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ISZ AMERIKOS | Dideles U8™bi£arc daug ’
Toledo, Ohio. — Vienas žmo 

tris iigna- 
gesinimo

Į
gus likos užmnsztas, 
gesini sužeisti laikt

Vilkai sudraskė asztuonis 
žmonis.

Port Arthur, Ont. - I agal ugnies kuri padare bledos ant 
------------ ----------- ... ---- milijono doleriu; 59 szeimynosdaneszimus atnesztus in ežio-L

nais, tai Sturgeno aplinkinėje. plrpj0 bėgti ant ulyczios kada 
iszalkia vilkai sudraskė ir su ugnis sunaikino Delmer na- 
ede asztnonis žmonis. Tosioslmns> ugnjs tejpgj sunaikino 

padaryda-

r>ede asztnonis žmonis. Tosios į nnis — 
bestijos teip insidrasino, jogjgWttn Creek Co.,
užkhipineje nnt ūkininku far- mn hiades ant 40 fukstnnczin 
mn ir gyvuliu. doleriu.
Skiedrele szv. Kryžiaus pado-1 Trijų metu mergaite parda-

vanota prezidentui.
Washington, D. C. — Maža 

trupinele skiedros nuo kry
žiaus, ant kurio likos prikaltas 
Jozusas Christusas, likos pa
dovanota del prezidento Mal
dingo per arciviskupa Fante- aresztavojo mergaite ir atvedi 

ant palicijos klir rado krepszi 
j je dvi bonkas munszaines. 
| Mergaites tęva aresztavojo, už 

pri(

vinejo munszaine.
Duluth, Minu. — 

1.3 motu, 
krepszije

Gnraeza, 
nranszaine 
nesziojo savo 

mokslainia.m

leimona isz Palestinos.
Palaidojo savo anūkėli ant 

kiemo.
Appleton, Wis. — Jonas A. 

Bnrg ir jojo motore, prisipaži
no palicijai, buk užkaso naujei 
gimusi kūdiki kuri pagimdė 
juju 20 metu duktė. Diedukas 
aiszkino, buk kūdikis mirė nuo I 
szalczio. z\pie mirti kūdikio piktadarei 
dažinojo daktaras, kada atlan-■ vietosią t

Mariute 
nesziojo 
kuriame 

knygas ejdama
Palieijantas 

r*

bonkas
t

privertima 
pa rdavinejimo

Y papiktinimą.?i
Padege katalikiszka kle

bonija.
AVoburn, Mass. — Nežinomi 

i padege keturiosia 
czionaitine klebonija 

i ar prie Szv. Karoliaus bažnyczios. 
kūdikis sveikas. Valdže atka-• kurioje radosi keturi kunigai.

z\pie mirti kūdiki

ke sergant o užklausdamas

mergaites 
munszaines ir

se lavonu kūdikio idant iszty-J gaspadine ir du taniai. Sargas 
Tamoszius T ra i

i nor, užtomino liepsna iszejnan
■ *ti per langus ir davė signola 
| ugnagesiams, kurie ižgialbeje 
{ kunigus isz antro laipsnio. Pra

rinet priožaste nuo ko tikrai i bažnyczios
rajre> j

t i per langus ir
Inmete kūdiki in pacztini 

maisza.
Cleveland, Ohio. — Ant ežio- Į ejta sanvaitia kunigas Quill I ty

nnitinio paczto adbego tūla užtiko ugnį po bažnytineis tre 
motjna sn, ’•

savo
(’smu, jeszkoda- pais. kuria ftt\j>tigialba keliu

kūdikio, žmonių greitai užgesino.
Motina buvo užimta siuntimu; Nugįmįnet ižgere truciznos ant

dingusioma
(dovaneliu kurias inmete nil

gurbą prie kurio sėdėjo kudi-1
kin. ii i i i u'nz.i •-> iu.-i- i • • 1 J

. •' , , 1 ezinns su savo vvru isz kokios
tai priežasties, 22 metu senumo

Juozo Stankūno, no

kis. Atėjus gromatneszis pasi
ėmė visa gurbą su dovanoms! 
ir iszvažiavo ant paežio. Tik ’ 
tada motina užtomino, jog ku-i 
dikis dingo.

Gromatneszls supylė 
siuntinius in maisza. 
ant geležinkelio ir jau ketino: 
inmesti maisza in vagoną, kad 
sztai iszgirdo verksnia kūdikio! 
ir tokiu bndu kūdiki surado, 
atiduodami in 
pinusiai motinai.

VISUS 
nuvėže

Irankas susini-!

suraminimo.
Shamokin, Pa. — Susi k i vi r

• paczinle
! rojo .Juozukui atkerszyt, isž 
; giardama kokios tai truciznos.
1 bet daktarai ligonbuteje iž 
gialbejo moterėliai 
Nepasiseko savžudinsta jaunai 
moterėlei, bet atejteje ne Inu 
tokia neiszmintinga idant at 
mesti nuo saves ta kuom likos 
apdovanota... gy vast e.

į Pražuvo gialbedamas gyvastį

.'waster*'.
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DU-KART NEDELINIS LAIKRASZTIS “SAULE” 
ISZEINA KAS UTABNINKA IR PETNYCZIA.

PKENUMEKATA KAUZTCOJ A' 
AMKRTKB: Ant viso meto $3.W. Ant piixea meto $1.50 

EUROPOJE: Ant viso metu $4.00.
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Nariai Francijos-Italijas-Turkijos Konferencijos kurie ISZ VISU SZAL1U l8zLietuviszkuKaimelia
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negalėjo susitaikyti, isz ko gali iszkilti nauja kare.
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Viena zapalka kasztuoje 20 
fenigiu.

Borlinas. — Zapalkos, kurios 
' Vokietijoj kitados buvo pigos- 
i nios ne kaip kur kitur, sziadien 
I parsiduoda po 20 fenigiu už 
i viena. Jeigu kas užmirszla pa
siimti su savim zapalku, I
I praszo kito žmogaus tai už tai 
| turi užmokėti, nes už dyka nie- 
: kas zapalkos neduoda.

j
Amsterdam, N. Y. — Ant 

Forbcs ulyczios, kada vaiku
tis Antano Kimberio važiavo 
rogutems nuo kalno, likos su
žeistas baisei; viena koja iszsi- 
lauže o kita labai sužeido. Vai
kiukas randasi ligonbutije.

— Lietuvei g; vena malszei 
ir su t i kimia. Randasi ir ežio-

° Pa'inais munszaininiu artistu, ku- i r

užsitraukia, bet
I

rie kaip kada 
niekam in akis nusikabina.
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Kariszki debesiai vela kerszina Ryiucsia.

savo szuniuko.
Pittsburgh. — Jonukas Ar 

j lauckas, szesziu metu, pražuvo 
liepsnojo doganeziam name is? 
kurio stengėsi ižgialbet savo 
numvdeta szuniuka. Ravmun 
das Brenckle ižgialbejo savo 
tris vaikus isz to paties namo.

Padovanojo visa bizni savo 
darbininkams.

New York. — Keturi szimtai 
darbininku fabriko 11. A. Dix 
& Sons, kuriame dirbosi visoki 
uniformai, pasiliko locninin- 

! kais tojo fabriko, kuris atne- 
eza apie milijoną, doleriu ant 
meto. 
Lž tai, 
prigialbejo locnininkui ir jojo 
Simams, pakelti taji bizni ant 

t • v 1 • 1 . • 1 1I geru
in dideles juju milijonus doleriu, 

szeimynas, nes pati turi sze-| 
sziolika vaiku, i
jauna motoro ir tai naszle. Ana o kad jojo darbininkai prigial- 
diena likos paszankta priesz 
sudže Brough už nesiuntima 
savo dukreles in mokslainia, 
bet kada Margowskiene apsa
kė sudžtui, jog yra naszle o 
mergaite turi dažiureti maža 
sztoreli isz ko daro sau mais
tu, idant iszmaityt teip dideliu 
szeimyna, paleido jaja ant I i uo
sy bes, kalbėdamas , jog gaila 
kad Rooseveltas yra mires, nes 
butu jiai -pad o vanojus modali 
už iszauginima teip dideles 
szeimynos. Paveikslas parodo 
Margowskionia su jauninusiu 
šuneliu keturiu metu.

Rooseveltas butu jai davės 
medali.
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19 užmuszti eksplozijoi for- 
tecoje.

Rymas. — Devyniolika žmo-
; niii pražuvo baisioje cksplozi- 

kilo Trento forte.
I Priežastis eksplozijos

szrapnelio notaitis ir 
nuo kurio truko kiti szuviai ir

i jo i kuri

trūkimas didelio

I
I

uniformai,

Užklausk kokiu budu.- 
kad tiejei darbininkai

Mrs. Darata Margowskieue l
isz New York o tiki

sziolika vaiku,

pamatu ir uždirbti del

i 11. A. Dix kuris pribuvo isz 
norints da yra| Rosijos ir dasidirbo milijonus,

Turkai nesusitaike SU Anglija.
i

Kalėdos
buvo iszkilm ingos.

Chicago. Pagal 
nini apskaitinui,

Chicagiecziai iždave $100,000,- 
000 per Kalėdas.

sziandie- 
tai gyvento

jai szio miesto iždave per Ka- 
h'das daugi;
lijonu doleriu. Miplaszirdin 
draugines 
virszum 
žmonių.

4 metu mergaite sužeido du 
vaikus.

Lynchburg, Va. 
terp keliu vaiku

m kaip szimln mi- 
gos 
supavalgydino 

szimta tukstaneziu

nuo josios

— Barnis 
už rieszutus, 

pasibaigė pavojingai, kada ke- 
furiu metu mergaite szove isz 
karabino, sužeisdama mirtinai 
du kitus vaikus, kurie st ('ilgė
si atimti rieszutus 
brolelio.
Galėjimas moteres su vyru su 

revolvereis.
Chicago. — Laike, kada juju 

vaikai linksminosi su savo ka
lėdinėms dovanėlėms, Petras 
Pilinov ir jojo pati szande vie
nas in kita isz revolveriu. Pili 
noviene pripažino palicijai. 
buk ta ja diena susibarė su savo 
vyru, kuris jaja kerszino už- 
muszimu o kada pradėjo in ja 
ja szant, jiji pagriebė kita re 
volveri, paleisdama in ji szuvi 
užmuszdama ant vietos.

