiszk 
in ta boba nagus. Susimilda
mas, Baltrau, oi! Baltrau...

centas sugniaužęs abidvi 
kumszczias vis dantimis griež
damas ėjo artyn vuoszves. To
ji nubalus, nusiminus slinko iii 
kampa prie sienos. Baltrui be- 
sigrumojant: 1 
duris. Baltrus

nusigandęs
ežia ineina per duris.

— Sveikas gyvas žente! — 
suriko Marozas per duris iu- 
ejes per duris — Kas czia to
kio, kad jus skandalo keliate?

vuoszvi — vos
— Noriu

l.vg

bar-ba r-bar
i atszoko atgal 

ir žiuri kas

in

davo 
motina ja. inmokydavo, kad 
isz savo vyro reikalautu, idant 
tas neskaitytu laikraszcziu, 
knygų ir in susirinkimus nie
kad neitu. Tankiai ji pama- 
cziusi skaitant žentą laikrasz- 
czius, ar knygas 
teri, idant ta reikalautu, kad 
jos vyras neskaitytu. Toji tan
kiai motinos paklausydavo ir 
savo “eziaužiura” ant skaity
mo uždėdavo. Tuomet kildavo 
gana didi barniai ir net musz- 
tynes. Bet isz syk dar slėpda
vosi nuo svetimųjų žmonių, 
kad tie neiszgirstu ir nepra
dėtu juoktis isz senos Magdės, 
kuri pirma gyre, 
žemes keiki
ant žento pute; 
bandė iszvengt.
— burbulas plyszo, ir isz gero
jo žento, pasidarė arsziausis 
velnias. Pasidarė todėl, kad 
visuomet turėdamas liuoso 
laiko, skaitė ir in susirinkimus 
ėjo kuomet tas, 
vuoszve pjovė.

Laikas slinko, 
barniais pas Magde nesimaži- 
no, bet vis ėjo didyn ir didyn. 
Nors iszkarto ir buvo iszveng-

• ptts^dtfiiabnesužino
tu, bet toliau visi apie biyrnius 
ir nesutikimus žinojo. Tankiai 
paszaliniai dar daugiau in de- 
ganezia ugni alyvos inpildavo

Kurie buvo tamsus žmones 
Magdelenai pritardavo ir liep
davo, kad ant nieko neatsi
žvelgtu, bet žentą persekiotu 
nuo bedieviszkos spaudos ir 
verstu in tikėjimą.
pagundos svetimųjų, diena isz gert 
dienos dare suirute namuose. — 

Karta žentas perestas
kantrybes, 
tiek prisitraukė, jog vos ant 
kojų stovėjo. Svyruodamas lyg 
perszautas žvėris gryžo m na
mus. Eidamas, vis kažinka po aszaros riedėt ir pasikėlęs nuo 
nosia sau kalbėjo: 
grinezion ir ims 
kas giedot, nekęsiu; ne. Trauk
siu spraudau! Kas man papuls 
rankon, tai bus ju galvon.”’

spirdavo duk-

eziaužiura

o paskui in 
ir pykezio durnus 

toji iszsyk 
Bet negalėjo

IvgJ b peiliu

o lennai su

“ < r -

Los visosr r

ne

dalas ir tuomet

ANT ATMINTIES DEL MIRUSIO McKINLIO.
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LEGAL AID DRAUGYSTES, 
t o

mirties

—HTUlįfr 
reikalaut 
gali, už-

!:

4. i ir

f.
Į

4]

Ana diena likos atidengta Atlanta, (Ja.

Nuo gimimo iki 
biednas žmogus prigaviku au
ka. Jis tiki, jog teisybe visiems 
priguli, bet jis tuoj randa jog 
už ja reikia mokėti pinigus, ir 
jis neturi užtektinai užmokėti 

Yra apsaugoti to- 
Aid draugys-

!

advokatui.
kins jog Legal
tęs organizuotos ir atlieka sa
vo darbu žmoniszkai, praktisz-

visu organizgeiju 
nuo kliento, kuomet 
mokėti už teismo iszlaidas ir 
liudytoju iszlaidas. Kartais or- 

priversta užbaigti 
organizacijai

ganizaeija
atsitikimus tik 
prisieina praleisti pinigiis, lai
ka ir pastangas.

Legal Aid organizacijos ga
li duoti biednioms kuogeriau- 
sia legaliszka tarnyste. Visud-

v

mot galiama prieiti prie ju ad- 
priederme? VI-kai ii/pasekmingai. Bilo bied- 

nas gali kreiptis prie Legal 
Aid draugyszeziu.

1876 m. keli Aminikos pilie- 
cziai (bet Vokietijoj giine) po 
vadovystę Arthur von Briesen, 
susirinko ofisuose buvusio gu
bom ato r i o, 
kuris tuom laiku buvo advoka
tu Now Yorke, insteigti orga
nizacija, kuri teike dykai lega
liszka pagelba vokiszko paėji
mo žmonėms New Yorko mies
te, kurie neturėjo pinigu už
moktai už legaliszka pagelba.

Nuo pat pradžios organizaci
jos insteigimo matyta, jog ge
riausia inkorporuoti ta organi
zacija. Kovo K, 1876 m. 
man Legal Aid Society

vokątu nes ju 
sus atsitikimus

pagelbos ofisas kaip 
teismo ofi-' 

sas. larnyste ar patarimai yra ’ 
ju advokatai

'■i-

prižiūri Jėga1ALT1UVHNI. N
I1
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bronzine toblv- 
kuris likos 

me-
oze ant atminties mirusio prezidento McKinlio, 
nužudinfas mieste Buffalo per anarkista (’zolgosza 1901

— Sveikas
neparvirto Baltrus
surast sau gala, ar padaryt ki
tam, kuris mano gyvenimą ar
do.

Marozui i nejus, visas skan- 
apsiramino

jam vieni ir kiti pasakojo esa
mus nuotikius ir del ko esama
tarp juju nesutikime. Senoji! j0 ėdimą. Maste sau: dabar vi- 

kad tasĮsi davatkinai dar daugiau jo 
pjudys priesz ji, sa- 
bediovis, girtuoklis.

! t

Baltrus mintedamas 
nepakanka 

skaitvt, 
bet reikia surast būda ir savo 

savo se-1 moteri pritrauki 
m o. t

Tas dabar buvo labai sunkus 
ir iszsyk atrodė Baltrui nega
limas. Bet bandymas davė pa- 

Surades . Baltrus 
laikrazstyje lengvu skaitymu, 
apysakaieziu, vaizdeliu, inkai-

te.
r

L i e t u v i s z k i va i k i n a i 
Goresni graikai 7 Edward Salomon J

nesutikime.
Magde skunde žentą, 
neejes no iszpažinties, ne in J vuoszve 
bažnyczia, bet skaitės knygas, kydami,

GYDANT PATS SAVE.

i l 

laikraszezius ir jos neklausus.| niokszas ir Lt. 
todėl ji ji taip pielavusi ii 
vertus savo (lukteri to reika 
laut, o jei, ne, pamest ta bedie
vi.

