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ISZ AMERIKOS Iszvare paezia laukan — 
pasikorė.

Apmainė kūdiki ant lovos. I MauiMique, Mich. Iszva- 

York, Pa. — Klarentinas i-jį j apmuszcs
Kuhn likos patrauktas in suda'dukteria
per savo moteria už nemaitini-1 Petras Buruse, 55 metu fanne- 
ma josios. Kuhn iszajszkino su- pasikorė tvarte ant bailees, 
džiui, buk nemano jaja maityii | Petras nesenei likos aresztaVo- 
ir rūpintis apie ja, nes ne yra tu už kerszinimn užmuszimu 
verta vadytis paezia ir motina,1 Augusto Wilke, bet likos pa- 

. Tuom nužeminimu bu- 
ir nuola-

ros savo paezia isz namu ir ge-
1 savo vedusia 

Norn Wintcrstratt

ris, pasikorė tvarte ant bailees.

i už kerszinimn

ba apmainė savo deszimts me-l]eiS(nSt
• <1 t 1 . at I / ‘ ,

vo labui siisirupinia 
o- vaikszcziojo paniuręs ir gal 

tas jam sumaisze protą nuo ko 
pasikorė.

Milžiniszka citrina.
(’lairsville, t lino, 

se eitrina koi<ia Iv 
kili kas mate buvo 
mm medžio prigulinti prie pa- 

Martos Vaughan. Vaisius 
turėjo 12 coliu ilgio 
linkui. **
Karaliszko gimimo, bet turi 

dirbti isz ranku darbo.
0

New York, 
ims

nešiu dukrelia aut lovos su sn-l 
vo motina. Sudžo paliepė jam Į t 
duoti deszimts doleriu dvi pa

būt kūdiki atidavė po 
tėvo apgloba.
Nužudė paezia, tris vaikus ir 

pats save.
Muncie, Tnd. — Kaimynai 

nematvdami ne vieno isz \\ il- 
szeimynos per 

nuėjo pažiūrėti

ežios,

r*

<r

- Didžiau- 
sziam lai- 
nuskinta

Jiamo M i llvrio 
kolos dienas, 
ka.s su jeis atsitiko. Kada du
ris iszlauže rado Milleriene gu- 
linczia ant lovos, laikanti savo 

o tęva su
gulinezius ant 
buvo

U menesiu kūdiki, 
dviems vaikais 
grindų — visi buvo negvvi. 
Milleris visus nuszovc po tam 
pats sau pasidarė gala. Dak 
tarai sako buk jisai staigai 
turėjo netekti proto.
Vaikai izgialbejo motina nuo 

I kalėjimo.
Wheeling, W. Va. —Prohi

bicijos agentai užklupo ant 
namo Mrs. Miko Szvarco, kuri 
tame laike vare munszaine ir 
ketino nuvežti 
ma, nes devyni vaikai apspito 
agentus, verkdami melde idant 
paliktu juju motinelia namie. 
Agentai rado pas moteria di 
dėlių samogonka, apie 100 
lomi brogos 
munszaines. kuriuos sunaikino. 
Szvarciene sake, buk jo>ios vy
ras randasi kalėjime, per ka 
buvo priversta varyti munszai- 
ne ant iszmaitinimo teip dide- 
lios szeimynos. Agentai palei
do motina su prižadėjimu, jog 
kada*sudus atsidarvs. tai turės 
stoti ant isz.siteisinimo. , i {
Norints kureze bet yra gera 

artiste.

jaja in kaleji-

n11
ir kelis galonus

<3

uos
o 1O> | ap-

Vyriauses su- 
Portugalijos 

nuo gy
va sezio ir badai jam gerai pa
siveda. Yra juoin kunigaiksz- 
tis Miguel de Braganza, sunu- 
Don Miguel Braganzos, 

Migučio, 
huvo karalium Portugalijos 
nuo 1833 lyg 1834 meto. Dirba 
jisai del kompanijos .John C. 
Page & Co., 115 Broadway.

Tūlas reporteris laikrasz- 
ežio surado Braganza ir apie 
tai apgarsino. — Ka daryt, juk 
karalei ifizejna isz mados o ju
ju gimines ture***- j«szkot i ko
kio n<jrs užsiėmimo idant ture 
ti duonutes.
Jaunavede mire in kėlės minu- 

tas po apsivedimui.
(’orvdon, Ind. — In kėlės 

miliutas po suriszimui mazgu 
motervstes Charlesa E. 
Duke, 60 metu jaunavedžio su 
pana Bessie E. Jones teipgi 60 
metu senumo, jaunavede krito 
prie altoriaus negyva. — O gal 
isz džiaugsmo, jog po tiek me
tu gavo vyra.

Influenza pradėjo platintis.
- Influenza 
platintis po 
Concord ir

impedinio 
agentu aseku racijos

kas karaliaus 
karalium

anų- 
kuris

F ' 
K

fula

gimines tiH

Seaford, Del. 
pradėjo 
Seaford,
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j
ri'’ 1& i

t 

•(

a*
5

L

<ri

/

Helena Heckman isz Musko
gee, Oklahomos, duoda persta* 
timus New Yorke. Miss Helena 
aplaike pirma dpVana už savo 
patogumą visam valstije Okla- 
1 lomoje. Korintą ji j i yra. kur- 
cze, bet gieda, szoka ir grajina 
ant piano puikei o priek tam 
turi puiku sudėjimą kūno kaip 
patis matote ant paveikslo.

Tiltas sugriuvo, 30 žmonių 
pražuvo.

Wash.
Cowliz upe iszplove pamatus 
tenaitinio tilto per kuri ėjo 
žmonis ir visas tiltas sugriuvo 
in upe. Apie trisdeszimts žmo
nių inkrito in upe draugi* su 
tiltu, kurie nuskendo, o dauge
li sužeido, kurie likos iszgial- 
betais. Szale sugriuvusio tilto 
to yra statomas naujas tiltas 
kuri ketina užbaigti atejnuiiti 
menesi, per kuri neleido žino

Kelso, Pakilus

I

I
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Daminikas 
buezeris,

3246 Tilton Str.
gyvo-

?

savo mie-

staigai
Blades, 

kitus aplinkinius miestus. Dak
tarai dirba diena ir nakt i idantS 
užbėgti didesniam prasiplati
nimui tosios ligos. Keliolika 
žmonių jau mirė o daugelis 
serga ant uždegimo plaucziu.
Pasiėmė $700, iszpiszkino su 

burdingierium.
Philadelphia. — 

Vinoviczius, 
mintis ant
Port Richmond, pranesze poli
cijai apie pabėgima savo pri- 
siegeles, melsdamas idant jaja 
surastu.