Kai m ink a Kaminskiene liu
dijo, buk Filinoviene paleido 
pirma szuvi in vvra. Mot e re

ly
iį

London. — Kariszki debesiai 
vela kerszina Rytuo-

i

- Liuduos

Tragedije lietuviszkoje szeimy
noje. Žentas nusiszove, uosz

ve mire pile grabo.
Detroit, Mich.

buvo Kalėdos szeimynoje .Jono 
Smaliuko, gyvenanezio ant 30- 
51 Williams ulyczios 

Jonas Smaliukas,

Frackville, Pa.
ezionais
Laike misziu prigialbejo komi 
orkiestra susidedanti isz pen
kių muzikantu: skrypka, V. 
Kiaukuris; 11 skrypka, J. Se- 
reckis; celo, A. Glinskas isz 

buvo j Girardvilles; kometa, A. Ber- 
• 2 kometa V. Du- 

, bauckas isz Meizvilles. Prie or-
amunieije. Likuczei forto likos 
iszmetvti ant keliolikos m vii u

I * •

tolumo.

k i ėst ros ir vargonų giedojo 
puikus koras susidedantis isz 
40 ypatų. Laike iszkilmingu 
misziu buvo atgiedota keli pui-

vargonų

kus solo. Žmonis labai susi
graudino ižgirdia teip puikia 
muzika ir giedala, jog daugelis 

A’merikoniszkj net apsiverkė. Didele garbe 
vargoninkui P.

apsiverkė.
priguli musu

kuris be pasilsiu 
darbavosi ant surengimo teip 
puikaus choro, o ir musu muzi
kantams už prigialbejima pa- 
dabinimo ceremonijų laike Ka- 

i ledu. — Parapijomis.

1 Rytuosia
Į šia, nes ant posėdžio Lausanne, 

S 
žiavo* lurkiszki 
siuntinei padaryti sutaiką, nu
ėjo 'viskas ant niek, nes Tur- 

, 1 kai ne nori sulikti nnt nekuriu
l 1.11.11' I ,1 A . 1 ... 1 ■ ■ i k L", . 1. .. I...

tiicarijoi, ant kurio suva- 
ir pngliszki

A. Dulkei,

Moskvoje paperosai parsiduo
da po $l,QpO,OOO.

Moskva.
paperosai ezionais yra parduo
dami po milijdna rubliu. So
vietinis rublis teip atpigo, jog 
kromuosia jk?;* viena diena su
renka bilijonus rubliu, kiti jau 
pasiliko kvadrilijonieriuis.metu27 

dirbantis Dodge Bros, aulorno Į punktu, 
biliu fabrike, 
tai laiko ant 
ežiu. Diena 
szo savo moteVes, 
atncsztu bonkute 
lems, idant turėti 
imti revolveri isz kito kamba
rio kuris 
Jau buvo 
prie g 
vamždi

j (

iszsiunte inA nglije
Dardanelliu daugybe kariszku 
lai v u, 
tuojaus ant pradėjimo kares 
prieszais Turkus, Anglijo in ti
no, jog Rosije prigialbes Tur
kams karoję prieszais Anglijo. 
Graikai pastatys 100,000 ka

po szienikii. reiviu ant pleciaus jeigu posė
dis pairtu nevaisingai. Pa
veikslas parodo turkiszkus ir 
angliszkus delegatus.
'Turkai nesusitaikins 
ropoję vėla prasidės

sirgo nuo kokio 
uždegimo plau- 

23 ^Gruodžio pra- 
idant jam 
su gyduo- 

proga pas i-

kurie 
ant

v ra pasirengia Ūkiu Parankamai.
ukes Su v.

gulėjo
pridėjus

galvos ir ketino patrauki 
kad tame inejo iii 

kambari jojo paezios sesuo Va 
lerije Rogersiene, kuri gyveno 

su Smaliukai. “ 
ha ir tave nuszausiu

revolveri 1

>• 3

likos uždaryta kalėjime.
Perteks Atlantiko mares.
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bėjo jam surinkti dideli turtą 
kuris užteks jam ir vaikams 
ant viso gyvasezio, todėl da-1 
bar atidavė visa bizni darbi-j 
ninkama ir czverti milijoną do
leriu ant Vedimo biznio. Senas 
Dixas sako, jog ne tik darbi
ninkai privalo aplaikyti užmo
kesti, bet už genis darbus pri
valo būti prigulineziai apdo
vanoti.

Kad visi milijonieriai teip 
padalytu, tai sziadien kitaip 
svietas gyventu. Bet kur tau,
mįktfrtu milijonierių gerkles
niekados noprisotintos.

.vis-e. 'Y %

f X
13/'

o

W|!es

• N'- 4^-;

X?y*!' <.<J 

wf tev/
Pana Katre Martin garsi

aktorka, ketina szimct' perleki
su arooplanu per Atlantiko 
mares. Pana Martin lekiojo su 
visokio iždirbimo arooplnnais 
bo jokios palaimos. Jiaį dram
gaps toję .Kelionėje kapitonas
— - ■ - “ 4 •

< A-Į Royal isz Anglijos.

drauge su Smaliukai. “Ejk 
laukan, ha ir tave nuszausiu” 
paszauke Smaliukas. Rogersie
ne pagriebė kūdiki 
ižbego pas 
bos. Po keliu miliutu davėsi 
girdėt balsas sznvio, o kada 
kaimynai subėgo, 
jau buvo negyvas.

Isz priežasties Smaliuko il
gos ligos o velionio pati Domi
nika, tikisi kito kūdikio, szei- 
myna randasi vargingam padė
jime.

Tuojaus nelaiminga pati da
vė telegrama in Daboju, Pa., 
idant atvažiuotu motina palai
doti nusižudusi žentą. Kada 
uoszve pribuvo Kuczios diena 
ir paregėjo savo žentą gulinti 
grabe, krito negyva. Josios ka
na nuvežė in Daboju, kur pa
liko vyra ir septynis vaikus.,

Isztikruju buvo tai lindnos 
Kalėdos szeimynoje Smaliuku.
Tures mirti už užkasima gy

vos moteres.
New York. — Abrahomas 

Beckeris, kuris baisei suplakė 
savo'moteria, po tam užkasė 
gyva in duobia, užpildomas 
ant josios negesytu kalki u kad 
sndegytu kuna, likos pripažytu 
kaltu per džiure ant mirties 
per elektriką 5 vasario. Becke
ris priėmė bausme be mažiau
sio gailesezio.
3000 galonu munszaines iszlie- 

j<> in upeluka.
Wilkes-Barre, Pa., 

bicijos sznipai 
pyle 3000 galonu 
in czionaitini upeluka. 
žiopliu prisižinrinojo rydami 
seile, bet tas nieko jiems no- 
prigialbejo. Munszaino buvo 
verta ant $10,000; o 82<samo- 
gonkos likos sudaužytos per 
agentus. '

Jonuką ir
kaimynus pagial-

Smaliukas

in

kitur Snv. Valstijose viena ūke 
isz 20 arba - A, iszskiriant vals
tijas in pietus nuo Ohio ir Po
tomac ukiu kur mažiaus negu 
viena isz kiekvieno szimto tu
rėjo traukėju. Pietuose randasi 
vatos laukai ir darbas nepri- ■ 
guli nuo kiek darbininkai gali 

apsodinti, kaip su kvie- 
bet kiek

Apskritai imant, 
Valstijose tl910 metais kainavo 
$6,444 už viena, ir 1920 motais 
pO $12,084. Iowa valstijoj, aps
kritai imant, ūko 1920 m. kai- 
1 l < V7 <p» 
nas ukes javu plota 
nuo 50 akru 1909 iki 57 akru 
J919 m. Ukiiunkai vartoja dau
ginus arkliu, jaueziu ar mulu, 
traukti vežimus, vartoja nau
dingesne Itiaszinerija, produ
kuoja (langiaus del kiekvieno 
akro ir kiekvieno žmogaus ne
gu bile kada nors. 
Amerikos ūkininkas 
darbininkas, apart saves, mai
tina devynis kitus szioje sza- 
lyje, ir kita svetimoje szalyje.

Didžiausias skaiezius ukiu, 
kuriu savininkai balti žmones, 
randasi tarp vokiecziu pietry
tinėj Pennsylvanijoj ir lytinėj 
Wisconsin, tarp vakarines

ir 
pietines Appąlacijos ir vakaru 
pionierių.

Vakaru ukes, 
yra daug didesne 
ukes. Delei mažai liot/us vaka
ruose, apart sziaurr 
apielinkej žeme, apart ta van
denin aplieta ir sausū ukiu 
apielinkes, yra daugiausia ga
nymui vartojama, ir vieton 80 
arba 160 akru, kiek reikalinga 
szeimyna (rytuose), paprastai 
turi 2,000 arba 4,000 akru. 
Vandeniu aplietos ukes nedi
desnes už rytu. 80 arba 120 ak
ru vandeniu aplieta žeme kar
tais dauginus vertos už 640 ak
ru sausos ukes, arba 3,000 ak
ru ganyklos.

pirma syki Cenzo 
Biuras surinko informacijų 
apie “ukiu parankamus,” 
maut traukėjus, automobilius, 

laikraszcziu intaisytus vamzdžius, ir telefo-

Jeigu 
tai En

voi n ia vii 
isz ko gali kilti kita svietine
kare. O už ka ? LTž tai, kad Tur
kai ne nori atiduoti Mosuli kur 
randasi 
aliejaus del

milžiniszki szulinei 
Anglijos kokius 

prižadėjo laike paskutinios ka
res.

Gal turtingiauses žmogus ant
svieto.
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Prohi-
Brookside isz-

nnmszaines
Daug

r i ’niLVo $39,941. Beveik kiekvie- arti ar i 
padidėjo ežiais arba kernais, 

gali rinkti.
Dvi-penkt dalys 2,000,000 

automobiliu ant ukiu Suv. 
Valstijose Sausio 
buvo vartota komu lankuose. 
Puse ukiu rytu dalyje ir trys- 
ketvirt dalvs vakaru komu 
žemes turėjo automobilius, ir 
beveik puse ukiu Wisconsin, 
Minnesota, Dakota ir Califor
nia. In lytus nuo komu žemes, 
skaitlius nupmda iki trcczios 
dalies New Yorke ir ketvirtos 
dalies Naujoj Anglijoj; pietuo
se, Carolinose ir Georgia tik 

dvideszimta 
dalis Mississippi turi automo
bilius.