Marozas iszklause
nos drauges Magdelenos už 
puolimus ant žento, pakraipė 
tisus, pasikasęs pakauszi ir nu- 
siszypsojes tarė.

— Kam tau senai rūpintis Į sekines... 
apie kitu griekus, tegul jis ne
eina bažnyczion, tegul jis ne
kalba poteriu, bile taip sau ge-Ibi ne jo savo moteri skaityt. Isz 
ras žentas. Tau duona duoda ir sykio buv 
L.’, 2-/.1 rami, i

prie iszvados, kad 
paežiam laikraszezius

rp

priėjo

prie skaity-

buk sau 
juos.

rika, 
tai ja...

labai labai sunku, 
nepykdink tu I bet laikui bėgant, lengvai gy- 

I veninio vaizdais inprato ji in 
Ir toliau ji godžiai

O

Tai ne asz... I skaitvma.
Kodėl vile tu? Czia Ame-Įskaito.

Vaizdeliai,
jai labai patikt. Vis kuo tolyn

o ne Lietuva. Lietuvoj, apysakaites ome
3

žmogus

visokios ligos
Daug žmonių radę

Kiek laiko atgal 
pasirodė vieno miesto sekcijoj 
ir numėtė maža, szvaru pakieta 
vaistu ant kiekvieno priedurio, 
ant konverto 
pažymėtos.
ta pakieta atsargiai perskaito 

kuriems vaistai 
pasisveikino 

patys sa(V(‘ dėlto kad atrodė jog 
jie gauna ka dykai. Tie ypati
ngi vaistai panaszus in pudruo- 
tu/< lapoliuSpir nurodymai insa- 
ke virti lyg arbata ir imti szau- 
ksztuka vakare priesz einant 

Paprastas dalykas; visi

surasza ligų, 
sukyla pagelbės,

Kaip man iszrodo,
Tai jau del merginu nubodo,

lijriszei ir 
žydai.

Musiszkei nemoka teip apie 
mergas tupi net,

Ne moka keikt ir kalbėt.
Mat didesne garbe, 

Kaip Ona ar Meime 
Angliszkai kvarksi, 
Tai net puszinasi!

Asz jum pasakysiu,
Ir to visai neslėpsiu:

Jog jAu del hm s vaikinu, 
Daka ko rnergicos lyg kaulu. 
Ba katras duoda kvoteriuka,
Tai veda mergina kaip szu- 

ninka, 
Kaip karve ant szniuro, 
Tep szirdeles iszžJuro!

O katrie ir apsipaeziavo, 
gavo,

Ne moka

Ger-

•' / t t r’" ............... .... iv/i i u, ų

— Su bedieviu mano dūk- tuo labvn Baltriene skaito tuos '
rele negyvens, i
bjaurybe pradėjo gert... gana...
Kur neina in bažnyczia, 
tuosę nhtnuose negaliu gyvent'
— treptelojo koja ir izsbego isz| tuose vaizduose surado kunigui 

bestinguma; ji juose surado į 
neprisot ininio gob-

Tai szirdeles tavora 
Kntvala, skarmale, tingine.

Pasmėlusia kaip giltine 
Ne prie* tanciaus, 

Ne prie ražanežiaus, 
Niekam netikusia, 

Nuo visu atlikusiu.

kuogeriausi nes 
per ilga ir atkartota patyri- 
ma tamsta specialistais biednu- 
ju reikaluose. Legal Aid dran- 
gyszcziu invairiu miestu adre
sus galiama gauti isz Foreign 
Language Information Service 
Lithuanian Bureau, 119, West 
41st Street, New York City.

PRIGAVYSTE.

A

1
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Didele prigavysto tikineziu 
amerikiecziu, kurie atsakinėja 
visokius 
dalina visokias dovanas, buvo 
Paczto Departamento atideng
ta kuomet ji iszleido nuo Šau

€ 4

” buvo 
inkorporuota Albany, N. Y. Ir 
tik apsaugojo tikinezius atva
žiavusius nuo i ava iriu apgavi
ku, kaip tai, nuo staluojamu- 
ju namu savininku, ir 1.1.

Paežiu laiku Chicagoje pra
sidėjo nepriklausomas bet pa- 
naszus judėjimas. Kaip ir New 
Yorke taip ir Chicagoje, papil
dytos prigavystės kreipė aty- 
da in ateivius, ir prie organi
zavimo draugyszeziu jiem pa
gelbėti. Didis skaiezius suvi
liotu jaunu mergaieziu, po 
priedanga darbo pasiulyjimu, 
sujudino to miesto moteres ir 
privedė prie organizavimo, 18- 
86 m. draugystes kuri sekan- 
cziais metais inkorporuota po 
vardu “The Protective Agen
cy for Women and Children.” 
Tuoj ta draugyste iszaugo in 
legaliszka draugyste.

1888 m. per Etsical Culture 
dra ūgy st e C h i ca goję, j* jus Mm <• •mujflte inšteigta antra organi
zacija, kuri vadinta Bureau of 
Justice. Ir isztikro pirma lega
liszkos pagelbos organizacija.

draugyste legaliszkai
• « • < 1 • 1 • 1 •

apgarsinimus, kuria
i

šio 1, 1922, penkta 'prigavys- 
tos insakyma priesz kompani
ja Montreal, Kanadoj, kuri nuo 
tos dienos persimame varda 
asztuoniolika sykiu idant isz- 
sisukti isz pirmesnių prigavys- 
tes i n sakymu.

Vėliausias insakymas yra 
priesz Royal Silverware kom
panija ir Eastern Silverware 
Kompanija isz Montreal. Pir
mas 
šio

# * 
kiausza padeda,

Tai isz džiaugsmo kudakina, 
Kožnas sutvėrimas isz padė

lio savo, 
Del saves džiaugsma daro.

Ant svieto teip yra surėdyta, 
Jog negali būti permainyta, 

Bet negražei iszrodo, 
Jeigu mamos sūnelis ant po- 

naiezio iszrodo.
Norints jojo galva tuszcze 

kaip vamzdys, 
Bet iszrodo kaip pusgalvys. 

Nieko ne nori dirbt 
Tiktai po svietą lakstyt 

Gerai nori paėst ir da atsigert 
O tėvams nevalė ne pabart.
Dirbkite visi, ant bomo vai

kelio, 
Ant tokio tinginio kumelio, 

Daug turime tokiu neiszma- 
neliu, 

angy t i savo šu
neliu.

Kad asz toki parsza tureczo, 
Dievaž ėst ne duoeze, 

In darbu kas dien varycze. 
Juk

guli.
gali ta daryti be jokio vargo.