Vineviczius davė
lai prisiegeliai 700 doleriu 24 
Dccembcrio, idant uunesztu in 
banku, bet daugiau nesugiyžo, 
paėmė pinigus o ir((Ja daugiau 
ir iszbego su burdingierium J. 
lindėju (?) palikdama Dami- 
nikui penkis mažus vaikus.
Kova terp baltųjų ir juoduju.

Rosewood, Fla. — Czionais 
prasidėjo kova terp baltųjų ir 
juoduju kuri kilo isz priežas
ties trijų juoduju, kutid užklu
po ant jaunos merginos. Inir- 
szus myne sudegino konia visa 
miesteli kuriame gyveno patis 
nigerei, užmusze 6 nigerius ir 
<lu Žmonis isz 
aplinkiniu valscziu pribuvo 
baltiems in pagialba ir kaip 

tai užejs tikra kova 
terp baltųjų ir juoduju. Badai
gųbernotorius ketina iszsziuikt 
inĮlici'jė ant apmalsziiiirno

baltuosius.

rodos,

ant 
midfiztiniuku.

.  „ I I ■■■! I ........ .......................................................................... ............................... .. . ■ ■ 2'—*-*m,*,,**.^‘"**.‘"

Razbaininko sodyba bus sugriauta.

Szis kampinis namas, kuris stovi .jau daugiau kaip 700
metu, Hlthame, Anglijoi, bus sugriautas, o in jojo vieta Ims 
pastatytas naujas lioleli
garsingas angliszkas razbainmkas Diek Turpin.

1

s. Szitam namu turėjo savo sodvba

Atrado nauja gysla kietųjų 
augliu.

Bloomsburg, 
nudžiugo aplinkinei

Pa. — Nemažai 
i gyvento-' 

jai, kada kaimelije Mifflinville- 
W. A. Gilbert atrado ant savoj 
formos gysla 
turinti daugiau kaip penkioli
ka pėdu storumo. Yra tai pir
mutinis atradimas kietųjų 
anglių szidjc aplinkinėje.

Kiek apsivedė ir užgimė 
New Yorke.

New York.
departamentu, tai 1922 

mete likos surisztos 2,686 po
ros rysziumoterystes, o užgi
mė 4,576 vaiku, mirė‘5,472 ypa
tų. Priežastis sumažinimo ap- 
sivedimu, buvo blogi laikai. 
Paczto darbininkai permainy

davo kiauszinius.
Pittsburgh, Pa. — Inspek

torei paczto arcsztavojo pacz- 
tini darbininką Ortona East
man, kuris iszimdavo isz dužiu 
szviežius kiauszinius o in juju 
vieta indedavo senus. Szviežius 
parduodavo in sztorus už ge
rus pinigus. Dabar nebagelis 
sėdi kalėjime už vagysta.

Gera pradže su nauju metu.

tos

Isz Lietuvos

kietu,ju migliu,! itircdamas
jas Mateuszas Pecziulaitis 

; savo
linus

Sudegė pirtyje.
Tvarkiszkiu kaimo gyvento- 

, lie

pi rties, myne
svetimoje Padainupiu 

kaime. Vakare sudžiovęs linus 
kūreno krosui. Nakti pirtis už
sidegė bet gelbet nebuvo kam. 
Ryta draskant degėsius užu- 

rado Peeziulaiezio ap-j krosny
— Pagal sveika- <leKusi lavonu: nudegus galva,

tai pradegus krutino, o žemiau ku
na buvo užgriuvusios lubos su 
žemomis ir ugnis aiepriojo.

garsiais savo 
Priesz kelesdeszinit
su

Organizuotu 
apie 500, kurie 

a pi i akiniuose
esą

m isz-
<>• V- 

ventojus, daugjausia prie rusu 
atėjimu, o tokiu nemažai ežia 
yra privisę nuo lenkmeczio —

Plesziku bandos Žemai- 
cziuose.

Zemaicziai dar vis nepersto- 
ja turėt žymiu plesziku bandų 

atamanais, 
metu tu

rėjo Blinda ir mažiau žymes
niu, sziomis dienomis irgi pra
dėjo veikti panaszi gauja tarp 
Kurszenu-Luokes. Plesziku va
das esąs Raikauskis, kilęs isz 
to paties kaimo, isz kurio bu
vo kilęs Blinda, 
plesziku 
slapstosi

Chicago. — Garnys per nau- Jenose ir laikosi pas vietos 
jus metus iždalino kolos pui- 
kes dovanas del nekuriu szei- 
mynu. Ih narna Juozo Chapp, 
2424 Augusta ulyczios, atne- 
sze dvilinkus kurie yra sveiki 
ir drūti, dvilinkai yra mergai
tes.

In puse valandos po tam pa
liko, trinukus del Lucijos Lau- 
tris,
Visi vra vaikai ir sveiki.

In dvi valandas vėliaus pa
name 

3032 W.

4861 S. Wells ulyczios.

liko teipgi 
Charleso Albertiuo 
63 place.

kiek paliko po viena, tai 
neužsimoka ne skaityt.

Ablavas ant samogonku.
Scranton, Pa. — Prohibicijos 

sznipai padare ablava ant 
South ir West daliu miesto, pa
imdami asztuones samogon- 
kas, apie szinita galonu mun- 
szaines ir sunaikino daug bro- 
gos. Morrisa Ma-udelovicziu už
dare kalėjimo, 
lovos rado pilnam bogije dide- 
lia samogonka 
galonu nlkoholiaus.

tri nu k us

nes prie jojo

ir keliolika

•M> *

t

Pimm Idas Cheops, Egip
to, užima 13 margu žemes, yra 
480 pėdu augszczio, isz jojo ak
ine n u galenui butu pastatyti 
22,000 akmeniniu namu, po pė
da storio. Stato ji 100,000 žmo
ni u per dvideszimts metus. 
Kaip tuos milžlniszkus akme
nis sudėjo ant kruvoss tai 
sziaudicnlnoj inžinieriai' negali 
dasiprasti.

v.’w.BOcrioyvNKi, uim.