Beveik puse 
Anglijoj ir

Kiekvienas 
ar ukes

septinta dalis, ir

1. 1920 m.

tarp
Pensylvanijos kalniecziu

ar
?s

ii 
tukiu Naujoj 

Californijoj turi 
vamzdžius intaisvtus namuo
se, beveik ketvirta dalis ukiu 
New Yorke, Pennsylvanijoj, 
Oregon ir Washingtone; apie 
asztnnta dalis komu ukiu na
mu ir beveik viena ūke isz 50 
arba 100 ukiu vatos apiclinkej. 
Tas priguli nuo upielinkes 
turto ir kiek gyventoju apie- 
linkeje.

Telefonai randasi daugiau
sia koriui ukiu apielinkej, ir 
Kansas valstijoj, kur nuo 60 
arba 90 procentas namu turi 
telefoną. Szieno ir ganyklų 
ukes, kviecziu apielinkej ir Pa-» 
cifio apielinkej beveik puse 
ukiu turi telefonus; Toxoj ir 
Oklahomoj beveik treczia da
lis ukiu; kornu ir žieminiu 
kviecziu (apart Kansas), ir 
Uoliniu Kalnu apielinkese be
veik ketvirta dalis ukiu turi 
telefonus, bet vatos apielinke
se, rytuose nuo Texas ir Okla
homa, tik nuo 5 iki 15 procento 
turi telefonus. Telefonai rtisz- 

ir apielinkej žengi-

ganyklos, 
f gu rytu

Pacific
■r

M|i|
Ip|r

Paveikslas parodo Basilu
kuris kaip rodosŽalia ro f f a, 

yra turtingiausiu žmogum ant. 
svieto, bot apie ji mažai yra ži
noma, nes jojo gyvenimas yra 
labai 
nikiu, turintis apie 70 metu. 
Yra locnininku visokiu kasyk
la, laivu, fabriku, 
ir kitokiu

slaptingas. Jisai yra jau
tu r in A

1920 m.

1111-

pramonybiu o ir nūs. Traukėjai daugiausia vnr- 
j, pavasariniu 

ir žieminiu kviecziu laikuose, 
ir1 Californijoj.

Monte Carlo kazirniezios. Jisai Įloti kornu žemoj 
neteko apie 45 milijonus dole
riu laiko kares. Isz kur semia 
savo nepabaigtus nii Ii jonus, tai 
niekas nežino. Laike kares su- 
szelpo (langeli vieszpatyszcziu 
skolindamas jiems milijonus 
doleriu.

v •

Pavasariniu 
kviecziu ukes, Sausio 1 d. 1920, 
beveik viena ūko isz szesziu 
turėjo traukėjus; komu 1i ukeį 
ir Kansas valstijoj, ir Califor- mQ Pirmyk 
nijoj, viena rike isz doszimts; —FobbIkh Language Infor. Servlet.
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KAS GIRDĖT

350 milijonu
tos vietos

Ar mylemi skaitytojai žino, 
jog nuo praejto Naujo Meto 
lyg sziam Naujai Metui musu 
svietas nulėkė
imliu tolumo isz 
kur buvome praejta meta. 4'eip 
bus ir ant amžių, o kur nulėk
tume už deszimts metu tai tik 
Uievas žino.

Pagal paskutini surasza gy- 
x entoju, tai Suvienitosia Vals- 
t />sia randasi 144,977 daktaru 

kuriu 7'219 vra moteres 
rgi ims.
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ja parengdavę vakaru... lyysybu-
aktorini 

vaidiudavo?
kaip 

A t sis! oš ant
Į d a v o !

ji<‘
pagrindu, isz knygutes atskai
to ir “at losze’’

ruko,
Vaikai po svi'laine laks

5 1

sa vo role. () 
kalbėjo, szii

i r
j publika
i kavo.
i te. Kad sziandie tu viską paro
Į dytum priesz visuomenes akis, 

visi iszsi
Juk dar visai nesenai 

paliovė mus, 
pola ka is’’

Taigi, kuomet mes tiek pro-

I tai asz manau, kad 
| gust n!
i kaip am(*rikonai
’ liet m ins, i vadinti!

r 11

; gresiiojame, lai ar mes ameri-
' konejame
' mes

įjš ' grėsliajame ir civilizuojamos.

arba nvksta.ino? 
nieko daugiau

o e, 
kaip pro-

.Bezdžionka iszgialbcjo laiva.
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ROYAL MAIL^ 
KELIONE | 

savo gimines 
in Amerika#pėr Royal Mail 
Linija. i
Specialiszkas patarnavimas1 

• «"rar 
czisti kambariai

APMOKĖTA
Pargabenkite

patarnavimas;
del lietuviu pasažieriu

J’

JUOCNUKIS.
I.ietuvlNzkns Krlnnczins.

Pasiuva visokius Siutus ir Overko- 
tus pagal naujausia mada ir Isz 
geriausio materljollo pagal noro 
koslumerlaus. Senus pataisau ir 
iszproslnu ir padarau kaip naujus. 
Mano darbas gvarantuojarnas ir 
busite visame užganėdinti.
102 E. Centre St. SHENANDOAH.

valgys 
visiems.
Dideli parankus greiti laivap 

i i
I 
i

tankiai iszplaukia
ORDUNA ORCA
ORBITA OHIO

Laivakortes in visas dalis'
dalis Europos. j

Raszykite o gausite knygute, i
I
I

1

t
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I
I
I

I
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p

f 
it <<
9 -senstame 

ta i
'Taigi .jei jau mos 

ameri koiiejame, tai musu 
geni karte. -- jnunuo- 
lietuvoja ’ 

dar reikia daugiau 
da rbo pridėt i (y pat inga i lien 
kurio bijo suamerikoneti), 
gelbėti toms 
daugiau bujoti.

Jeiku nu's nykstamo, tai kiek 
sudėjome ir 

parimiI ome i net uvon ’!
Mes gyvuojame, 

jame ir ci\’iliziiojames!

’ 'a X 

o 

t n 
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Kreipkitės ant adreso.g

ų ' ir
I nnujoji 

J B j mene

virt* preziden
I, .unglckasiu 
visus darbi 

nevažiuotu in 
padeji I 

kaip 
Isz

m
..onas Janis, 

l is isz 1 list rikto 
unijos praserg<ti 
pinkus idant
piinksztas kasyklas, nes 

ne tokis 
porstat ineje.

geležkelio straiko,
užtek t i - 
>s dirba 

dienas po

Inas tunais \ ra 
bau nekuriu 
priežast ies 
kompanijos nepristato 
liai karu, todėl kasyk 
liktai po d vi ir tris
ketures valandas ant dienos.

Arsziansias padėjimas yra: 
I ’hillipsbur( learfield, 

Bois, Curwensville, 
ir k i tos i a vietosią 
Jefferson, Clarion 
Ftrong pavietuosia. 
gul niekas iii lenais 
D‘‘-

Du-ir

Raynolds 
('leart’ield, 

Arinir
Todėl te- 
nevažiuo-

t-w
m

Senas metas atiduoda žeme naujam metui

tnkstanęziii auku 
I

l'ik mums 
akt v va ils

!S,

pa- 
draugijeh'ms

progresuo-
i ’ ’

daugiau 
paezt u m*

Lai variai isz

. a
Mitamsroi

laivo

iF

M -

f

< 'a roli- 
yra dėkingi už iszgial 

la i vo

i i

JROYAL MAH1

STEAM PACKET COMPANY
2G Broadway. New York.

Arba pas vietinius agentus.

ir juju gyvastes

mos

tas žmogus 
zuit palieijos stoties

\’adas palieijos Des Moines, 
Jo\va, apreiszke jog kožnas gir- 

kuris bus atvestas 
bus foto

grafuotas. Kada girtas iszsipa-
girios, toji fotografije .jam bus 
dovanota ant atminties, idant 
pats matytu kaip jisai iszrode 
Imdamas girtu.

Kalėdų vakaru palicije su
linko daugiau kaip szimta gir
tuoklių kuriems davė priglau
da. o ant rytojaus juju paveiks
lus. Nekuriu net apsiverki* ka
da pan*gejo 
]>rižadedami 
gert.

pal ieije

savo 
daugiau

paveikslus, 
nepasi-

I.ietuvLzka direkeije pacztu 
5r teh'grafii, apreiszke lenkisz- 
ka ministerija pacztu. kaipo ir 
paezt im* valdže Ryg°.ie ’’’ Per
line, jog isz priežasties
1inio politikiszko nesupratimo 
lerp Lietuvos ir Lenkijos, lie- 
luviszki paežiai m‘priimiii(*s 
jokiu korespondencijų isz Len
kijos, ne in Lenkija.

dabar-

Juokas ima žmogų kada at- 
Fimenj apie tuos rusiszkus rub
lius, kuru* neverti ne tiek kiek 
popiera ka ant juju drukuoti. 
Dabar ma.skoliai perka užrube- 

tins pinigus kur tik gauna. 
m . uszki spekulantai už viena 

nerikoniska doleri moka 57
• .Jijonus rubliu. Kas turi ame- 
likoniszka doleri Rosijoi, la
bai skaitosi dideliu milijonie
rium.

fa ..    , ■

.Juozas l’kt.veris raszo 
jenosia” klausima “Ar Lie
tuviai isznvks Amerikoji*?’’ 
kuri czion talpiname.

“Daug yra kalbama, 
)na apie suamerikonejima lie
tuviu. Net didžiule organizaci
ja SLA. savo suvažiavime apie 
tai kalbėjo.

Taip visi raszo, kalba,, szau- 
I mes

J f 

isznvks
klausima

4 k Na u-

raszo-

]fin, kad mes amerikone jame. 
Bet kokia nauda

Ar tas sulaikvs 
nuo to pavo- 

nepage- 
rins dabartinio stovio. Czia rei
kia darbo padėti, ir daug dar
bo. Jau per kelis metus mažai 
kas atvažiuoja isz Lietuvos’, ir 
kas atvažiuoja, tai irgi paskęs
ta mumyse taip, kad rodos jo 
ir nebuvo, jis su nauja lietu- 
,viszka “dvasiaM dingsta.

• Bet ant galo atviromis aki
mis pasižiūrėkime, ar mes isz- 
tikruju suamerikonesime ? Ar 
lietuviai isznyks Amerikoje 
taip, kaip kai kas szaukia ?