Vienas jaunas žmogus, kuris 
indo pakieta ant jo priodurio, 
mano kad jam būtinai reikia 
imti tos arbatos dėlto kad jis 
jautiesi labai pailsės. Labai 
linkiai dirbo ir reikalavo vie
na valanda (langiaus miego kas

. , _____

miego kas vakaras per 
savaites but padoješ ji gerame

n(... Dabar vaizdus su pamėgimu. Ji Viena valanda dauginus
atvaizdinantse rado atvaizdinant priesz 

asz| savo akis visa ta skurdo ocia- 
na, kurio pirmiau nemattM •

1

namu.
Iszbegns vuoszvei isz namu,| kapitalo 

szuma; priesz akis lyg isz neži
nių iszlindo visas neteisingu
mas pasaulio! Ji tuomet tik su
prato del ko jos vyras inknibes 
per vakarus in knygas.

Pažengus Baltruvienei 
prieszaki, Baltrus pilnas buvo

senis Marozas ga^va kraipyda- * • 1

nuėjo smukiem ir •
ria,

mas pradėjo.-
— Nagi sakyk žente, kur 

taip nusilesiai ?
Karcžiamoj.
Bet rodosi, tu negeri?
Kantrybes jau netekau.
Tai. deL kantrybes ėjai 

t
Taip, vuoszvi...
Matai, tu isz 

juokdavaism kad katalikai ge-

'f

tu manos

ria, o dalihr žiūrėk ir socialis
tas girtas lyg sziauczius...

Baltrbi pradėjo per veidus

dvi
Y

• • - - - r ■ r h ” »r n

J1 padėjime. Bet jis mylėjo szokti 
'lir užlaikyti volas valandas ir 

mane kad ta arbata 
vieta miego, 
kini sako
Bet jis mane, jeigu vienas szau- 
ksztukas atnesz gero, stipresnis 

bus dar geresnis, ir

užims
Nurodymai aisz- 

v i e na sza u k sz t u k a.

in

“ Pareisiu, 
man gadzin-

kėdės, galva

Jeigu viszla
džiaugsmo k u da k i n a

galva tuszcze ’ *
tamp

I

y

insakymas iszMistas Sau- * 
25, 1922, priesz Mexican 

Diamond Kompanija ir North
ern 
Kiti vardai pridėti insaky- 
muose Balandžio 1, Gegužes 18 
ir Gegužes 31.

Departamentas sako, jog su
manymas gauti amerikoniszr- f

Silverware Kompanija.

darbas tūlo

Žentas krapaliodamas 
keikdamas ėjo in namus. Paro
jęs, duris prasidaro ir 

isz vuoszves keiksmas

Tu bjaurybe, pasileido-’ 
ryji, o namu 

; tu vakarais 
lyg velnias po susirinkimus, tu 
visur!...

— Sakau, motin, tvlek!
— Tu! Tu!...
— Motin, bus blogai...
— Ne syki sakiau savo 

dukrelei ta bjaurybe, netikeb,

reczio, 
pabiro.

Ii, tu springsti, i 
nežiūri; tu visur;

ir

lyg isz

f.

painest, bet yis neklauso... Bet 
dabar matai, koka pasidarė ta
vo gerasis bedievis. O seniai 
sakiau: žmogus neina in baž
nyczia, nemyli Dievu, nekalba 
poteriu, yra niekam netikc 
kaip su tokiu gyvent nereikia, 
Asz tau sakiau seniai ji pa
mest, bet tu vis neklausiai, 
dabar žinokis. Pirma neejo in 
bažnyczia, skaitė ir skaito tas 
prakeiktas knygas, laikrasz- 
czius, o dabar pradėjo gert — 4 _

ir

seniai ji pa-

tai po gyvenimui...
— Sakau, tylėk!.

tu sena ragana, tu kaip gyva
te mane ėdi... — pirsztu rody
damas ėjo artyn vuoszves. —

Tylėk,

damas ėjo artyn
Tu man gyvenimą suedei... 
tuJ-.

vienas kalbėjo:
gyvenimu... no-

susiėmė abiem 
rankom ir smarkiai vaikszczio- 
damas po asla dūsavo ir pa
lengva sau 
“Suede mano
rejo isz manos iszpleszt siela. 
Kas dabar turi isz manes lik
tis: valkata, niekam netinkan- 

ar persiskirt su 
inoteria ir liktis vėl vienas 
lyg pirsztas? Kitaip mane per
sekioja, kremta — kantrybe 
iszsiseme, turi but vienaip, ar 
kitaip!”

Marozas sėdėdamas 
dedamas kas ežia darosi nie- 
/catri nieko nesakęs per duris 
ir iszbruszkino lauk.
? Baltrus užsikniaubė ant sta- 
Jo ir ilgai,j (ilgai verkdamas 
thisavo/Motms priėjus ji glos
tinėjo ir f^ake daugiau motinos 
neklausys ir jo už skaitvma ne-

t is žmogus, 
ir

ir gir-

neklausys ir jo už skaitymą ne- 
persekios. pbt jis jos balso nėr 
jaute, vien paskendęs svajo
tose ir 'milriidime buvri jam 
gaila skirtis su savo motoro; 
jis to labai bijojo; jis bijojo 
todėl, kęd svietas nesijuoktu 

I, anava, 
paezia pa-

ir nulriidime buvri jam
♦ «

ir nesakytu: “Anavd 
anava —, cicilikas t 
mete!” Nors gyvenimas pil
nas kartybių- ir nemalonumu 
buvo, bet Baltrus sau davė žo
di viską perkest ir isz poros 
nesiskirt.

Kniubodayias ant stalo

• cicilikas
1t t

Kniuboaamas ant stalo mas
te dide kląula padaręs, kam 

smukĮen pn^itraukt irejes

linksmumo; ju namai pasidaro 
santaikos ' ruinu. Paežiai 
vuoszvei nebuvo progos sukelt 
vaidus tarpe žento ir dukters; 
ji ir ramesne pasidaro, ’rankini 
duktė savo žinojimu ir puosz- 
niais gyvenimo vaizdais su
graudindavo Magdės szirdi iki 
aszaru. Toji seno, kuri pir
miau spjaudė Ugne ant laisvo 
žmogaus, dabar lyg godydama- 
si, nedrąsiai kalbėdavo ir pati 
nurodydavo savo senas klai
das.

Baltrus dasiekes savo tikslą 
nebuvo 
jam vis rūpėjo 
moteri ir in organizacijas; jis 
mate jos didi žingsni prie ap- 

jis turėjo savo sme- 
gali but ir 
tai bando

savo

pilnai patenkintas;
intraukt savo

szvietos;
genyse, kad isz jos

JJS
Pirmiausia ve- 

prakalbas. Toliau

pralaimėjimas 
per ta laika ir $12 del
lovoje,

ži ngedavo apie

veika. Vena
drauge jai pasakė jog

kaip

gerymas 
iszere puse puoduko. Paseke- 
mes to viso buvo penkios die
nos 
algos
gydytojo.