ISZ VISU SZALIU
A 34 METAS

ISZ ROSI JOS
ežius 
Karaliaus
Szv-i Mykolo

Angluaukszta dovana.
Generolas Radus Zenkavi- 

apdovanotas Anglijos 
Jurgio Penktojo 
ir Jurgio ordenu

(The Most Distinguished Ord
er of Saint Michael and Saint 
George.) Atsiunstam ordeno 
patente pažymėta, kad jis su
teikiamas Lietuvos Kariuome
nes Generolui Radus Zenkavi- % 
ežiui (to general Leo Radus 
Zenkovitch of the Lithuanian 
Army.)

nes gavo trecziu

Leninas badai vela mirszta.
Rifą. — Leninas vela pavo

jingai serga, 
kartu apopleksije. Isz atsiuns-
tu daneszimu, duodasi suprast 
buk soviatai tikisi 
ties kožna valanda.

Norėjo nužudyti Slavoku 
ministeri.

Praga. — Kadtuiždo ministe- 
ris Raszyn apleidinejo savo na- 

jaunas ('zekas,

jojo niir-

14 d. 13 v. nnsi- 
Instangos Rasz-

Saužudybe.
Lapkriczio 

szove Centr. 
tininku kuopos .virszilo Alek
sas Molotokas.

Lenku narsumas.
Lapkriczio 7 d. 5 v. ryta Jo

kūbo g-ves 7 Nr. naman 
insibrbve neži- 
Subego minia 

bet

g-ves 
triukszmingai 
nomi asmenys, 
atvvko

y

policininkai, 
esant tamsu ne vienas nėjo gel
bet nors užpultieji szauke, vie
nas policininkas net pasislėpė 
kenisargio budolen. Nesulau
kiant pagialbos, vienas Užpul
tųjų pil. Katkųvskis pro Įauga 
iszleides virve nuleido savo 
žmona ir pats leidosi, bet poli
cija pamanius, kad tai pleszi
kai leidžiasi perszove jam ko
ja. Pleszikai insibrovo virtu
vėn, ome svaidyt in kiemą mai
stu, baldus, indus; indomian- 
sias isz ju tai kiauliniu mėty
mas kieman ant susirinkusiu j u 
galvos. Vienas užpuoliku apsi
dirbęs, nulipęs laiptais norėjo 
iszeiti, bet policijos liko .zuinu 
tas. Policija insidrasinus inejo 
vidun, bet isžjeszkojus nieko 
nerado, tik ant laiptu pamesta 
skrybėlė, kas rodo, kad pleszi- 
ko butą ne vieno. Suimtasis pa
sirodo girtas ir pasisako esant 
to paties namo gyventojas. 
Nehoreta tikėt, kad žmogus

• » 
<)

ma, kokis tai
pasislepiąs už namo paleido in 

ministeri tris szuvius. Anarkis- 
tas likos suimtai. Ministeris 
likos nuvežtas in ligonbuti kur 
badai pavojingai serga, nes 
viena kulka pataikė in szona 
arti szirdies.

Turkai rengėsi in kare.
Konstantinopolius. — Tur

kai szauke visus savo tinkamus 
vyrus prie ginklo. Angoros 
valdže apszauke visiszka nio
bi lizauije, nes sako, jeigu 
Graikai pradėjo ginkluotis ir 
Anglikai tai ir jieje nepasiliks 
užpakali je.

Angliszka f lota, lauko ka nu- 
sprens atitaisimo kamisije Pa-( 

kiszasi užniokoji- 
bausmiu per Vo-

nes sako

m

Sidabro pinigai Rusijoje.
Rusijoje, liejama didelis 

skaiežius nauju sidabriniu pi
nigu po 10, 15, 20, 50 kapeikų 

y ir po 1 rubli. Pinigai esu tokio 
pat didumo, kaip ir priesz ką
rą, tik braižiniai kiloki: vienoj 
pusėj žvaigžde su penkais spin
duliais (komunistu ženklas — 
raudonoji penkių 
žvaigžde, kurios, anot komu
nistu penki spinduliai reiszkia 
j lenkias pasaulio dalys 
ropa, Azijia, Afrikai, Amerika, 
ir Australija ir kad juos komu
nistu svajojimu turi apimti ko
munizmo revuliucijos bangu) 
ir viduryje žvaigždes pinigo 
vertes skaitmuo, apaezioj pa
žymėti metai.
— pinigo
džiais. Antroj pusėj yra Sovie
tu respublikos gerbas (ženklas 
isz piautuvo ir kitokiu priedu) 
ir ant jo žodžiai:” 
proletarai — vienykitės.” Ma
no greit pradėti ir aukso pini- 
;u liejimo.

Karo aukos.
Visuomenes sveikatos apsau- 

Igos komisaras Semaszka mok
slininku name perskaito pra- 

isz kurio matoma,

spinduliu

Eu-

sulietas, virszuj 
verte n u rod vt a žo- •>

Visu szaliu

O'

roiviu
sugryžti i

ryži ujo kas 
1110 kariszku 
kietija.

Paryžius. — Kares ministe- 
ris ^Maginot atszauke visus ka- 

urlopus,' paliepdamas
kare i viams tuo jaus 
prie savo pulku.

Berlinas. — Vokiecziai sako, 
jeigu Francije lužims Rhuro 
aplinkine, tai ' 
jaus ketina, prasidėti 
karo o visi anglekasiai toje ap
linkinėje ketina sustraikuoti. 

savo pa- 
prieszais

n

vof<Tet i joje tuo- 
namine

1863 m. Naujoji ga'uja užpul
dinėjanti keleivius dienos ipe- 
tu, savo prieszus szAiidomies
tely, smukiose, turgavietėje. 
Buvo užpuolė kareiviu gurguo
le, bot liko atmuszti ir vienas 
tekės belaisvei!, kuri kareiviui 
atsivaro Kaunan. Prie jo ras- 

SztalSas 
Prie j u

namo 
tikėt,

inteligentas, baigės auksztus 
mokslus, tokius “szposus” ga
lėtu daryti. Kita diena, nuova- 
doj/padarius tardymą, pasiro
do tikrai tas pats asmuo esąs, 
tik užpuolimo priežasties ne
galėjęs paaiszkint, kadangi ne
atmenąs.