Paimkime faktus nuo pir- 
Xniau, na, nors kokia deszimts 
iar daugiau metu atgal. Ka mes 
lietuviai turėjome! Pažvelgsi
me in musu laikrasztija. Kiek 
pieš turėjome laikYhšzcziu se-

isz tu kalbu
ir raszvmu ? 
mus kiek nors 
jaus! Ne. Tas nei kiek

nian
f

“ V’K'iivbe, ”l vo, kad nepa k ly si u tarp tu di‘ ‘ Sauk*, 
“Keleivis” t.ii
senesnieji, t) dabar? 
me daugvbe lai k raszcziu, 
tris dienraszezius.
daugiau kuriasi. Kiek liet aviu 1 nieko, 
bendrovių inknrta ? Kiek lietu 

profesi !

maž daug.
Jau tnr'-j visai k;

džauliu 1 riobesin.
is kita. Ba i mes nebėra, j

Bet sziandi

Now Yorko veistis 
padaro biznio ant 
kaip kiti valsczei, ba per metus 

8.”> milijonus doleriu.
1 Ilinojus yra antras su 55 mili
jonais doleriu o Pennsylvania 
trecze su .*>(> milijonais doleriu.

surenka

doleriu

siirasza tai 
kareiviu dingo

net ir jeigu ko reikia, lietuviai nu-i |<rj|

Pagal naujausia
’’ j nemažai mušu

■ Į sviet ineje karoję, ba net 9(>,964

Ar dar jul' važiuoja,patys

viai nužengė biznyje
* - * i> 

,1<\1 •
Pirmiau didžiausias 

linezius, žinovas ir kartu biz
nierius buvo karezianmi n 
kas. ,11 s “ 
vo advokatas. 

Kitas 
tai “buezeris

sionalu
| ta, 

nmks-l važiuodavo

', nesi k la usda m i i 
nei kareziamni n ko.

I\a mes I urejoim* i
Viena, ant ra ailvoka- •

kuris isz įniršto

isz | irote I

m įmesta

o
muszin, 1
dimu, 
mie

■ ; 58,1 19. Viso mirė
'il; priežasezin 114,10!)

ant kariszku lauku laike 
>,705 mirė nuo sužei- 

mire 
nuo

• >

1 kalbėdavo dv\ lika kalbu i 
buvo karezianmi n-1 s;,s 
' viską ’ ’ žinojo, .l is bu - Į 

teisėjas, taikiu-1 
I svarbus a>niuo| 

mesinin- 
Kur daugiau žmonių ? - 

Biiezerneje! J is netoli tesiskyrė 
nuo kareziamninko.

Tai beveik 
k 4

tojas. 
buvo 
kas.

žinovas

iu rojome
Ar kada kas

viskas, 
biznierių.

meg

užriibežije ir na- 
visoiu priežasezin 

nuo visokiu 
atomo sau 

191!) me-

man 
bejima 
del mažos bezdžionkos vadina- 

Allablaba. Ant laivo užsi
degė nakties laike siera kuria
gabeno in San P’ranciska. Bez- 
džionka suuodė deganezia sie
ra, pribėgo prie kapitono pra
dėjo ji traukt už surduto kad 
ejtu žemyn. Kapitonas dasi- 
prates, jog kas negerai, nubė
go su keh'is laivoreis žemyn 
užtikdami ilgui, kuria po keliu 
valandii pasekmingai užgesino. 
Kad ne bezdžionka butu visi 
sudegia draiigf* su laivu. ». . w «• •-* ■■ MMI faMl ia ■« •«» K   — —     - - — ■--.-r r . -Į ~ |

Valgiu Gaminimas
-- IR--

Namu Prižiūrėjimas
Kožna moteris ar mergina 
privalo turėti szia knyga 
ir ji turėtu rastis kiek
vienam name. 162 puslapiu 
didelio formato. Drūtais 
audeklineis apdarais. Pre
ke tiktai .

I

Merchants Banking Trust Co.
MAHANOY CITY, PA.

--------------------$-------------------- .

Nori kad taupytumet savo pinigus sziam banke.
Nori kad atydarturnot taupinimo ar Czekiu 

gali jumis suteikti pagelba. ♦
Ji žino kaip suteikti pagelba savo prieteliams.
Musu depozitorai yra musu prieteliai 

banka jeszko dauginus prieteliu.
Ji suteikia patarimu kur geriausia investyt 

pinigus. Prigelbes jumis pirkti praperte.
Gera banka yra jusu geriausis priotelis.
1 )<"kite savo pinigus in

.MERCHANTS BANKING TRUST CO.
—$—

DIREKTORIAI:
D. F. GUINAN. Sek. KaHljerius 

LEON ECKERT, Vice-Prez.
J. H. GARRAHAN, W. F. RYNKIEVICZIA, P. C. FENTON, 

T. G. HORNSBY, A. DANISZEVICZIA, M. GAVULA.

skyrių. Ji

D. M. GRAHAM, Prcz.

ar

ir szita

l'lox 11 ginti ii | gyV.|S|PS j)|lo 1917 lyg

i to szeszi szimtai sii\ ir>znm.
l ---------

VI 
k < > l< s

. . $1.50
W. D. BOCZKAUSKAS -CO.

MAHANOY CITY, PA
1 irt u viszka i.

žvdelis, arba 
sznnda kl aris

».

nors
mokslo

yde, prigaud i m j<

Pažiūrėk iiin* daba r!
Arba musu draugijos, 

t vai kosi ! Kiek jo?
Bausmes

susipykimai, | 
n gudos, 

muszt vne.l e 
isz\ aži; 
kaip

Arba
“didelio 

žilumos SKAITYKITE "SAULE" I I

f)’

1

JOS 
t varka !

Kaip 
suprato' 
szt riuo

I Metinis Susirinkimas.

ka mes po 
į cziamoji

ino insi-j xel 
steigti koki nors bizni, ofisą \ i- draugija

susirinkimas Mor-

4 , i . s<

Geras T a voras
r

$Met inis
kni kar- chants Banking 'Trust Co. bau- 

ir ko del aprinkima direktorių ir
las
dainos

Parengdavo del apsvarstimo kitokiu reikalu 
vinie, gegu

senai pradėjo'9 Sausio 1923. Balsavimas nuo
2 iki 4 vai. popiet. 41

DANIEL K. GI’IN AN, Sek.

k *

. . . • • 1 • I

dumbest vje / Jeigu reikėjo lu*-( žino, -
reikalu va-! nykti pesztynes tiio^e iszvažia-tuviui kokiu i 

žinoti miestan,
nors
, (ai jis bijoda-

I

Uty

I astibus tame banke* l’tarninko

vintuose, piknikuose ? I(raugi-

I

f

Ilgiau nešiota reiškia pinigu sutauputa
Visados klausk Raudona Koulys ženklo, kada Tamsta perki guminius batus 

arba čeverykus.
Tamsta sutaupysi pinigus, nes Raudona Koulys reiškia augščiausę laipsnį

ir ilgiausi nešiojimą.

^RAD^-

jau

J'

<6

H

Padare vatda Guinano Sztoruj

Negalima rašte geresnio pecziaus už 
Buckwaiter pecziu.

Enamelas netruks nei nesilups.

už taiMažiau kasztuos pataisymai, 
kad yra padirbti isz geriausio ir dru- 
cziausio geležies. Yra padirbti per 
geriausius mekanikus. Toksai peczius 
turi but geras.

£<11 ,

Moterems Pluszinei, Kailinei 
ir Kitoki Kotai

&

s&

i

BAI P

y J
z /

’c; I ©BAN D'M $
/

T

“Raudonas Kamuotis” randasi ant kožno bato kelio, p ant užpakalio ir pado 
Himiner ir Lopac. Tamsta gali gaut baltus, raudonus ir juodus šiose trijose madose.

Paplatinti padai “Ball-Band” autuvo yra padaryti ypatingai makleriams. Jie#&4

apsaugoja viršų ir yra padaryti taip patvarus ir stiprus, kad nė aštrus kampai 
akmens nė anglies negali jpjaut ar įplėšt jį, , •

Ir “Ball-Band” batai yra labiausia išsilaikantieji ir tinkami nešiojimui, žiū
rėk “Raudono Kamuolio” kada eini pas savo pardavėjų.

Mishawaka Woolen Manufacturing Company
4BO Water St., Mishawaka, Iiid.

“Namas, kuriš moka milijonus tiž1 laipsnį?? ■ i
J i»' s 1<I U! < I " t’f i M

i

§

Atrasite* kad Guinano kotai ilgiause nesziojasi. y
Gera tavora visada apsimoka pirkti.
Gal ir daiigiaus pinigo mokesite bet ilgiaiis 
nesziosite miisu kotus.
Gaunate naujausios mados kotus.

n’

GUINAN
v

i * *

.Į ■

201 W. CENTRE ST.
MAHANOY CITY, PA.

/
11

41
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SU KOŽNU NUSISKUTIMU GALI ISZGIRSTI KON
CERTUS PER RADIO.

I

__

Apie Varginga f*Vrgipa ir 

Turtipąa VaiKipa.
i

I

I
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L
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— Kas nors dabar turi pa- 
> tik Imtinai 

baisia. KucziiFvakare juk turi 
būti pasakojamos pasakos.

Taip linksniai kalbėjo jauna 
szeimininke. Jos-puikios gilios 
akys juokėsi.

— Baisia pasaka, meldžia
mieji! — skamba aplinkui jau
nu paneliu balsai.

— Nieko baisaus dabar ne- 
— atsako puikiai 

apsitaisęs vyras.
baisu, jau papasakota.

— Ar nenorite gi paklausy
ti apie suszalnsi vaika po tur
tuolio langu, - 
tas.

pasakoti pasatai,

sugalvosi,

HI H II HHIHIHI HUI III • HI HHHHHHHHIf II • •• ••••••• •••«••••••••••*
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I

Viskas, kas

pasiūlo litera-

< -- a\ n 
svecziai.

ir padavė

larbo pa- 
kaip tik nuei-

(

laikraszt \

raszczio rudakeijon 
paskelbimą, kad jeszko darbo. 
Ji lauke.

.Ji pradėjo gani i 
siulinimus, bet
davo gaut i darbo, vieta jau bu 
davo užimta, arba ji netikdavo. 
Ji vėl skelbdavosi 
ir \d tas pats.

Ji jau iszleido visus pinigus, 
už kambarį jau neturėjo kuo 
moki'ti, drabužius, kuriuos ga
lėjo, jau pardavė ir
apėmė didele baime. Ji 
Nieko pažinstamo. 
ma. Kaip baisu, kaip ja apvylė 
jos svajones. Ji
tame mieste apart jos, kanki
nasi dar tukstaneziai žmonių. 
Kiti tukstaneziai žūsta. Niekas 

svej i mos
J e i su.szun k a ka s: 1 f . • •tai ai- 

szauksmo praskamba

jos siela 
viena. 