Kita motore 
medikaliszkus daigius. Ji norė
jo bandyti bile kokiu gyduolių 
pažiūrėti 
dena
vastu krautuvėje parduodama 
geras ,dagtas del veido spalvos. 
Ji gavo tas gyduoles in uždėjo 
ant burnos. Vietoj dedant po 

tryne liuosai ir nuėjo 
;ult, pasitįkejus kad jos spalva 

bus pagerinta. Ant rytojaus 
jos burna pradėjo diegti ir in 
kelias dienas iszberimas pasi
rodė, ir kasdien arsziau, pakol

biski
O’

Ka nemoka

Szita 
tarnavo 
muose 
paisant tautos, 
ties. 7 
gyste, mįelaszirdingu žmonių 
aukuoti.

pirmas deszimtmetis naujo 
szimtmeczio parode, jog orga-

visokiuose1 atsitiki- 
visiems žmonėms, ne

rašęs, ar ly- 
Pinigai, užlaikyti drau-

kus pinigus yra 
J. W. Walker, isz Montreal. 
Walker garsina paveikslu 
minkles ir duoda dovanas del 
iszriszimo. Žmones, kurie pri- 
siunezia iszriszima, 
nia jog paskirti kaipo laimėto
jai ir gaus dovana.

atsitikimuose 
jog laimėjimas yra 

“puikus puses karato melynai- 
baltas meksikonišzkas deiman
tas, kuris labai blizga,” ir ku
ris bus pasiustas jeigu laimė
tojas prisius $1.48, kurie pini
gai užmokės visas iszlaidas, 
apsaugojimu, persiuntimą, ir 
t.t., bet kuriuose atsitikimuoi 
se dovana neminėta bet laimė
tojo praszo prisiunsti 98 Cen
tus užmokėti už visas iszlai
das.

Kraskortes 
nems, kurie visai neatsake ap
garsinimo, manydami jog ka
da nors tie bando iszriszti ko
kias minkles, ir jog tik dabar 
gauna praneszima.

Kuomet pinigai prisiunsti, 
nei laiszkas nei dovana pri- 
siunsta, ir jeigu dovana pri* 
siunsta. niekam neverta.

Kai kuriuose 
sakyta,

ffl

gauna ži-
ji

niziiotas legaliszkos pagelbos 
darbas iszsipletos iii tautiszka 
prjekta. Iszpletojimas negrei
tas bet tvirtas, ir apie 1910 m. 
organizuotas legaliszkos pa
gelbos darbas tvirtai insteig- 
tas visuose miestuose.

Per kitus keturis metus 
darbas žymiai didėjo. Ir 1909 
metais keturiolika organizaci
jų egzistavo, ir pabaigoje 1913 
m. buvo dvideszimts-asztuo- 
nios, ir 1917 m. buvo keturias- 
deszimts viena tarp kuriu bu
vo dvi vieszos apgineju orga
nizacijos, kurios atliko netik 
civiliszka bet ir kriminaliszka 

Ir dienas gyvastes rupestiję ę|ftri)a) jr keturi apgineju ofi-

'J

vaikai nekalti, jeigu 
t i ugi nia u je,

Jeigu visztas, skilandžius ir 
antis vaginoje,

Juk teip mamules iszmokino, 
Ant latreliu užaugino.

Ne viena mamuže 'džiaugėsi
, Kaip šunelis rėdosi, 

Kaip laižo plaukus.
Ant senatvės džiaugsmo ne

turėsite,
Didžiauseme varge senatve 

vilksite,

J

** F* * 
siųstos žmo«< I

■'i
a

I
Igalutinai nusiminus nuėjo pas 

gydytoja. Daugiau trys men
esiai perėjo kol vėl atgavo gra
žybe ir tuo tarpu praleido daug 
draugiszku pakvietimu ir turė
jo užmokėti gydytojui $85.
. Daugumas isz jusu girdėjote 
apie tokius nelaimingus atsiti
kimus, nekurie juos bandė 
patys, nepaisant to, daugumas 
isz musu imame visokius vai
stus, apie kuriuos mes nieko 
nežinome. Kartais žmogus ima 
vaistus viduj, kurie buvo ma
nyti tik del iszlaukinio varto
jimo, Tojvi atsitikimai tankiai 
pasibaigia su laidotoju.

Viena isz papraszcziausiū 
klaidu imant naminius gyduo- 
Ji.us yra perdaug.
v «■ ’ ' : r t 1 . 1
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UETUV1SZKAS

civiliszka bet ir kriminaliszka siausta, niekam neverta.
pabaigsite. Walker’i s dirbos po sekan- k .•!

sai, kurie užstūmė tik krimina- 
liszku darbu. 1921 m. buvo 54 
legaliszkos pagalbos* draugys
tes ir suvienytos organizacijos, 
ir visuose miestuose kur tik 
legaliszkbs pagalbos darbas in- 
steigtas darbas tvirtai augo.

. Legal Ąi<,l draugystes ima 
dvojkius užipokesezius.
mas užmokestis yra rankpini- 
gai reikalauti kuomet žmogus 
praszo pagalbos, invairios or
ganizacijos ima nuo deszimts 
iki penkes-deszimts centu; an
tras užmokestis kuomet orga
nizacija jiems surenka ar ati
ma nuo kitu 
organizacijai
ginus 10 procento.

Kuomet organizacija ima 
tuos rankpinigus,

ežiais vardais: Egyptian Dia
mond 
Jewelry Company, 
Jewelry Company,' Rogers Sil
verware Registered, Unlorf 
Silverware and Jewelry Com
pany, 
pnny, 
Company, Premium Jewelry, 
Company, Northern Jewelry' ‘ 
Company, 
Company 
mium ' 
Diamond 
Union Silverware and Jewelrj^L 
Company and Crown Silver-J

' ■ 'll■

GYVENIMAI SZVENTIMU
Suraszyti del kiekvienai dienM 

per visus metu*
Drucziai apdaryta Jęietais juo-

Company, Egyptian
Tifnite

*1

S
gera veikėja; 
siekt lengvai, 
dėsi ja in 
prikalbino pasidarbuot paren
gimuose ir nepasijuto kaip jo 
moteris pasidarė vldutiniszka

iriu Baltru.
Visi paszaliniai, kurie buvo 

pasiryžo sukurt ugni tarpe 
žento, vuoszves ir dukters, nu
ėjo vėjais.