Nuostoliu padaryta apie vie
na milijoną lenku markiu. Tuo
se namuose gyvena pargabenti 
isz Sedleco gelžkelio tarnauto
jai.

szposus 7 ga-

smuklėse,

ta 28 sėbru saraszas.
esąs mizske pažemėse.
priguli net kai kurie ūkinin
kai.

i

Užpuolė szauli.
Nakti in Lapkriczio 22 d. 

ginkluotu plesziku gauja iuši-. 
brovė in Plateliu (Kretingos
ap.) būrio szaulio Serapino ua- 

viensedyje ir 
jo žmona, pa-

mus Geląicziu
szoiinininka- su
korė virvėmis o jh berną szau- 
liu kandidatu AnkrOta sužei
dė, iszsivežc visi turtą, pasi
ėmė szaulio lindima ir ginklą,
Szaulys Ankrotas mirė;1 ’ 
pleszikai suimti. Plesziku butn 
apie 8 — 9 žmon u.

Lenkai puolę Szirvintus.
Lapkriczio 17 d. po piet, len

ku kariuomenes Iburys apgink
luotas kulkosvyi žiais ir grana
tomis skaieziuj) 100 žmonių 
puolė Szirvintu miesteli; mu- 
szys tęsęsi visu nakti. Vietines 
milicijos sužeisti 3 

nukautais.teko 
tus. .< 
sitrauko.

Rosije prižadėjo 
gialba vokiecziams 
Francije.

Vilkai.
Lapkriczio 15 d. nakti Rin- 

kunu kaime (Rinpenu vai.) 
vilkas, insibroves in ūkininko
tvartu, papjovė 5 avis.

Už tautos inžeidima.
Seimp atstovams Seime gie-

Nauja Ajrisziu pacztine marke.

*

liniuku 
neszima, isz kurio matoma 
kiek sumažėjo Rusijoje laike 
karo gyventoju. Gimimo skai- 
czius 1917 m. nupuolė iki 66 % 
(Skaitant gimimo skaieziu. 
I913.ni. už .100
per ta laika sumažėjo iki 58 %- 

1914 — 1917 m. m. laikotar
pyje mobilizuota 14 mili
jonu vyru. Isz szio skaieziaus’ 
nukautu 666 tukst. (4,75%), 
sužeistu 3.749.000 (26,7%), ser- 
ganeziu 5.070.000 (66,2%), nu- 
nudoytu dujomis 65 tukst. 
(0,47ę{ ). belaisvei! patekusiu 
ir dingusiu be žinios 3.650.000 
/oe o c' l \ — / C ) •

Be to, nuostoliai Kaukaze 
siekia 409 tukst. žmonių 
(2,86%). Tokiu budu komisar
as priskaito bendrus karo nuo
stolius 
žmonių.

Skaiczius nukautu ir miru
siu apie 1.660.000 žmonių,— 
invalidu 1.419.000.

gimimo
). Susivediniuc./C

13.889.000 (99,2%)

[ Soviatai vadina tai artistiszka
darba?

j
.47
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Kada Irlandije aplaike lais
vių, valdže tuo iszleido naujės 
prieztines markoj kurios pa
veikslą czionais matome ver
ties dvieju centu. Apt virszaus 
randasi žodis Eire, ka ženklina 
Irlandije.

Da vis degina kataliku in- 
staigas.

Quebec, Kanada. — Kaip 
duodasi suprast, tai prieszinin- 
kai katalikiszko tikėjimo už
sispyrė isznaikyt su pagialba 
ugnies visas kataliku bažny- 
czias ir kitokias instaigas. In 
laika vieno, meto tie jei nežino
mi pakalei sudegino deszimts 
bažnycziu ir kitokias instai
gas. Sztai ana diena padegė 
30 myliu nuo Quebeco, Szv. 
Jurgio priglauda del apleistu 
vaiku.

Ant gilukio priglaudoje ra- 
mažui vaiku

todėl visus ižgialbeta in lai
ka.* Ugnis padare bledes ant 
szinita tukstaneziu doleriu.

dant Tautos Himną darbinin
ku kuopos (bolšzeviku) atsto
vai — Kubickis, Dominas, Vi
lūnas (buvęs kunigas) neatsi
stojo; taip pat neatsistojo ir 
tada, kai visi Seimo atstovai 
dare priesaika arba is^kilmin- 
ga pasižadejima būti isztiki- 
muis tautai ir valstybei. Už to
ki ju pasielglma Lapkriczio 28 

liko paszalinti isz Seimo 
10-cziai posėdžiu.

Bolsževikai vieszai Seimo 
iszniekino tuos, 
kandžiomis atpirko

/e, taigi iszniekino ne tik

d.

Keli {".,M
i...... luisv

kurie savo
mus visu

mus žuvusiuju broliu krauju, 
bet ir mus nepriklausomybe, 
visa mus krasZta, taigi parode, 
kad jie yra .musu žmonių ir 
musu szalibs prieszai.

dosi tarno laike y

ll

kuriuos

lenkai no-
3 nukautais ... ir 5 sužeis- 

jLotlkai nuo Szirvintu?pa-

O . 3;

llgiauses tiltas raudąsi 
per dideli druskini ežerą Salt 
Lako Utah. Turi 20 myliu ilgio 
ir pastatytas isz medžio.

* Kožna szakele aguouu 
turi quo 10 lyg 6() tukstaneziu 
seklu. į'

/

Skruzdeles greitai atran-

Kožna szakele katedra j

#

da savo nevidonus arba priete- 
. Jin s. *

* Szv. Povylo
Londone, Anglijoi yra penkta
didžiuose bažnycze ant, .svieto • I

Soviatai surinko daugeli 
daigtu padirbtus tiktai per 
darbininku rankas, 
atgabens in Amerika ant pa
rodos. Szis paveikslas parodo

Konst nikei je ” padirbta per 
Rodshenka sąnario 
strukcijos mokslą ines.