Szalta žie

pamate, kad
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bandykite duoti

I'

Angliszki barberei intaise 
tumel iu. Kada žmonis skuta, 
ir žines, isz ko kostumerei \ ra

radio aparatus del savo ko

Fv r ....

AR JŪSŲ KŪDIKIS

MIEGA GERAI
Tykus ir ramus miegojimas 
reiškia, jogei jusi; kūdikis 

: yra sveikas ir gerai maiti
namas.
Jeigu jis yra nepašiilsėjęs
ir nuolatos verkia, tai gali

mas daiktas,, kad valgis, kurį jūs duodate 
1 • i * t • • • > •kūdikiui yra jam .netinkantis.
Jeigu jūs negalite savo kūdikio žindyti,

EAGLE BRAND
{CONDENSED MILK)

■ - M A1 aaTuom pasiūloma čyf.lą, sveiką, lengvai
1 ’ .. v ‘ -
tūkstančius kūdikių į tvirtą ir gerą
padaromą maistą, kuris yra pastatęs
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Sztai sulaukėm vela Nauja 
Meteli,

Taji jauna berneli, 
Bet ka jisai mums prižadės, 

'lai niekas to ne inspes.
Bet asz jum vėlinu kamioge 

riausio, 
Gyvenimo puikiausio,

Sveikatėlės geros, 
Ir sutikimo terp poros. 

Del manės pasilsio nėra, 
Per visus metus tik beda

nimą j Uorden Company, Now York
i
tlyinuN, kaip jį vartoti lietuvių kai*

mergina. Jam ro-jauna

į

brendimą.
Iškirpkite ir pasiųskite šitą npgarsi- 

ir gausite pilnus patarimus ir nuro
dymus, kaip jj vartoti lietuvių kal» 
boj visai veltui, taipgi ir puikią kū- 
dikių knygą.

• .< i.. u. ...... , .............. . *U ............. • . y .o

gali iszgirsli visokius koncertus 
labai ,/tižganady t i. Badai 

am<*rikoniszki barberei ketina investi/radius del palinksmini
mo savo kostumeriii. Butu tai daug/smagiaii, m* kaip girdėti 
visokius plepalus barberiu kada skilta savo košt emerius.

i r

- atsako 
sugalvok ka

. jau
— Jau 

nors indomesnio.
Visi sužiuro in suaugusi vy

ra, kurio veide spindėjo nuliū
dimo ženklas, nors seklyezioje 
taip buvo linksma.

— Alano pasaka
/kpie bename mergina ir tur

tinga vaikina.”
Tai panaszi ant

apie uzszaluVi 
kas tai pastebėjo

— Papasakokite, 
kokite, — maldavo 
ežiai.

ne.

vadinasi
4 4

JOS I 1

istori- 
vaika, — 

su paszaipa.
papasa- 

k i t i

— Yra stebi linos ir baisios 
pasakos., bet mano 
iszkai paprasta...
buvo ne 
rniszke, bet
Vilniuje. Vietoji* jaunos kara- 

septy niolikos

pasaka vis- 
Viskas atsi- 

kokiame užburtame 
musu didžiajame

laites — septyniolikos metu 
graži geltonplauke mergina, 

tyra, nekalta, 
paprastas, 
vaikinas, 
supranta-

bet neturtinga, 
A’ietoje velnio 
gražiai apsitaisęs 
^Aplinkybes visiems 
n V >3.

Graži, tyra, nekalta mergina 
atvąžiavO in \ ilniu. Ji tikėjosi 

* rasti\ darf>a ir laime. Jos di- 
t uitas,

da^f> 
džiaugias 
siela ir

ir laime.
tai prakilni 

nesujudinta szirdis
t iki visiems žmonoms, ji visur 
mato geruma.

Toli, toŲ kainu* ji paliko sa
vo azeimyna, kurioje* buvo 
daug vargo ir nelaimiu. Ji ten 
negalėjo ilgiau Imti: ji turėjo 
kur nors eiti darbo ir laimes 
joszkoti. Su bailiu* ir aszaromis 
namiszkiai iszleido 
mn.

Atvažiavo ji in dideli mie-ta. 
In ja žiurėjo augszti nuirai, na
mai, gatves, 
eziojo

Ji

ja i.sz na-

kuriomis vaiksz- 
tukstaneziai žmonių. 

Skambėjo gatvakariai, automo
biliai ir invairus vežimai, 

rei kėjo

ezionai Peat jauezia 
nelaimes,, 
“Gelbėkite, gelbėkite, 
das to
gatvėmis, bet niekas, kaip tam
siame rniszke, neatsiliepia.

Mergina parasze savo moti
nai in tolima tevvnes kraszta: 

num baisu, 
matau, kaip

ir linksma buvo musu

M vi ima mam v t e, 
Asz tiktai dabar 
slnagn 
vargingoje sz(*imynoje. Asz vi
sai viena, darbo negaunu, asz 
galiu badu pražūti. Bet asz vis 
dar tikiu.
už savo dukrele, kad Dievas 
užtartu mane. 'Tu, 
manai, kad mane laukia laime 
ir kad nulinksmiiisiu 
nutvos dienas.

tamsiame rniszke. 
manos nepasigaili... 

Tave mvlinti dukrele.“
Bet ponai, jus, 

pra.szete 
tai tegul bus Kalėdų pasaka.... 
Insi vaizdinkite t$au, kad tai bu
vo szaltas, kuezin vakaras, 
kuomet sniegas gurgžda 
kojomis.

Tokia tamsia nakfb baisu 
vaikszczioti gatvėmis. Kas turi 

tast^kiibi-

Mamyte, pasimelsk 
dukrele, 
mano.

I

niamvte.

tavo si‘-
Mama, ezionai

baisu kaip 
Niekas 
m

rodos.
Kalėdų pasakos; na.

kuezin 
sniegas po

tamsia

nors kokia lindyne#
naši namon, kad nors apsiszil- 

, kur puikiuose 
dega žiburiai ii

dera iti. Gerai ten, 
kambariuose < 
iszredytos eglaites../’ į 1

liga, tuszczia gatve. Joji 
szoka szokius szalczio szesze- 
liai. Kur gi tu vedi, gatve ? 
panaszi in 
gatve. Kaip paniurę tavo 
pos, 
negyvėlio karsto!

Susitraukus viena

Tu 
paskuiino mirlies 

lem- 
-— tartum žibintuvai prie

ru

ginai savo nekaltybe '.
Eina mergina 

turtingame 
daug puikiu 
nakvvnes!...

— Paneles, jus 
Kalėdų pasakos,

mm’gina neturi

Tamegatve.
kur tiekmieste, 

namu, norą jai

nurojote 
(ai tik klau-

svkite., Tvra 
sau nakvynes mieste, kuriame 
plaukia, aukso upeliai, 
niekas nenori pagelbėt i.

Jaunas vaikinas gerokai isz- 
sigere. Jis priėjo prie merginos 
apsikabino ir pradėjo bueziuo- 
I i. J i> ja norėjo nu<i vest i in 
miegamąjį kambarį.

Tuomet tai mergina lyg atsi
peikėjo, sudrėbėjo ir jo ranko
se bebalsiai ir giliai apsiverkė,' 
.Jos szirdis pt'rsipilde skausmu 
kuris

O’

dėkingumo aszaromis t i nga 
< lo-i,

ja

1 

jau liejosi pro krasztus. 
graudžiai 

isz
bet i. iszskiriant

Jai 
Ji ne

turi jokio ginklo, kad iszsigial- 
viena — tai

savo tyruma... < >, mielos pane
les! Laiminu nekaltvbe, 

jus myli.
ir žinote, kai| 

merginos svajo-

t ie.
gal Imti, 

szventos tos ,

saugo ja 

J us,
kurie

kuiia

1

nes
ęi ai sustojo 

graži mergina 
deles gatves; jos keliai prade-

suszalnsi ta 
ant kampo di

jo linkti.
jis iszpuczia jos plona sijono 
Ii ,szaldo jos kojas ir sukelin 
lekianti sniegą. Szalta, neturi 

\ ieszpat i e.
geibo k i

Vejas mėgsta žaisti.

ji daugiau spėkų, 
iszgelbekit! Žmones,

Asz ant visko sutiksiu! t) 
prakeiktas mieste, praryk mu 
ne! Mamyte! Tu nesimeldei n>

Mylima tavo dukrele

te!

ma nd...
žūsta!...

Prieszais ja pasi taiko 
žiai apsitaisęs jaunas vaikinas 

nekvailas

g ra

ir nejiik 
Ta na k t 

ir mamv urnas 
smagiau, pasi

Ji
I kuna*I
Iszsigando
n<

verke. Jos visas 
gailesczio drebejo. 

vaikinas irjaunas
’.inojo ka daryti.

Ko t n verki ? -- klau-
A"Z tau nieko blo 

su ma-
.-O J|>.
go nedarau, juk t u pati 
n i m atėjai. Sakyk ko tu verki, 
ko tau 
nori eiti 
bari ?...

Ir vorkddama suszuko 
gina:

reikia ? Kodėl gi t u ne
su manim in ana kniu

mer-

Atleisk man! Asz. nega-
liu!

Jaunas vaikinas stovėjo kaip 
dievaiezio Perkūno trenktas, o 
jauna mergina nusigando si 
jam kalbėjo:

A>z
* a vo

mergina

ilgai kovojau. Dabar asz 
rankose,

pas tavo. .Jei
manos,

a.-z pat i atė jau 
galite, nežudykite 

neatimkite ta. ka 1 uriu 
brangiausio... A<z nesiprie.*zin- 

ž,u-• u. vis vien jau asz žuvusi..
u-i...
Su-kamlejo jaunam vaikinui 

ir iszejo vyno garai isz 
J is pamnželi paėmė jos

•anka ir tarė:
O tu, nelaiminga! Kam 

-z tave žudysiu. Geriau pa
upio save, m

•zirdi 
•aivos.

kuris jin visa

kad kiekviena yra pakly- B,‘ Poilsio po svietą lakstau,
nakt ies tamsoje 

kiekviena, t v ra. ir 
nakvynes

ir kad 
neturi sau 

ku rėžias.
ir ant 

isz-
a li

M i ėst as 
kaip osziantis miszkas, 
kiekvieno kampo žvėris — 
tižimas laukia sau naujos

I

gsmu ir 
akvse.

Jaunas ir turtingas vaikinas’dusi 
nemiegojo visa nakti, jis vis 
mato, kaip tas atsiliko. Jo šie 
Jo.ie atsivėrė netikėtas szaitinis 

pripildo kokia
tai szviesa, iszkilme smagumu.
Jam norėjosi metavotisi ir nudlkos.