Sena Imdama Magde ir su
griebus kur kokia knygpalai
ke, ar laikraszti, 
mus ir ragint) žentą, ar dukte
rį, skaityt. Tie skaitę ir pla- 
cziau iszgulc|q skaitymo turini 
senai Magdei. Magde džiaugė
si žentu, o žentas vuoszye ir 
savo motore, 10d gyvenimas 
per apszvieta inilžiniszkai pa
gerėjo ir pasidaro tikru to žo
džio prasmėj, gyvenmu. Vadi
nasi, ne visuomet ir žentuose 
yra blogai, tik reikia proto ip

M ■’ > * « » 1 X 'M —

veikėja, kas dare labai links- 
*’ ■ i

pasiryžo sukurt

nesze in na-

h

per apszvieta inilžiniszkai pa-

paskui namieje atkersfcyt už ftpszvietos! Mentrydas.

nekurie

*» r

SAPNINYKAS

Sk rail tone mano szirdeles, 
Labai doros mergeles, 
Artymu balsei myli, 

Nepaiso ar kataliku ar žydą.
O jus szlapnoses, 
O jus žaleskures.

Apie Joneli nieko da nesa
kysiu,

Del savos‘ paliksiu.
Ten badai cicilikai, pipiru 

t gauna, 
Kas nedela kaip visi suejna.

Turbiit tas vardas “cicilikair: 
Yra^baisus ir niekai, 

O asz miglinu, jog cicilikas, fn • 4 ' * > 1 ; i • ,

, m. • 'y 1 " 1

Teip “cicilikas”.

.’In

Tai yra suvis ne kas, 
Toip kaip baubas del vaiku, 

iv • /'z • • 141 •ik1* v ' •

Pir-

pinigus, žmonos
moka nedau-

Canada Jewelry Com-
The Radio Diamond

1

H

M
I 

««■ i'", r Ir 
■'.'s

The Sterling Pre*' ,
■ !;F i 

v
d' WI

f -

Sterling Jewelry*

Company, Egyptian
Ringi Company,

ware Company.

1

" ..

Arba Iszguldimfcs Sapnu.

205 Puslapiu, 310 Paveikslu. 
Drucziai apdaryta audekliheis 
kietais vyrssaįs, , Preke $1.50

įplU, 31
Drucziai apdaryta

del žmonių.

VliZTIS PLIKIAMS.

Arablszka Mostis yra tikrai pasek-

PU ir savo adresa tai' aplaikys trijų1
. r i M* • ' ’ • n!1 JlffiiiLl . ... «i • I " • • k

ant azlo adreso Dr. Jmtico, 236 Broad-

kite Isz ežios progos\ vist ,kurie yri
iai nrha vkal a a

minga ir kas prisiūns keliolika štam
pu ir savo adrcHa tai' aplnlkys trijų 
arablssku gyduolių dykai; Raszykite 
ant szlo adreso Dr. Jmtico, 236 Broad-

> way, Bok 9, Brooklyn; Jf. Y. Panaudo-

tuos rankpinigus, ar tai de- 
szimts, dyideszimts-pqnkis ar 
penkiasdoszimts centu, tai 
y pa ta tik užmoka už iszlaidas, 
kūrins jo atsitikimpi 
zaciia iszleidžia, 
telefoną, gatve-kario iszlaidas,

centu,

organi
ka ip tai, už

ir už krasos žCnklP^ ,
V—..a:./k _

J'

I

(Jais apdarius, vienoje knygbjo.
1269 puslapiai. TUM tMT
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Žinios Vietines
darbuczio.

—■ Apie

Už trupuezio bus daug i
tai žinojome jau 

kėlės vanvaites.
' —' Bet davėme žodi nieko 
negarsyt, lyg duos mums pave- 
^elinimo, jog st vaikas ant tik
tųjų užbaigtas.
* — Iszmeriuokite tulszes ir 
iszkalbkite drapanas, nes neuž- 
Ilgio vėla brekerio dūdos grays 
anglekasiu marsza.

Palicije konfiskavo 
magonka Daltsonienes, 
Afarket ulicžios, o hroga ir ke
liolika galonu ramybes iszpyle 
in upeluka. Butu viskas gerai, 

_bet Daltsoniene nenorėjo aty- 
duot stuhu del nauju locninku

S i

sa-
East

SAULE

Isz Lietuviuku Kaimeliu!Dovana nuo Italij03 Karaliau8-

Shenandoah, Pa., — Naszle 
Mockeliuniene, apie 50 metu, 
gyvenanti Wm. Penn, pribuvo 
in miestą su pirkineis VosIII »r»lt |^F1 A iv 1 1 IV irų ▼ vr |

atsisėdus karukije labai apslo-|
bo ir mirė pakol karukas pri
buvo in miestą. Kuna atveže 
pas graborių Levanavicziu ant 
Coal ulicžios, kur koronerio Ki
st leris isztyro buk motoTe mirė 
nuo pervirszimo susijudinimo 

I geisdama pagauti karuka. Ve
lione paliko dukteria ir du sū
nūs.

kurie su paginiba palieijos tu
rėjo daleist szturma prie savo 
fortecos, na ir netikėtai užtikta 
‘samogonka. Stabas pirko Vin
cas Žilinckas nuo W. Spruce 
ulicžios,'

— Read i n go

— Neužmirszkite,'jog teisin
gumas tankei žmogų ižgialbs- 
ti nuo smert, nes maža klaida 
galite* ejti in kapus.
neszite savo receptus in Kazu-
no aptieka, tai nebusite pavo
juje mirties, nes aptiekoris 
Kazunas jums sutaisys recept
us k a n uot r i s i ngi a tįsia.

Jeigu nu-
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DRAUGAMS IR 
DRAUGĖMS!

Ar girdėjai mielas broli 
į! Ir sesute myjemoji, 
I cJaUx lanko mus kraszteli

Laukemą “Saule”
Jau vergijos panezei krito 
Kaliniai Lietuvoje liuosi,

skaisczioji.
K 

£ -
I Jau sulaukėm naujo ryto

Kaliniai Lietuvoje liuosi
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AUGINA JAUNA ASILELI. • i «pi hm yni .mm. ♦ «*•

Banka ka Turi Baisa

k om pa n i je 
baigė investi elektrikinia szvie- 
sa in savo namus Staniklije. 
Dabar žmonelei turės dydesnia 
vigada su nauja szviesa.

— Girdėt, jog visos angli
nes kompanijos paliejo ap- 
kaustyt visus mulus, parengti 
kasikius ant greito pradėjimo 
darbo ir padaryti pataisimus 

u kur reike, nes kaip pradės dir
bti tai net žeme dundės.