0*1

4 4

isz kon- 
. Ameri- 
aletu pa-koniszkas vaikas

dirbti naudingesni daigta ant • 
parodos, nes isz szio paveikslo, 
negalema dasiprasti kas tai 
do daigtas ir kam jisai naudin- 

Koks protas toks “gilS..
tvėrimas. ’ ’

su-
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Vargingl gyventojai Rosi jos 
gali mirti isz vargo ir bado, 
bet didieji pouuloi kurie val
do sklypą bolszeviku plaukinc- 
ja taukuosią kaip piragas. Du
ži nota dabar, buk Leninas ap- 
laiko ant menesio po bilijoną 
rubliu algos, kas jam užtenka 
ant kunigaiksztiszko pragyve
nimo. Akyva žinoti, kiek tie jei 
darbininkai dirbanti fabrikuo
siu aplaiko algos, argi yra ant 
tos paezios lygybes 
<ly tojai

darbini nk iszkos

Norint s visas svietas geidžo 
pakfnjaus, bet sena Europa giu- 
Ųiiojesi 
dien 
klu konia penki milijonai ka
reiviu. Anglikai turi Turkijai 
arti milijoną kareiviu ir dide
liu "flota, Italija ir Francijo su- 
drutino savo flotas — viskas 
yra parengta ant naujo kruvi
no szokio. Rosijo turi po gink
lu apie pusantro milijono ka- 

o Fyaucije 737,000 ge- 
n ps i gi.uk luY us i u k a re i - 

nauja,usius kariszkus

MOTYNOS NEKEIKITE 
SAVO VAIKUS!
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visom spėkoms. Szia- 
Europoje randasi po gin- Antanas iszgirdes, kaip szoi- 

mininke su kampiuiiike bara 
mažus savo vuikus, todėl stu
dentams iszejus tarė:

—; Motinėles, kad ir ne es
mių justi mokytojam, bet no
riu jums papasakoti viena atsi
tikima, 
cziau.

>Salnntii nnrapijoi, ^ausgal-
• • '/iiH- .v,.-../..:.. ....

tik ji|i n ka s Pre iby 8, lu rojo

kuri savo akimi ina-

ku ir val- 
galingos rusiszkos 

repu bl i-“darbini nk iszkos” 
kos?” — Sziur, kad ne!

Pakol szi žiema praejs, lai 
Rosijoi iszmirs arti puse mili
jono vyru, moterių ir vaiku 
nuo bado, nes nigepjute visai 
nebuvo pasekminga szimct, nes 

ue norėjo sėti, nes 
šoviniai nuo juju

ūkininkai 
žinojo, jog 
viską atims.

(1,000,000,000,000)

Vokiszka marke vis nupuola 
aid verties, o tai už tai, kad 
vokiecziai spaudo už daug tuju 
popieriniu markiu. Lyg sziam 
laikui jau iszspahde arti vieno 
trilijono
markiu kas ant amerikoniszku 
pinigu padaro apie 140 milijo
nu doleriu. Valdžios bankas tu
ri sukrovęs aukso ant rezervus 
apie bilijoną auksiniu markiu 
nrba apie 250 milijonu doleriu.

turi gilukio 
vadinamu aliejiniu

szeru.

Jau di
ldant valdže insi- 

ir uždarytu tuo-

Amerikonai ne 
ant teip

Po visas dalis Ameriko 
susitvėrė aliejines kompanijos,
kurios parduoda niekam never
tus szerus del kvailiu. Kelios 
kompanijos Tekšnosiu jau par
davė kvailiams tuju szeru ant 
'150 milijonu doleriu, 
delis laikas 
kisztu in tai,
sius apgavikus in kalėjimu už 
apgauti i nejima žmonių kurie 
atiduoda milijonus doleriu už 
nieką tiems apgavikams.

Ka daryt, jeigu kvailei ne
klauso geru patarimu ir per
se rge j imu la i k ra szcz i u - * isergėjimu laikraszcziu kurie 
hpsaugoje žmonis nuo tokiu ap-
gavi k u. Žmoni u godumas yra 
didelis jeigu yra godus ant pri
žadėt u dideliu procentu ir 
greito pralobimo.

Pennsylvanijos 
Ynieste New Yorke 
keli szimtai sąnariu 
vadinamu impedžiu Jono Al
den ir jojo paezios Pricilos 
Muilins, tiksle sutvėrimo szei- 
myniszkos draugoves, 
sziadien randasi suvirszmn de- 
Kzimts tukstaneziai. Apmans- 
tykite! deszimts tukstaneziai 
Smpedžiu tosios poros. Ta ja 
ĮdrauguVe užvardino “Draugu
že impedžiu John Alden.”
I

Jau trecziu kartu suvažiavo 
nllijentu kamisije ant pataisi- 
!mo vok i szkos skolos u ž at mo
kėjimo už visas papildytas 
skriaudas per vokieczius svie- 
jtineje karoję.

Ant pirmo suvažiavimo Sau
lio 29, mete 1921, nutarta idant 
.vokiecziai užmokėtu 26 bilijo
nus auksiniu markiu (apie 
5^55,000,000) kuriuos turi už- 
Inoketi lyg 1963 metui. Antru 
kartu suvažiavo Apriliaus 27, 
inete 1921, nužemino bausiuia 
innt 31 bilijonu doleriu, o t ro
džiu kartu, szimct, nužemino 
hnt 12 bilijonu doleriu.

Francije spiresi tuojaus už- 
5mti aplinkine Ruhr jeigu vo
kiecziai atidetines tolinus už
mokėti skolas. 1

Bet dabar pažiūrėkime kiek 
[Kaizeris butu pareikalavus nuo

liotelije 
susirinko 
arba, teip

ir jojo

kuriu

szi met,

iillijentu, jeigii butu lai mojas 
KVif’tinia kare, kaip paduoda 
{Rudolfas Breitscheid isz Ęer- 
Jino, kuris mate ta j i skaitliu. 
Kaizeris butd pareikalaVes 
>nio Ameriko 30 bilijonu dole
riu, rilio Franci jos 40 bilijonu 
doleri it o nuo Anglijos 30 bili- 
Įjonu doleriu arba 450 bilijonus 
^.uksiniu markiu ir tai turėtu 
Užmokėti be jokios milaszir- 
tbytes. -__________

KUR BUNA?
j -------------- I------

Ignotas ir Eraiiciszk'iiw?Ausz-
pąrapijbs laik-traezialis isz parapijos Ltik- 

n ickos; parų p i jos Kc r k I i uk u 
ir Stanislov’as paejnantis isz 
Užvohczio parapijos, 
Szimįykiu/ Kauno gubernijos.