Ir laksto tas vaikinas po pa
sauli su naiviszka svajom*, pa
statyti narna, kur visos beau

gus ajiimla, - ji klejojo. Ji Im.voįmes merginos rastu sau nakvy- 
karszezio apimta,

slis iii ka tai Nožinoma.ji.
Kuomet ryte jis pažiurėjo in 

merginos kambari, ta gulėjo Ii-
.r 'JM. * m i H \ |

ji vakar per ' m*, ramybe ir...
Beklejodama, ji iszlie<-! - Na, asz 

<- jua pasaka, 
asz pasakojau kaip mokėjau...

Man nesmagu ii 
} atsiminti...

Jauna< vaikinas ja gydė. Ji 'stiklus ir 
pamažėl pradėjo s\eikli. Jis pa : moterų tyruma, už ta žmonijos 

, kuri žibanti sunku 
ji pradėjo Idaueszti iki Augszcziasiojo per 

Su kiekviena diena ny ; tamsius žmonijos miszkus, kur 
gražybe, i>znyko raudo-i vieszpatauja pikti žvėrys 

s spėkos...
(Verte Jonukas.)

-- Isz “ Vienvbes.

szalo.
davo rankas in ka tai ii
davo:
nenoriu žilti! Manivte, nudskis '
už savo dukrele!'’... į

* Nežud vkite
zaul 

mane,

vaikinas ja

trupino jo> gvvenimu ir ap>u žibintuvą, 
Botmeilo.p.) ja 

džiūti, 
ko jos
Durnas nuo malonaus jos veido. I tamsio
Jis >u skausmu <zirdyjo žiurėjo;

Jo szirdis plyszo isz gai-Į
. Jame užgimė did<*le ir 

•szviosi meile.
norėjo ta inergi

savo mylima žmona, bet ji į 
numirė 
baisus,

i u ja. . 
Je^czio.

Ji< 
rvti .

ina pada-' 
t • • '

isz džiovom 
bežiedis

. Ja užmušė ■ 
budelis mies-! 

tas. Perdaug tyra, perdaug ne-i 
kovoti su 
tamsa ir

1

jums papasako- 
kaledu pasaka, pa-

skaudu tai 
Pripilkite vyno in 

iszgerkim už szvonta

GYVENIMAS

Sz. Marijos Panos 
PREKE TIKTAI 25c.

W. D. Boczkow»kl-Co.
Mahanoy City. Pa.

ir

J J

Ir jums naujeneles raszau. 
K a daryt, 

Turiu lakstyt, 
Tok i s mano likimas, 

Del jusu paaiszventimas.
Na ir vela pradėsiu: 

Ar girdėjote mano mieli 
Apie szitoki boba anioleli(?) 

K a vyra savo muszdavo, 
Bjaureis vardais szaukdavo.

N orėj o j i nu ma ryt, 
Isz svieto iszvaikyt,

Su kumsztem ant jo szokinejo, 
Aplink stuba paskui bėginėjo. 

Su peileis kerszino, 
Kitus su mnnszaine vieszino.
Žmogelis in pirszlius buvo 

užpraszytas, 
Boba papuolė in pasiūt ima 

“busi sutaisvtas.” 
Reke gvoltu ant jo, 
Kada tasai iszejo.

Tuojau s kvorta munszaines 
atgabeno,

Nepaisydama ant senio.
Pakvietė sportus visus, 

Kaip pati, tokius szpicus. 
Suszauke mergicas senas, 
Su jeis leibavo per dienas. 

Kada vyras sugryžo staiga i, 
Suprato, jog czion niekai, 

Pabaladojo in duris, 
Visi ižbego kaip szunis.
Ant žmogelio užpuolė, 

Kaip žvėris ant jo supuolė, 
Baisei sumusze, 

Aki jam iszmusze.
Kelis menesius gulėjo, 

Pakol in sveikata nedaejo. 
Nuo to laiko proto neteko, 
Bobai pinigu neužteko,
Nuolatos nebageli ede, 

Pakol ir kita aki neiszede.
Viena diena nelaime atsitiko, 

Ant geležinkelio smertis nž- 
*. i ) tiko,

Kuna namon pamesze, 
Boba plaukus pesze.

Pradėjo ji szaukt, kC;
Isz gailesczio staugt, 1: ‘

kalta ji
miesto ;
purvais.

Jaunas
naszlaieziu.

buvo, kad 
apgavyste.

PASINAUDOKITE VISI — 
DYKAI!

Stebėtina mostis kuri sulai-
vaikinas 
Jis

pasiliko ko slenkima plauku, iszczysti- 
dar ir dabar

gyvena. Jis vis atsimena jauna,.| jima, pražylima
geltonplauke m<*r- i szaknis plauku.

na pleiskanas ir sulaiko nieže-
J

Jis buvo 
tas su gera szirdžia. 
jis irgi buvo 
apie tai, kaip 
linksminti.

Jis pamali* jauna mergina 
beveik kūdiki, 
gatves kampo, 
bino merginos 
ir puikus jos

;i i 
pasakok 
slėpk...

Mergina

ir atgaivina 
FREE SAM- 

I PEL1 visi aplaikys ant iszme- 
ginimo, <

sza.lanczia an! 
N aikina niHte 
veido tvrumaj- 

geltoni plaukai 
Jis pastebėjo jos meldimo pil
na žvilgsni, žustanrzio pauksz-

viska gražia, tyra, g 
gina.

Jos
a (mintimi.

jam apie viską pa-' 
pasakojo, ka ji iszkente.jo, ir a- 
pie tai, kaip ji koypjo^ir apie sa

atminti jis laiko szvonta 
.Jis visuomet 

siems, ka tik pasitinka, ne<za 
pagialba tokia, kokia gali.

Szirdis jo susispaudžia, kuo
met jis galvoje susitinka netur-

o ingysite drutus ir 
vi- puikius plaukus. Raszykit tuo- 

jaus lietuviszkai pas:
Free “Specialties

236 Broadway, Box 9 W.
Brooklyn, N. Y.

I 
4

V,sau eina 
graži geltonplauke jauna mer
gaite. Iki pusiaunakezio ji 

dabar
so

v
(t.104svajones. Mainiau vaikinas 

klausėsi ir gėdinosi pats už sa- 
Pi isipilde meile jo szirdis.

V O
telio žvilgsni.

— Tikrai kaip pasakoje, —- 
pamastė sau vaikinas ir užsi 
mane jos meiles. — Ji 
dusi tartum pasakiszka sniegi
ne mm’gaite.

invairus 
valandoje 

sergėtis, kad nesuvažinėtu.
Ta dailute mergina savo 

prastoje, bet szvarioje >zlebeje 
vaikszcziojo po muistą, su nu
sistebėjimu dairėsi in pamink
lus, sodus, dideliu krautuvių 
langus. V ipur iszrode jai bega- 

Dairesi iii žmones 
puikiai apsitaisiusius 
szirdis drebėjo 
jimo džiaugsmo. Kaip tai pui
kus ir indomus 
deliame mieste!

Bet pamažėl praslinko pir
mieji inspndžiai ir 
pradėjo apimti baime, 
labiau jaute save naszlaite, 
žyte, kuriĄja niekas nesirūpi
na. Visi šu szalta iszvaizda 
kurtai skubinosi pro sznli, ne
kreipdami in ja (lomos.
tais jie nuo jos pabėga kaip 
greitai gali.
• Antgalo mergina

• Kiekvienoje
I

lini turtai.
ir jos

nuo pasigrože-

gyvenimas di-

1

f

jos siela
Ji vis 

ma-

K a r-

pradėjo 
jaustis kaip rniszke, kaip tam
siame iniszke, kuriame slankio- 

Tiime 
ir paklysti

ja kraujageriai žvėrys, 
tampiame rniszke 
galima.

Pinigu kuriuos ji isz namu 
atsivožė, mažai jau teliko. Ji 
nu^iBamdžhis buvo tamsu, ma
ža Itambareli ant augszto, bet 
ir tai negalėjo sutaupyti pini
gu. Ąpaczioje gyveno kokios 
tai mqterys, kurios nežinia ka 
veikia. Paskuį jį . nuėjo Jjjk-

Ji eina
Kur gi 

nak-

dėjo gelžkelio stovyje, o 
ji alkana, suszalnsi vaikszezio- 
ja, ledu apklotomis gatvėmis. 
Ji ne turi nakvvnes. 
pati nežinodama kur.
jai praleisti szia szventa 
ti!...

Jos plona jautke žiaurus ve
jas ketoną, tartum norėdamas 
visai apnuoginti; jis judina ir 
panesziota jos skrybėlaite* ir 
žaidžia jos sijonu. Mergina ko
voja nuszalusias rankas, ji dre
ba isz szalczio. Ji ka tik paeina, 
ja badas kankina.

Skubinasi pro szalį pavieniai 
praeiviai ka tįk dirstelėdami 
jn ja. Gal būti juose ant valan
dėlės ir ^iižiba mintis: ko ji to
kia, tai nelaiminga graži mer
gina turinti toki puiku liemenį 
ir veju sutiirszytits plaukus? 
Bet visi skubinasi namon. Vi
si nori szilumos ir szventes 
szeimyniszku smagumu.

Puiku tyra mergina! Tu dre
bi isz szalczio ir alksti. isz ba
do! Nei vejas nei sząltis neap
saugoja tavo tyrumo. Tu alka
na ir suszalnsi vaikszczioji 
gatvėmis saugodama savo ty
rumo. Tu alkana ir suszahtsi 
vaikszczioji gatvėmis saugo
dama savo tyruma, ir nekaity-

rn

pa k I)

Tai nutikėtas at
sitikimas. Na, busiu 
geru užburtu jaunikaieziu 
szianakti. Ji gal but visai 
nai pakliuvo in gatves amata, 

matyt isz jos neturtingu

asz josi
nors

nese-

w. rnsipjlde inęiiG jo szirdis. 
Jis tik pima kiirtapahiate tiks 
ra t yry be tikra rnoteriszka gra
žybe*. Jis atsiminė savo svajo
nes. Jis suprato Jos nekalta,ty
ra siela. Jis žiurėjo in įieturtin- 

ir aplink saves; jo 
pasirodė tuszczias,

ga mergina 
gyvenimas

Tūkstantis Naktų ir Viena
ARABISZKOS ISTORIJOS

Boba plaukus pesze.
Pradėjo ji szaukt

— tai i 
pa red u.