I — Lietuvei suezedino tru
puti graszio ant juodos valan- 

’ dos kada užejtu bedarbe, kitas 
ir nupirko sau bakuželia už su- 

’czedytus pinigus, neprasze su- 
į' ėimilejimo nuo kitu ir konto pil 

va susijuostęs, bot nerugojo ir 
neatkiszo delną ant susimileji- 

^mo, svetimtauezei, 
straikui, pradėjo

‘got jog žarnos pradeda gailės 
j marsza gray t, sujudo, na ir su 

dydeliu trenksmu pradėjo
. Koke pasekme

Washington, I). C., 
Karalius padovanojo szi puiku 
kielika del Kat ai i k isz k os Para
pijos, Vardas Jėzaus. Kielikas 
yra ezisto sidabro, iszkaltas su 
ranka, 12 coliu dydžio, ant ku
rio randasi apasztalAi ir kiti 
tikejtmiszki ženklai.

mainu ISZ ROSIJOS

vos užėjus 
stenet ir ru

•**dy dėlių trenksmu 
•rinkti aukas.
*bus tuju auku pažiūrėsime ve- 

—Ne laikas myslit apie 
?)agialba kada namas dega.

u

liaus.

iiianija nupirko visas kasikius 
nuo Mill Creek kompanijos. 
■Lasiklos randasi New Bostone, 
jMorijoje, Mahanoy Plane ir da 
.Imliosią vietuosia.
* -r— Mahanejaus 
kliubas

Maderia Hill Coal kom-

base-ball 
sugrajino 

•Šhamokino kliuba. Mahanojus 
iavo 5, Shamokin 3.

Nedelioj

— • Elena Miliaucknite isz 
!New Yorko lankosi pas savo 
motina p. Bekerevicziene. 

JXew Yorke dirba “Twy 
*fcfise.F r

Coaldale, Pa. — Coaldale 
miestelis yra naujas ir nedide
lis. Gyventoju turi apie szeszis 
tukstanezius. Lietuviu buvo 
pirm mainu streiko apie sziin- 
tas szeimynu. Isz priežasties 

streiko daug lietuviu
iszvažinejo in kitas vietas, bet 
kaip pradės mainos dirbti tai 
ir vėl gal daugelis sugryž. Už 
keliu metu yra labai galimas 
daigias kad szitas miestelis 
gali užaugti nes kada mainos 
dirba tai darbu yra daug. 
Aplink szita miesteli randasi 
vienuolika dar nauju mainu ir 
brokeriu. Mat szitoj apielinke- 
je randasi labai gera anglis.

— Lietuviai kurie czion 
yra labai grąžei gyvena be
veik visi turi savo locnus na
mus. Kada mainos dirba tai 
darbininkai ypatingai mainie- 
riai labai trerai uždirba ir 
trumpas 
ilgiau kaip 
das bet daugelis ilgiau nedir
ba kaip ketures arba penkias 
valandas. Trumpas valandas 
dirba tie kurie dirba ant kon
trakto.

— Lietuviai turi czion sa
vo bažnyczia. Klebonauja kun. 
J. Karalius. Jis czion pribuvo 
nuo Nauju Metu ir per ta lai
ka atmokėjo parapijos skolas 
su viražu m du tukstaneziu do
leriu. Kad ne straikos tai sako 
but galejes atmokėti su vir- 
szum tris tukstanezius.

Antanas.

Soviatai dirbs Pinigus isz 
Platinos.

PETROGRADAS., — Rusu 
soviatiniu valdže mano iszmu- 
szti neužilgio pinigus isz plati
nos, kurios turi užtektinai. Pi
nigai turės dydesne verte ne 
kaip auksinei, nes platina yra 
daug brangesne už auksa.

• 9

JJJew Yorko lankosi pat
* i • T 1 • • J i ji 

Tėvynės V V

. — Antanas Žitkus ana die
na sugryžo isz Kontktiko stei- 
to kur kelis menesius lankėsi 
pas savo broli ir kitus gimines.

* •

—* Norėdami investl Elektrlkinla 
Szvtesa Ln narna arba pataisyti koki 
dalyka, atetkyte pas elektro daktarą 
Floryona Boczkauska. 313 W. Mabanoy 
Avė., o padarys jum darba gerai ir 
nžganadinanczial. (t.f.)

ANT PARDAVIMO.
Parsiduoda namas su visais 

patogumais. Narna galima tuo-
• H A . > 1 A •jau užimt gyvenimu. Atsiszau- 
kit pas 7T5 E. Center St., Maha 
poy City,’Pa. (t.64)
z, U
Real Eilute AK<wt

C H AB. S. PARMLEY 
Notary Public

Jeigu norite pirkti ar parduoti Šlubas, 
mes galime jumis tame patarnauti. 
Randavojamo namus, koletavojame 

randas ir. telp tollaus.
Y3H W. (’ralrn Nlw Mahanoy City, I’a.

T virėsi ana la Lletuvfazka 
BANKĄ

Didele kaucija sudėta Valsti
jos Banko Departamento.
Esiu po priežiūra Valstijos, 
telp kad pinigai sudėti mano 
Sunkoje negali pražūti. Pri
imu pinigus saugiam palaikl- 
mut, Slunczu pinigus in vi
sas dalis svieto, pagal dienos 
kursu. Parduodu laivakor
tes kompanijų nustatytams 

kainoms. Parūpinu Paszpor- 
tus keliaujantiems ln Lietuva 
Viskas daroma teisingai, grei 
tai ir pigiai. Raszykite apie 
kainas o gausite teisinga 
atsakima. Adresavoklte:

V. LAPINSKAS
•91 1Y. Mahanoy Ave^

• PA.MAHAMOY CITY,

labai gerai
valandas dirba, ne 

asztuonias valan-

Worcester, Mass. — Pereitos 
nedėlios ankstyvame ryte su
degė Lietuviu Apszvietos Ben
droves Olympia parke szokiu 
sale. Sale viena diena pirmiau 
buvo iszleista nuomon szv. Te
reses kataliku parapijai, at- 
laikymui ežia pamaldų du kar
tus per savaite. Buvo sugaben
ta pamaldoms reikalingi daik
tai ir inrengtas altorius. Vis
kas sudegė. Nuostoliai apskai
toma iki $11,000.

Subjaurino Graba 
Szv. Andriejaus.

POLOCK.,—Bolszoviku api- 
plesziino bažnycziu rakalei, in- 
silauže in czionaitine kataliku 
bažnyczia, subiaurino' graba 
Szv. Andriejaus.
su pirmst'džiu Ospolku Thacz- 
on, nuplesze pcczeti metropoli 
to, sudaužė antvožą puikaus 
grabo, nurėdė 
kunigiszkas drapanas palikda
mi ji nuoga per tris dienas aty- 
daritam grabe, nepavolindami 
uždaryti bažnyezios ir garbin
dami žmonim per laikraszczius 
idant ejtu pažiūrėti stebuklin
go szventojo.

Apiplesze konsulata.
Moskva. — Geležine šzepa 

prigulinti prie Norvegijos kon
sulo, likos suardyta dinamitu 
ir visos svarbios popieros kai
po ir Amerikos konsulo doku
mentai pavogti. Blede padary
ta isznesza ant keliu milijonu 

Ant užprotestavimo, 
soviatai visai nepriėmė jokios 
atsakomybes už papildyta va- 
gysta, nes sake, jog szepoje ra
dosi rusiszki dokumentai kurie 
jiems buvo labai reikalingi.

subiaurino'
Bolszevikai

antvožu 
nuo szventojo

11 pasiskoli-Matukaitis
National Ice Cream fir

mos sunkuji automobili važia
vo Lake 
smarkiai, kad automobilius 
apvirto ir suteszkejo in szmo- 
tus, o pats tapo sužeistu. Apart 
to, jis bus patrauktas atsako
mybėn už naudojima automo- 
biliaus be savininku žinios.

nes > >

skersgatviu taip 
kad

31

rubliu.