Ausztrjfaėzialis. Visi gyvena

reiviu, 
riaušių 
viu in 
innagius. |

Anglijos, Italijos iu Franci- 
jos kareiviai laiko Konstanti
nopoliu. Graikai turi drūta ar
mija Thrace. rl’os vieszpatys- 
tes yra gerai apsiginklavusios, 
turi daugybe areoplanu, inži
nierių ir ligonhucziu korpusai 
ir 1.1.

'Turkai daugiaaše
amunicija po musziais su Grai
kais, \’okiecziai pristatė jiems 
daug amunicijos laike svieti-

Rosije pardavė 
ginklu ir amunici-

aplaike

nes kares o ir 
jiems daug 
jos.

Atstatymo kainisije kuri bu
vo suvažiavus Paryžiuje pairo, 
nes negalėjo
visos neužganadytos vieszpa- 
tystes dabar pasirengineja ant 
naujos kares kuri 
bile diena.

Suv. A’alstijei in tai nekisza 
ranku.

susitaikyt, todėl

gali iszkilti

ATSAKYMAI.

F. M. 1’tica, N. 'i. — Klaida 
ueužtemvs vienas 
ežio. T’ 
karta busime atsargesneis.

M. J. K. Springvallcy, III. — 
Prisiunskie tamista knygas 
apdarysime. Teip, 
visokes knygas ir mėnesinius 
laikraszezjus in audeklu ir skū
ra.

S. P.

isz tukstan-
Tegul teip perejna, kita

o 
apdarome

Waterbury, Conn. — 
Lietuviszku pinigu litu neturi
me. Da ne esame juju mate. Nu- 
cjk in banka o ga| tennis ju 
gausi.

25 metai kaip karaliene.

•v

•v

> "t

Naujausias paveikslas kara
lienes Wilhelmos

F

viu sodžiuje, 1915 m^ls, gy
veno dkFhinkas Pre iby S,lu rojo 
ypatingą pirkele in kuria leido 
vargdiene naszle Drhybįepė su 
vaiku Petruku. Pati Dfimkieno 
buvo labai nedora motoro, To- 11* toto . l.L • > • • A •
me; liuvo didžia'ųatkakhis

, Budąmas <10 ketvirtu metu, 
turėjo gražu ^veideli. Motina 
ant jo užpykęs, davė jam per 
sprandu szaukdama: 
ejsi tu rupūže!” Petrukas isz- 
pruko. Atsitiko tai pavasari jo. 
Preibio žąsys iszperejusios žą
sukus vaikszcziojo po žardie
na.

Zasinas, Petrą 
puolė ant jo žnybždamas, per
verto aukszt ienvka •k 

sparnais, o 
veidu teip, 
trvszko. Kirkianti vaiku moti- •z •'
na ižgiaJbejo ir 
triobele.

Szaszams ižgijus, •Petras su
sirgo rauplėms, kur 
szaszas, ten rauples buvo dide
les. Kada Petras iszgijo, buvo 
panaszus ' iii tikra rupiiže. 
Bjauru buvo žiūrėti, tarsi gil
tine ant jo veido butu žirnius 
kalusi. Taigi iszsipilde Drim- 
bienes velinimai, kuri pavadi
no savo vaikuti rupuže.

Negana to, Petras daejas de- 
szimts metu, gano Priebio ban
da girrioje. Viena karta su- 
szlapus, sucziauszkes, pargy- 
ne banda ir atsigulė triobeleje. 
Isz ryto da neiszsiiniegojusi 
ir neiždžiuvusi vaika bare mo
tinu, kad keltu ir iszvarytu 
gyvulius iii laukus. Vaikas pra
dėjo verkti, o motina apmtiszu- 
si sza.uke: “Ar nekelsi tu par- 
szeli ? kad tu kur prapultum!” 

vaikas pni- 
puole girrioje. Vakare Preilos 
suvaro gyvulius, bet Petro ne
surado. Motina susirupinus, 
jeszkojo, bet niekur nesurado. 
Kas pasidarė su vaiku, niekas 
nežinojo, dingo kaip akmuo 
vandeni jo.

, Praėjo puse 
melde visu aplinkines kunigu

vargdiene naszle Drii^ibieju

del ir Petru kils in'jaju atšigi-
• i *

Zasinas,

rs

i i Ar no

pamatęs

ir plake 
žnaibė josnapu 

jog kraujas isz-

nuvedė iii

tik buvo

Viena

• Iszgynes ' banda,

isz Nether- 
landijos. Szimct sueis 25 metai 
kaip užstojo ant sosto.

T1KRIAUSES KABALAS
Arba Atidcngiman Paulapczlu Atei
ties. Su pugolba kazirom, Pagal 
Chaldeiszkii, Pcrsiszku, GralklftzkU, 
Arablszku ir Cigonlszku burtfnlku. 
Iszguidinejimaa to kabalo yra labai 
lengvas ir kiekvienam gali būti su
prastinu.

M0RALISZKA KABALA
Katra Iszdeda Žmogaus ateiti. Su 
Salainono Nose.

TIKRIAUSIA BURYKLA
' ' J* tfi 

Sudėjo Cigonka 1st Egipto Rubiną 
Sulva. Del vyru ir moterų.

VISOS TRIS KNYGUTES BE
TIKTAI Ut . . . . . 4OC.

Prisiusklto mumis 26c. Gausite 
visab tris knygutes per pacz.ta. 
Pinigus galite siusti stempomis.