Taip bemastydarnas jaunas 
vaikinas priėjo prie 
plaukes merginos ir (are:

Kam vaikszczioti tokia
me szalty gatve vol ik e i va. pas 
mane. Asz turiu užkandžio ir 
vyno. Smagiai prakišim laika. 
Dabar vėlyba naktis ir vargiai 
k a nors patiksi.
.Mergina nieko nesuprasdama 

jo veidą ir nuėjo 
Jis parsivedė ja in

gelton-

pažiurėjo in 
paskui ji.
szvie.su, szilta kambarį, kur bu
vo daug gražiu daiktu, daug 

ir vynu. Ji su nuosteba 
žiurėjo in gražias ant stalo gė
los.’Jos akys žibėjo. Jaunas 
vaikinas ilgai žiurėjo in užkai
tusi merginos veidą, ant mink- 
sztu jos plauku ir jam buvo J i ri

valgiu

ksma. Jis daug juokėsi, siūly
damas gėrimus ir valgius savo 
vieszniai.

Ji sužadino jame nesupran-bo! O mieste, tu akmenini bu
deli, tu baisus! Tu baisesnis už tuma baime, iszszauke nusiste- 

. Tavyje tik 
tai kankynes, pasileidimas i 

mer-jejo.
n

tamsiausia miszka bejima, Ji visa laika tylėjo ir

bereikszmis. 
jis niekad 
gražios merginos,

Jissios.

Jam rodėsi, kad 
nesusitiko tokios 

tokos szvie- 
atsiklaupe priesz ja,

paėmė jos szaltas rankas ir isz 
sujudii.-ios d vašios

in nieką neatsi-

PUIKI DIDELE KNYGA. 27 ARABISZKOS ISTORIJOS.
150 Paveikslu.704 Dideliu Puslapiu.

Drucziai Puikiai Apdaryta Audekliniais Iszmargintais Vyrszais

SZTAI KA RASZO ISZ LIETUVOS 
APIE SZITA KNYGA

♦
i

Tūkstantis N^lda

gilumos 
pradėjo kalbeli.

— Mergele! Tu tyra,, mano 
nekaltybe! Asz, kaipir visi, ėj
au pro szali,
žvelgdamas. Asz nuskriau
džiau tave,asz mindžiojau pur- 
vynan, tavo siela tiktai dėlto, 
kad tu moteriuke, Likimas išb
rinko mam* irabkiu tavp pražiį- 
ties; bet dabar atsitiko stebu
klas ir asz noriu būti tavo iszr ;

■.A"*1 , v' ■ * |

golbejimu. Szviosi kalėdų le
genda! Gal būti, asz pabusiu 
szalta ūkanota ryta....Tu sėdi

nusiminusi, tyrapriesz nian'e,
ir tavo nekaltybe spaudžia mar 
no szircli. Atleisk man! Tegul 
buna palaiminta ta valanda, 
kurioje asz tave pamaeziau be 
vilties!

Jis pamaželli nuvede ja ip 
kita paskira kambari, pritaisę, 
jai lova, o pats nuėjo sau mie- 

► su ja iki

llj

4
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Gorbemasis Tamistai:—
Sulaukiau nuo jusu siuneziamoa 

mano vardu knyga “Tūkstantis 
Naktų ir Viena” ui kuria tariu 
szirdinga aeziu Ir labai džiaugiuosi 
kad tokia knyga kaip “Tūkstantis 
Naktų ir Viena” apturėjau, nes man 
labai yra žingeidi! skaityti visokias 
istorijas, jas skaitydamas nei nepa
sijunti kaip laikas szventai. it* sma
giai praeina. Asz visiems linkėczlau 
kad nusipirktu tokia knyga kaip 
“TuJtstanthk Naktų ir Viena” nes ja 
skaitydamas žmogus apie viską tada 
pamlrszti ir visokį ruposczlal nors 
ant valandėlės atsitraukia.

Su pagarba. A. ŽOKAS,
18 d. Gegužio i92Jm.

vardu knyga 
ir Viena”

Dv, Palazduonys, 
Czekiszkos vai, 

K avi! o apak, 
LITHUANIA.

T

Bet nieko negialbejo, ? 
Poterius sukalbėjo;

In drobule invyniojo, 
Nebageli palaidojo.

Boba isz gailesczio kvailiavo, 
Po grinezes dabar ubagavo, 

Niekas ant josios nesusimy- 
lejo, 

Kada per dienas be pasilsio 
ėjo.

Saužine ja ja ede, 
Pakol visai nesuede.

Inszoko in smirdanezia. bala, 
Ir ten pasidarė sau gala, 

Tokia tai pabaiga tokios bo
bos,

Kuri gyveno be vieros, 
Ba kaip pasiklojo, 

Teip ir isžmiegojo, 
O kokis gyvenimas, 

Tokia ir mirtis.
Epi Niu Yr del visu, 
Mano milenpi nitel'iu, 

O ir berneliu!

Yra tai ketvirtas iszdavimas tos puikios knygos, tas
parodo kad žmonoms labai patinka.

• ■ ,• ,:W .   j. ‘ Li.< I*'Mja nusiusti in Lietuva,-
Teipgi galima

' t j f ■ . » **• _ L.W !■

ir ant klausimu trumpai atspkin- goti. Jis atsisveikino
, .; •. : iy.. c - tyto’įr jį žiurėjo in jin su džiaui » T* <•>

Preke knygos Amerikė $2.00

W. D. B0CZKAU8KA3 - 00. MAHANOY CITY, PA.

. ,r ' J „ (' k 1 i ~ »pT*p r 1" ■ ’j I. 1 / ' * ' ■■ 1 *

Preke knygos in Lietuva su nusiuntimu tiktai $2*50
•£«? -y,. dį !</♦, u’AA.A. ui ■ » d- 1 - 1 ■ ‘ *■* '

V VITU Dnwtwm*
nV 11U iBraMkejUmo ptaigv UconW* 
~ ....m* - • - - 50c.

KVITU Knyiele Drautyittai, del 
Kantoriaus no* sudėtu pinigu ant 
susirinkimu ------- |po.

w. d. Boę^u^AB^.,"
ui’

. ; 1UHAN0T CITY. >>.
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szvie.su
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Mokama antra procentą ant nudėtu 
pinigo. Procentą pridedain prlo Juh 
pinigu * Saun*o Ir 1 T.lepoa, nepai
sant ar atueazat parodyt knygute 
ar na. Mes norim kad Ir jus turė
tumėt reikale au musu banka, ne
paisant ar malas ar didelis.

Bankas adaras nuo 9 ryte Iki 3 
popiet. Subatomis 9 ryla Iki 12 vai.

CAFITAn STOCK 1125.000.00
Surplus Ir Profit* |53<,344.50

Žinios Vietines
j - į , ^rr n ir fuiĮ—Įr. ' Į^rtTj-r^i-

Isz Lietuvos
" '■ ’• SAULE

4.
I
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z H. BALL, Prezidentas.
Goo. W. BARLOW. Vlcc-Prcz.
Jos. E. FERGUSON, Kaslorlus.

I

j

I
* 'll

Ant. J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRARORIUS 

IR R1LSAMU0T0.IAS

IjddoJa kutus Numirėliu pagal Nau
jausia mada. Pigi preke. Telpgl pri
stato automobilius visokiems reika
lams.

Parduodu visokius paminklus, didel
ius ir mažius už pigiausia preke, todėl 
jeigu pirkaite POMNINKA tai kreip
kite^ pas mano, nes asz gailu jumis 
pigiau gerinus parduoti negu kiti.

801 E. Pine SU Mahanoy City. Pa.

F* r
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i
iiiamnj'irrii........... . ...............rr—vt.........

JONAS M. CISARIKAS 
Flre Insurance Agent
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Apdraudžiu (Inszurlnlu) Namus. 
Tavoms, Naminius Rakandus, 

nuo Ugnies. 
Geriausiose Kompanijose e

315 W. Mahanoy Are, Mahanoy City «

W. TRASKAUSKAS 
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 

HRABORIUS MAHANOY CITY, PA.

Laidoja Kudus Numirusiu. Pasamdo 
Automobilius del Laldotuvlu Krlk- 

■z tini u, Veseliju, Pasivažinėjimo 
!r L t.

520 W. Centre SU Mahanoy City, Fa.

LfetnvhakMs Graborius

K. KEKLAIT1S
Laidoja Numirėlius pagal 

naujausia mada Ir moksle. 
Turi pagelblnlnke motore.

Prieinamos prekes.

51< West Spruce Street 
MAHANOY CITY, FA.

Bell Telephones No. 149

i

I 
i

1923.
Naujas, Alėtas, 
Sausis — January.

- Kad pradžia ir pabaiga 
zito menesio graži, tai galime 

gražių metu — teipt i kel is
skelbia senovės ūkininku prie
žodis. Jeigu szitam menesi,je 
pasirodo uodai, tai reikos tai
sytos skranda..Sausis miglotas 
tai bus szlapias metas.
szitam menesije auga žole, tai 
los pabaigoje bus menkai. Jei
gu Sausis szaltas, negreit bu 
pavasaris, 
tinga.

Jeigu

nes vasara bus lie

Pet n vežios rvta atsibn- 
laidotuves 2’<. metu dukre- 

isz Pila
nt veže pas

V O 
les Ptaro Meszkinio 
dolphins. Kūneli 
Jurgi Drignniti, tęva p. Mesz- 
k in ienos.

Ant szito termino krimi
nali szko korto yra paduota 121 
provn isz viso pavieto, 
skaitliaus 25 provos yra isz

10 isz Afinersvilles, 7 isz Maha- 
nojnus ir 7 isz Tamaqua.

Žmogžudystes,
S in tau ii, 

Nuo. sz. m. spaliu 
džios, prasidėjo Sintautų apy
linkėj tokio invykiai, kurie vi
sus be galo surūpino.

Pirmas ju invyko sz 
liu men. apie 
ausztant užpuolė einanti namu 
link žmogn piktadariai ir gero

ji pk ule peiliu apipjauslt* 
(toliau nežinia ka Imt daro. 
Pamate jau sukilusius žmonos 
nuo užpulto pasitraukė.)