Ka rnszo apie knyga "Tūkstantis 
Naktų Ir Viena"

kuria man pri-

Kur ilsėjosi kapuosi.
Jau Lietuvys uždainavo > 
Snaudės lyg be žado, 
Ir iszojo dalies savo 
PajeSzkoti ir atrado!
Rado Lietuva dar gyva 
Paproczius ir būda, 
Bocziu kalba gan senyva 
Kuria mokytis sujuda. 
Renka dainas pasakėlės 
Senus daigtus kasinėja, 
Ka mokėjo motyneles 
Visi ta minti spėja.
Tiesos spaudintas žodis 
Mums žodeliu nesigaili, 
Jau žurnalai pasirodė 
Ir poezije mums daili. 
Darugijos visur randas 
Bendras darbas prasidėjo, 
Apszvietos, mokslo gandas 
Ir bakūžėje suskambėjo.
Jau Francnzas ir Italas 
Musu teviszkia pažino, 
Veltui ejna prieszu melas 
Kurs varda mus naikino!

Rinkimas Žiedu Isz Sniego.
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Majoras Claude Davenport,
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kariumenes 
dar randasi

Amerikoniszkas 
aficierius kuris
Rumunijoje radęs lenais jauna 
asileli kuri paėmė ant iszaugi- 
nimo. Asilelis yra tik 5 sanvai- 
cziu senumo.

GERA PROGA DEL ATEI
TIES.

kolos

I

Merchants Banking Trust Co. banka visada užtara už
darbinnka žmčgu szali. „

N

Jį Visada džstoja už varginga žmogų.
Jį nori but atsakanti. *
Jį dar užstoja už anglckasius ir patara jiems nepriimti 

mažesnes mokesties.
Jį patara laikytis isz vien ir isz vien straikuoti ir isz 

vien balsuoti,o tikrai laimėsite.
Nekuric bankai yra lyg kapines, — neturi balso, nieko 

nesako, kaip tik imti turtingu žmonių szali.
Merchants Banking Trust Co. Banka yra tai jus banka- 

Pagelbckit jiai augti. Dekite savo paezedžius in szi banka. 
Jį turi baisa ir kalba už ta kas yra tiesa.

MERCHANTS BANKING TRUST CO., 
MAHANOY CITY. PA. .

I). M. Graham, Pros.
J. Garrahan, Attorney

P. C. Fenton

—DIREKTORIAI— 
L. Eckert, Vice-Preu. 
W. F. Rynkiewlcz

T. G. Hornsby

D. F. Gtilnan, Treaa.
A. Danisewlcz, M. Gavula
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Ne kožnas gali rinkti puikius 
žieclug isz sniego inonesije Au
gusto, bet pana Alicija Jackson 
isz Canyon Camp, Yellowstone, 
teip daro, rinkdama žiedus nuo 
augsztu kalnu kokie tenais ran 
dasi, o kur auga puikus žiedai 
terp sniego.

' J

' CAPITAL STOCK >125,000.00
! SurphiH Ir Profltn >536,346.50

'Mokame antrr. procentą ant eudfitu 
! pinigu. Procentą pridedam prie jus 
! pinigu a Sausio Ir 1 Liepos, nepai
sant ar attioszat parodyt knygute 
•ar ne. Meti norim kad ir Jus turfl- 
Xuniet reikalą su musu banką, ne
paisant ar mažas ar didelis.

Bankas adaras nuo 9 ryte Iki 3 
! popiet. Subatomls 9 ryto iki 12 vai.

Būdamas kėlės dienas 
Wilkes-Barre, užtemimui pui
kia vieta skersai tojo miesto 

tilta ir tik 
penkes minutes kelio per til
ta, kuri parsiduoda ant lotu. 
Teip man patiko, jog pirkau 
viena lota. Norėdamas kad ir 
mano tautiecziai pasinaudotu 
isz tosios geros progos, vėlinu, 
jeigu kas turi kiek pinigu pa
sinaudotu isz tosios progos ir 
pirktu sau lota. Vieta yra arti 
Kingstono ir tuojaus per tilta 
nuo pavietavo sudo Wilkes- 
Barre, Pa., namai statomi 
aplinkui ir už trumpo laiko 
stos puikus miestelis, karu- 
kai ejna in visas szalis. Lotai 
parsiduoda nuo 800 szimtu 
lyg 3000 tukstaneziu. Toji vie
ta stovi szoszes pėdas augsz- 
cziau / už Market 'ulicžios 
Wilkes-Barre. Kas nori indoti 
savo pinigus in žemiszka loc- 
nasti, ar tai ant pastatymo na
mo ar uždirbimo ant atejties, 
tai geresnes progos jums neat- 
sitaikys. Keli geri lotai teipgi 
randasi ant Riverside Bulivar- 
do, puikiausiojo vietojo Wilkes 
Barre. Turiu da primyt, jog 
tojf kompanije negarsina par
davimu savo lotu priverstinai 
del žmonių, 
rio geidže turėti puiku nameli 
arba pirkti lota tyksle uždir
bimo ant jojo atejtejo.

Apie tai galite dažinoti ra- 
szydamį in State Liberty Bank 
kuri tuom užsiyma, ir gvaran- 

jusu inmoketus pini

sūdo, tuojaus per

Pa.

UŽ

tiktai tiems, ku-

VYRU Dakfahtė KOLER yra vienatinis tarpe Lietuviu Daktarai 
Plttsburge. Jisai mokinosi Varszavoje, studijavo beglje 32 
metus in vairias Ligas; Vyru Ir Moterų, todėl jas nuodug
niai pažlnsta. Gydo užslnuodinima kraujo ir silpnybes 
vyru, spuogus, niežojlmus, ilgas tinimo, Invalrias iigat pa- 
olnančzlas nuo neezystumo kraujo. Atsinzauklte ypatisz- 
kai, per lalszkus asz negydau. Dr. Koler kalba 'tuslszkal 
Ir Lenkiszkal.

LIGOS

Jų

DR. K0LE11

O finos valandos nuo 9 ryte lig 5 vakare 
Ncdellomls 9 Iki 2 popiet.

• PITTSBURGH, PA,C38 l’ENN AVF.h

%

MAUDYNES SIUTAI
(BATHING SUITS) r

Guinano didelis sztoras nori idant A
kiekviena ypata turėtu maudynes 
siutą (Bathing Suit).

• i i i Jk > 4 1.. r 1 “ ■■ ’m1

Maudyne yra reikalinga vasaros 
laike delei sveikatos.