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

•UTES 25c.

dingo

meto, motina
I 

idant paskelbtu bažnycziosia 
apie vaiko prapuolimu.

|O

Tu04 
kart kas tokis danesze, jog to
ki vaiku mate Valneiku sodžin- 

Motina nuėjo in fenais ir 
isztikruju rado dingusi Petru
ką, pasivedė namon ir skaudžei 
apmusze. Vaikas ajšzkino, buk 
paklydo girrioje, 
gai klaidžiojo ir ant galo pa
kliuvo Vaineikiuose. -

Kada Petrukas turėjo jau 
keturiolika metu, 
k a ten ji ižbare, 
sprandu szaukdama:

iszalkes, il-

kilimo y • I 
Jnjd h’pajo^zko A leksandras 
A iicp/t»•».Af/1 • k 1:
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lis, nei gi gcraszirdžiai Lietu - 
ir, galu gale,►su

sikrovusi viena karta vįiitis sa- 
isžvažia-

vos žmones.
" 'I

Ir, galu gale

-i*
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v o sau
I

K

jau gana dik- 
gerti baltakes;

. ‘ >i ‘ ’ mi | "

I ■ I ’ ' ' 1 # . • .11 ' ii ..

Szalc kaimo, kuriamo 
no mano sena bobute, stukso- 

ir n pleištus kapihy-

gyve- Gerus laivo ir Vincelis.

vo daiktus vežiman,
isz kur atsidanginus, 

palikdama kaime Margiu Vin
ca... ,

Vincas buvo 
ežiai inprates
pastarai nelaimei iuvykus, pa
sileido diir labinus gerti. Ir ka- 
gi ? Vietos neturėjo,/pati pali
ko, kaimo žmones . nekentė — 
kito kelionei nematęs, kai tik 
degtines stiklely jcszkoti sau 
“ramybes.”

Nu ir viena vakaru grižo na 
mo, isz miestelio, labai iszsi- 
geres.

Beeinąs pro szita,vieta, ut 
sisedes po sziuom ąžuolu, neva 
pasilsėti, ir užmigęs. () ta nak 1 ». • • • • • • •*

*

į jo senas 
Atsiszaukitel n»«.

in 

eiti -

, Į ■
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n t MZito adreno:
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itleksaliddr Ausztniezi a Ii h
' 18 Ba reside Įdme

(1 j I(») liiiinjllon, Lamirkshire I ilhmole.
.... ■ Patsa , w ,
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Paieszkau mano tikro.K sesers nieko ypatingo neturėjo. Rio
•i.» ’i .' 1 •’K:1 .l-ik*. i. .u i.

HZl»10i.yr> j JUl/iUHHV.MH v.>, |;y

yru Žitkųviene, paeina isz Su-
. . Red., ’J' ’' /■'* '

Apskr.,’ Puskelniu'Kaimo. Mel-li
atsisžiuikt ‘ant adreso, karalius; o prie pat jojo —

nežinomi
Hzilo udi 

Euro^tf BodtWf! 
!s’imder Ądsztriiczi

iHBįiirnside Lnno

E I z b i etgs cz i p tęs,
Vyrii 
valku

motina už 
davė

“O kad 
tu sudegtume!!” Neužilgio (rb- 
belojo motina užkure ugnelia 
iszėjdama kulti. Nelaimingus 
vaikas baisei tuja diena apde
gė ir mirė.

Drimbiene verkdama’ ir ru- 
godama kalbėjo Priebiėnoi. 
“Ko tu ežia rtigoji, juk tu pati 
pražudei valka, , 
vėlinai isz nmžons, 
iszsipilde tavo žodžei. Kaipį 
borėjai teip Dievas davė. Pra
keikei Petruku, kurs už tuvį 
buvo daug goresnis!” ’

Taigi motinos matote, kaip; 
negerai darėte, koikdamos sa-.’ 
vo vaikus. Nuo jtisu pacziii’: 
vaikai iszmoksta bjauriu žo
džiu. Paėzios 
laimės ant savo vhiku! Kartais' 
jus su pykstate ant kitii, b pas^; 
kui savo piktumą iszvereto ant; 
vaiku ir niuszate be jofci'o i’ei-j 
kalo, už ka sunkei nusidesi-

-F.

per

•0

juk jam teip’ 
, na ir teip 

žodžei. Kaip

dzin

te.

f 
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Hzi tji la i ^lįleista ka pi -
iiuiii tankiai tekdavo prn-

— vienam ir su bobute, 
kada tik asz ja palydedavau

Patsai kapinynas, sava imi,
'g- 

poĮsojo jame keli seni aplūžę kry-
• žiai, kurio tarsi butu buvo to 

^'Mariampoles| kapinyno sargai -r saugotojai 
ir senas didelis ąžuolas, lyg tas 

' . . ■ gu
lėjo didelis ir stisiknprines ak
muo.

Bet mano dome labiausiai 
atkreipdavo savęspi du smil
goms ir samanoms apaugo ka
pai... Ir mano kudikiszkoj gal
voje tankiai pakildavo klausi
mas: kas tuose kapuose buvo 
pakasta ir keno. kaulai galėtu 
ten ilsėtis?...

Daug kartu tekdaV<> matyti, 
kai ubagai ir 
ypacz senukes

Wm. Barzdai t is, 
Box 38 B., East Granby, Conn.

Paieszkau savo pusbroli Jonu 
Belski, paeina isz Kauno Red., 
Szauliu Apskr. (lentelių Para. 
12 metu atgal gyveno Chicago, 
dabar nežinau kur. Turiu svar
bu reikalu, meldžiu atsiszaukt 
ant adreso.

Joe. M asla w, 
122G High jS(„

St. Louis, Mo.
praeiviai,

mergaite ir

Bet 
szis turėjo iszdidumo. Vientur
tis, turtingas gttspadoraitis.... 
Žintti kaip tai tarpe mus žmo
nių yra, i <f < 

KankydavfMi
kankydiĮvosi:ĮHpie ji tik kallie- 
dama, anie ji vien svajodama... 
Kuomet Vincukas eidavo mo
kyklon, tai jinai su didžiausiu 
nekantrumu laukdavo Vincuko 
sugrižtant.

• Vinco tevaif, labai nemego, 
kad jojo sunūs |iiyIi neturtinga 
kampininko 
mergaite.

Pamenu, kai jiedu vasaros 
laiku slinkdavo kur pakhio- 
niais, 
vo.