Milicijai ’pasiseko, 
gauti. Sugavusius 
apskriezio milicija, tenai radę 
juos nekaltus, paleido. Po kiek 
laiko vol buvo vienas važiuo
jantis isz miesto žmogus smar
kiai apiplosztas ji nurengė iki 
baltųjų ir liepe iszlipti isz ve
žimo, gi ploszikai susėdo veži
man nuvažiavo.

gi

Szakiu apskr. — 
men. pra-

m. upn- 
1(1-12 <1. Rvtn *

The American Banking Trust Co
I

MAHANOY CITY NAUJAS BANKAS

I

I

I

>

kai
> t i

<4> MUAM

i

Isz to

Pottsvilles
25
24 isz Shonandoro

— Jeigu jum kokis nepa- 
žinstamas žmogus duotu užsi
rūkyti cigara, tai nepriimkit, 
nes nuo tojo cigaro žmogus už
miega, po tam nepažinstamas 
tave apipleszia nuo visko. Jau 
keli panaszug atsitikimai buvo 
musu aplinkinėje. Vehik rū
kyk savo ciga'rns.

— Musu lietuviszas barbe
ns Juozas Ancereviczius, 409 
W. Centre u]i., iszdalineje sa
vo kostumeriams puikius ka- 

Tiojei, ka da neap-
laike, lai atojna, 
dasi.

lendorius.
pakol da ran-

busite Pottsville— Jeigu
kokais reikalais, tai užeikite 

in Pacento hotolr, tuo,jaus prie 
korto ant kampo. Smaginusia 
lietuviu užeiga. lt

su

ANT PARDAVIMO.

juos- Rlb 
nuvarė in

t

v Moderniszkas biznavas bankas, kuris suteiks
1 f

jumis visa parankuma, atsidarys del abelno
«

bankino biznio

į
i

J

Žymiausius gi atsitiki num 
invyko sz. m. lapkr. men. 12 d. 
apie 4 vai. po pietų paeziame 
miestely susidariusi “szaika” 
užpuolė pil. NNT. kuriam kaž 
kokiu inrankin (sako geležine 
pirsztine) kirto galvon, szis su
griuvo; jo draugas 
žinstamas NX, szoko

4 C szaika

ar tik pa
gelbėti, 

bet buvo peiliu nudurtas. Po 5 
minuezin jis mirė... O pirmes
nis, k i t b vedamas, parėjo namo 
ir po kelotos valandų — taipgi 
mirė ir, žmogžudžius tuojau su
gaudė ir uždare. Kita diena ap
kausto rankas ir iszvare in ap
skriti.

In szia žmogžudyste si n tau- 
didžiausiu pasi-tiėcziai žiuri 

piktinimu.
4

Lenkai Marcinkoniuosia.
Merkine, Lapkriczio 28 d. in 

Alarcinkonin kaima privažiavo 
daug lenku milicijos. Sakoma, 
kad milicininkai pakeis karine 
sargyba. Ir vėl žmones pradė
jo bėgioti inmiszkus, nes jiems 
labai milicija inkirojo...

ATSAKYMAI.

i

UTARNINKE
SAUSIO 1923

* * * •’ r* a * *

*

r

Užkviecziame j u su bankinus reikalus nepaisant
ar maži ar dideli.
pinigu reikalus,

ii

Už

I
I v.

Ateikite pasikalbėti apie jusu
mes prigelbisim jumis visame.

3-ežia Procentą
Sutaupytus Pinigus ir Kaledinu Klobu

JT W 'b ,.v ■
> ' ■ r'. *\ Am? •> '<

J

J. Z. Leechburg, Pa. — Jei- 
;ii tomistą ne turi eitizen po- 

pieras tai szeimynai isz Lietu 
vos sunkei 
rupyk nors
ras, o tas daug palengvins. Ka- 
szykie in kompanijų laivakor-

Saulėje” 
o tau duos visus patarimus 
apie tai.

M. V. Canton, Ohio. —Pa
veikslas kalendorije po vardu 
“Vėliava 
ežiu

.t"
/Visi naminiai rakandai, kris

lai, szepa, parlor 
Atsiszaukit pas

Mrs. James Bambrick,
12 S. Catawissa St..

Mahanoy City, J
PERSERGEJIMAS 

įU . t • z t L -L J A>i

Mahanoy City Water

sintas ir t.t.
(H.

(>•

partraukti. Pasi 
pirmutines popie-

•> - .»» - ,P.-
4

f
I > I

ežiu kokios randasi 4 (

I—T

(
!

kompanija prasergsti visus,
i

i

jog vandens randasi labai ma-
Rea) Estate Agent —- Notary Public žai, todėl bereikalo'nolaistyki-

C M1 S. S. P A R M L E Y

noLlte pJrklJ ar parduok stubu, te vandens, pataisykite began- 
czes paipas, 
yra uždraui^emos naudoti ant 
laistymo va odens ir žodžiu, vi
sur, kur tik vanduo bėga nerei
kalingai idant tuo pataisyt. — 
Mahanoy City Water Co. (t.f.

pra:neszimas.

mes galime Jumis lame patarnauti. 
Randavo j an 

rand
238 Centre (St-APahniioy City, Fa.

e namus, koletavojamo 
irt Ir telp tolinus.

guminei paipos

1

I

KELETĄ DALYKU APIE SZITA NAUJA BANKA:
Geriausi? inrengimas del jusu parankamo. /

TvUczIauala Lletuvhzka 
BATIKA

Dldala kaucija sudėta Valsti
jos'Bauko Departamento.
Ealu po priežiūra Valstijos, 
telp kad pinigai sudėti mano 
Bankoje negali pražūti. Pri
imu pinigus saugiam palalkl- 
mul Slunczu pinigus In vi
sas dalis svieto, pagal dienos 
kursą. Parduodu Laivakor
tes kompanijų nustatytame 

kainoms. Pampinu Pas z per
tu*, keliaujantiems in Lietuva 
Viskas daroma teisingai, grel 
tai Ir pigiai. Raižykite apie 
kainas o gausite teisinga 
atsekime. Adresavoklte:

V. LAPINSKAS
SOI W. Mahanoy Aven

• PA.

1 I

Victory Bondsai kurie buvo pa
> irIszaukti 15 Gruodžio 1922, 

Stempai kurie*j War Savinjgs 
lyra paszaukti 1 Sausio 1923m. 
;*tai galima jiios padėti in musu 
;banka kaipo “kesz”.

American Banking Trust Co. 
Centre ir Catawissa St.

4t.

MAHANOY CITY,

D B. JUOZAS J. AUST RA 
(Lietuvis)

A Buvusi* DakUrae Karlumea- 
Gydo visokiu Lygas.

Frlima ligonius lig 10 vai., 
ryU. 12 lig 2 popiet., « lig 
> vakare.
11S E, Coal St

Bell Tel. 859-R.
Shenandoah.•f

GERA PROGA PLIKIAMS!

I

I 
I

Visu Vieszpatys- 
ajszkei parodo isz savo 

užvardimo, jog joje randasi 48 
vėliavos kurios perstoto tiek 
vieszpatyscziu o ne valstiju 
(ateitu). Jeigu gerai užtemy- 
sit tai galesite 
prie kokios vieszpatystes kož
na vėliava priguli.

o ne

ajszkei matyti

REIKALINGA AGENTU
DIDELE MARSZKINU DIRBTUVE 
relkalauje agentu parduoti ju marsz- 

klnus tlesog neszlotojams.
prekes. Sempelel dykai. Madison Mills 
503 Broadway, New York. ad.

MARSZKINU

Pigios

t 
Mandagus patarnavimas del visu kožnam laike.

biznieriui, 
ar kitiems kurie mano pradėti koki nors bizni.

Konservai i viszka piningine pagelba suteikiama 
ninkui

Bandysime

prapert-
«

kožna karta suteikti visiems kageriausia patarnavima.

Szita banka užsitarnaus pas jumis

Pristokyte prie

pasisekimą ir pasitikėjimą.
»

musu Kaledino Klubu — dar atidarytas.

Nesukite savo depozitus in

i
i i?

K

American Banking Trust Co. Banka
* * ' 1. . " '!»

SVARBU NAUJIENA.
Namai ant Pardavimo, 

ė----- —
Mieste GĮirardville, Pa. de- 

szimts nauji* namu, bus greitu 
laiku pastatyta, su visais nau
jausiais intajsymais ir patogu
mais, už žema preke. Toipgi ir 
daugiaus na^nu bus statoma. 
Jeigu kas nįoretu pagal savo 

I gusta tai titri paduoti orderi 
ir jam pagal* jo norą bus na
mas pastatyta in porn mene
siu. Girard pilie vieta patogi, 
darbu daug>, kasiklos ka tik 
atidaromos. |Todel yra pama
toma kad in< pora metu pro
per tęs pakilsi in augszta pręke.^- 
Reikalaujautieji namu arba no
rėdami infoixnaeiju kreipkitos

I

i

—■■■n

i

paduoti orderi

r
' Arablizka Mostla yra tikrai pasek
minga ir kas prisluns keliolika stem- 
PU ir savo adresą tai aplalkys tuju 
artbiszku gyduolių dykai. Raszyklte 
tat Bilo adreso Dr. Jmbco, 236 Broad
way • Box 9, Brooklyn, bl. Y. l^anaudo 
ttto 1M ttloa progos visi kurie, yra 
pta-plikiai arba Tisai yra nupllkla, tf. .

ypatiszkai paute > ' (j-9)
Wm. J. Biitterly & Uo.

. 14s W. Main Sf.
Z j ■. .Girardville, Pa,

.. 14S W. Main St'.
A

CUNMM?
LIETUVON IN 10 DIENU 
per Southampton out Milžinu laivu 
Vienntinls vandeniu kelius Lietuvon 
Aquitania Mauretania 
45,617 tonu 30,704 torfu

Berongaria 
52,022 tonu

Apleidžia New Yorka kas Utarnlnka 
Greitas persėdimas Southaniptono. 

Lietuviai ypatiszkai lydėti 
(n Piliava 2 klesti $150,00 Kares 
In Piliava 3 klesa $100.50 Tax Extra 
KULIAINLNKAI ISZ LIETUVOS 
uodą ant laivo Pillavoj važiuojant 
In Southamptona Ir ton persėda 
ant milžinu laivu. Kožna aavnlte.

Greiozlausl laivai pasaulyje.
Informacijas apie prekes ir reika

lingus dokumentus del Iszkalno ap- 
mokamu keliauninku galite gauti 
no bilo agento. Pareikalaukite. Yrą 
vienas jusu mieste ar apiellnkeje.

I

I

t

i
»
I

t

I

I

%

Utarninke 2 diena Sausio 1923
I
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} , Banka tuo-laikinam laikui randasi

PARMLEY NAME Centre ir Catawissa St.
ye » « ........... .................. ..................................................
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AUGUSTINE SMITH, 
JOHN D. GIFFEN, Pagel. Kasieriaus

* ■
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Kasierius
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