Privalo kiekvienas turėti savo
I

locna maudynes siutą.
Guinano sztore randasi didelis 

visokiu tu siutu? ir 1pasirinkimas 
parduoda už pigias prekes.

Ateikite pamatyti o pirkaite. .

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

I f f *■

Tūkstantis Naktų Viena
ARABISZKOS ISTORIJOS

PUIKI DIDELE KNYGA. 27 ARABISZKOS ISTORIJOS. 
150 Paveikslu.

Drucziai Puikiai Apdaryta Audekliniais Iszmargintais Vyrssais 
--------  +į

tina už
gus.

Szi straipsneli rasziau be jo
kio atlyginimo, vien tik todėl, 
idant pranoszti musu tautie- 
cziams apie gera proga indeji- 

in žcmiszka

Gerbiami Tamstos:— Szluoml duodu 
žinoti Tamstoms kad asz estu aplal- 
kes puikia knyga po vardu “Tūkstan
tis Naktų ir Viena"
siuntėt, norint asz prisiuneziau už
mokesti už ta puikia knyga, bet vie
nok aplatklau kaipo dovana, už tai 
asz prlsluncziu tamstoms mano pade- 
kavone kuria prapzom mio manes pri
imti. Tol . puikioj knygoj, talpinusi 
pulkus apraszimus, turi neapsakytai 
vertumą. Vėlinu del kožno/ katras tik
tai gali skaityti lletuvlszk^l kad kož- 
naa turėti jla namuose ta.puikia kny
ga su gružais apraszyinais. Žmogus 
turėdamas namuose ta puikia knyga 
neturi reikalo valkszczlotl po nerei
kalingas vietas Ir praleisti brangaus 
laiko ant visokiu nereikalingu zobovu, 
žmogus skaitydamas tuos puikus skai
tymus namuose atranda tenai stebė
tinus apraszymus senovės žmonių 
gyvenimu ir užmirszta visus vargus ir 
ruposezius savo kasdieninio gyveni
mo, praleidžia naudingai laika savo 
namuosia su savo mllema szeiinina. 
Dekavoju pamatoma už suredima tos 
puikios knygos kuri gali suraminti 
kiekviena žmogų katras skaito ar 
klauso tu puikių Istorijų, teipgi doka- 
voju už puiku kalendorių ka man 
prisiuntė! kaipo dovana. Duok Dieve 
tamstoms ; sveikata ir laime szlamo 
gyvenime. Viso giaro velljentls pasi
lieku “Saules" skaitytojas, S. P. isz 
Somerville, Conn. Jeigu reikalaujate 
vlrsz-minetds knygos tai prlslusklte >3 
in “Saules”.luzleistuves o gausite tuo-;

• 704 Dideliu Puslapiu.-

SZTAI KA RASZO ISZ LIETUVOS 
APIE SZITA KNYGA ,mo savo pinigu 

turtą puikiam miesto Wilkes- 
Barre, Pa.

Ten buvęs 
Boczkauskas 
les.”( 
iszajszkinimu 
pas mano, o 
duosiu visokius patarimus. (63 
Arba tiesiog raszykite in Li
berty 
Barre, Pa.

Gerbemasis Tamistal:—
Sulaukiau nuo jusu aiuneziamoa 

mano vardu knyga “Tūkstantis 
Naktų ir Viena" už kuria tariu 
szirdinga aczlu ir labai džiaugiuosi 
kad tokia knyga kaip 
Naktų ir Viena" apturėjau, nes man 
labai yra Žingeldu skaityti visokia* 
istorijas, jas skaitydamas nei nepa
sijunti kaip laikas szvental ir sma
giai praeina. Aęz visiem* linkScziau 
kad nusipirktu tokia knyga kaip 
“Tūkstantis Naktų ir Vkna” nes ja 
skaitydamas žmogus apie viską tada 
pamlrsztl ir visokį rupesczlal nors

lakstantis NakiuH. BALL, PrezldcntaH
F. J. NOONAN, V|co-Prezhlent.
.1. E, FERGUSON, Kattierhis

Juozas Davidonis 
isz po No. 80 

atves, pereitoje
metu amžiaus

Ward 
nedėlioję, važiuodamas motor- 
cikliu isz Lawrenco automobi
lius užgavo ji inskeldamas ko
jos kaula. Nugabenta ji Mem
orial ligonbutin. Automobilis
tas užgesinęs szviesas nuva
žiavo nepagautas, 

t

prie (F 
O — Kas

— Sziomis 
Amerika

New York, N. Y., 
dienomis apleidže 
musu senas skaitytojas Franas 
Stanislovait, iszkeliaujent in 
Kauno "Redyba, Lietuva, ant 
ant lavio Resolute, diena 22, 

Pirmiause atlankys Vo
kietija, po tam važiuos in Lie
tuva atlankyti savo gymines ir 
pažinstamus, — Laimingos 
Irplinnou / A m. .

Aug.

Iralinnaa

ir mates, F. W.
“San-rodytojas

geidže platesniu 
tegul atsilanko 
szird ingai jums

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIUTIIVISZKAB 

GRABO IlIUS MAHANOY CITY. PA.

f*

Laidoja Kimus Numirusiu. Pasamdo 
Automobilius del Luldotuviu Krik- į 
aztlnlu, VcHQllju, Pasivažinėjimo

Ir t. t.
520 W. Centre SU Mahanoy City. Pn<

I - -IĮ-. ~ I T - -------- ------------------1----------- -- ---------------- ----------

DR, JUOZAS J. AUSTRA 
(Lietuvis) 

Buvusia Daktaras Kariumen- 
ejq. Gydo visokias Lygas. 
Priima ligonius lig 10 vai., 
ryte. 12 lig 2 popiet., 6 lig 
9 vakare. Bell Tel. 859-R. 
118 K Coal SU Shenandoah.

Stato Bank Wilkes-

(Apgarnlnlrnus.

—....       J,---- -
Motuvlszkas Graborlna
K. RĖKLAITIS
Laidoja Numirėlius pagal 

naujausia mada Ir mokslą/ 
Turi pagelblnlnke motoro.

Prieinamos prekes.

t

I*

!t*

vardu knyga

“Tūkstanti*

510 Went Spruce Street 
MA H A NO Y CITY, PA.

Bell Telephonas No, 149
.  .....   .Į. Į

*

ant valandėlės atsitraukia.
Su pagarba, A. ŽOKAS,

18 d. Gegužio 1921m, 
Dv. Palozduonys, 
Czeklszkes vai. 
Kauno apsk. 
LITHUANIA.

Yra tai ketvirtas iszdaviinas tos puikios knygos, tab 
parodo kad žmonoms labai patinka.
ja nusiusti in Lietuva. F
Preke knygos in Lietuva su nusiuntimu tiktai $2*50. 

• 1t

Teipgi galima
Preke knygos Amerike $2.00

I
i •f 

r

I

W. D. Boczkowski-Co.. Mahanov Citv. Pa»
’ Y