Vincuko tėvas, 
rejo daug pinigu 
Vinca net,

nemego

dukrele, kaimo

prisibijodami Vinco te-

žinoma, fa
ir iszsiunte 

rodosi in Maskva, 
mokytis. Iszvažiuodamas, Vin- 

pr i žadėjo Aldute vesticukas
sau už paežiu, kaip tik užbaig- 

angsztaji moks-

ti iszkilusi baisi perkūnija — 
toki baisi, kad nei asz negaliu 
kitos tokios beatminti. Ot, 
ežia ir užbaigė savo gyvenimą 
— užbaigė atsiduzdama seno
ji bobute.

— Tai kasgi su juomi atsi-
tiko? — jiaklausiau.

Nugi perkūnas nutren-
— JnnelvfL — perkūnas!kės Jonely t i,

kai toj szaka. nu-

Mano pusbrolis Mikola Gri- 
gis paeinantis isz Kauno Red., 
Panevėžio Apskr., Nanmiesczio 
Vnlscz., Baiboku Kaimo; se
niau 
nežinau kur. 'Tegul atsiszaukia 
ant adreso.

Georgo Griggs,
61 Cliff SI., 

Naugatuck, Conn.

O 
motutes, atsi

klaups, pasimels už užkastųjų 
sa-duszeles ir vėl sau kiūtina, 

vais keliais. Ir vis tik prie vie
ku ris radosi neto-

Baiboku Kaimo;
gyveno >Seianton, dabar

Mano draugas Mikolas Avi- 
paeina isz Kauno Red., 

I tanas Apskr.,. Varkeviu Kai
mo. 'Tegul atsiszaukia ant adre-

ženis

so.
Frank Cernus,

18 Dudley St. 
Rochester, N

♦

. Y.

Paeiszkaii Anlapa Bylczu 
paeina i 
Pimeko, 
gu kas žino 
praneszt.

Joe. Naudzus,
*22 Wright Ave., 
Northampton, Mass.

isz Su Va Ik u Apski 
Nnviniku Kaimo. Jei- 

apie ji, meldžiu

nuo

Paieszkau Vinca Kynska —*• 
Jonas Likeris, paeinh i$z Ėriš
kių Kaimo, Ramigalvos ValScz, 
Panevėžio Apskr; Tegul atsi- 
szuukia ant adreso.

Petras Grigonis,
I p Clapp St

Worcester, Mass.
M

Asz liu esą Szidhiusktyite po 
vyru Ureiteri(‘iie, paieszkau sa
vo broli Izidorių Szidlauska, 
girdėjau 
York.

gyvena apie Now 
Jeigu kas žino apie ji 

melsiu praneszt už ka busiu de-
kinga.

n’I’eresa Brtuterienc, 
418 f jonglellow St..

Vandergrift. Pa.

ROYAL MAIL
APMOKSTA KEtlONE
Pargabenkite savo gimines 
in Amerika per Royal Mail 
Linija. Į u ' 
Specialiszkįis patarnavimas 

del lietuviu pasažieriu, gęras 
valgys ;r ezisti kambariai 
visiems. I
Dideli parankus greiti laiva4

ORDŪNA
ORBITA

.4 S J ,

no ypacz, 
liesc ąžuolo.

Neatsilikdavau, 
asz: sustodavau,
ir sumezdavau keletą 

už duszias po tais

žinoma, ir 
retkareziais, 

“sveika
— Marijų” 
kapai s I )esi i I si nezi u...

* # #

Mano bobute lankiai ateida
vo iii miesteli ir asz ja visuo
met pa lydėdavau atgal, iii jo
sios namus, kaiman. Lydėda
vau asz ja už tai, kad labai ja 
mylėjau. O ji tokia graži buvo: 
žilais plaukais,*susiraukszleju- 
sinis veidais, melyiioms ir pil
noms saja.usmo akimis... Visa 
tai rode ja daug vargo pergy
venusia ir pilnai žmoniszkume 
subrendusia.

M y lojo ir ji mano; ir tai la
imius už viską. Kada tik būda
vo ateidavo, tai visada atnesz- 
davo man pyrhgaicziii, o kai 
pradėjau lankyti mokykla tai 
ir po keletą kapeikų duodavo.

Vięna szi lt n 
ejova mudu
kapinynu. Alano bobute pailso 
sziltoje dienoj nuo ėjimo ir asz 
pakviecziau ja po ąžuolu pasil
sėtu.

Priojova

vasaros diena, 
pro Virszminota

areziau kapu, su- 
klaupeva. ir sukalbėja po svei
ka Marija- ir amžina atsilsi,— 
susedova po, ąžuolu ilsėtus.

i man in 
, kad tu 

jau moki lietuviszkai raszyti— 
pratarė in mane •senoji bobute, 

savo

— Labai linksma r

'tavęs, vaikeli žiūrėti.

— ir taip-gi, kad tii niyli 
kraszta.

Bet mano mintis sukosi tik 
apie tai, kas slėpėsi po sziais 
kapais. Na ir pradrisau pa
klausti:

— Mano brangioji bobute!
— tariau,— tariau, lyg 
gerindamas,

asz bu- 
Tuom

sius, žinoma,
la.

Ir ji, nabagėlė, lanke...
jinai keliolikaTaip lauke

net metu, ko) viena karta par- 
Vincit- 

bet 
pa

važiuoja, 
kas, jau 
kokio tai

parvažiuoja 
neljestudentas, 

czinovninko< < J ?

re i gos einas; kokio, tai to jau
nebent simenu.

A’incukas jau nebe Vincukas, 
tik didelis Vincas parvažia-

Iszauges, gražiai apsirėdęs
o
v o.
ir dar su kokiu tai medaliam 
ant krutinės... Tėvui nebuvo 
nei rybu didžiavimosi sunu- 
m i, o jau suims, tai tik ir 
vaikszcziujo)

tai 
pasipūtės,

muku klebono povą, besigirda
mos su savo medaliam...

Aldute buvo linksma.
Mano motina, 

mo, 
Margiu Vincas 
atsiduodas,” 
de, kad nutiltu

kai

parėjusi na- 
kad 

kacapu labai 
bet tėvas sudrau- 

i. Ir ta vakaru 
Aldute iszejo su Vincuku pasi- 
vaikszczioti...

Aldute Vincukas apvylė. — 
— Už nekuuio laiko, kaime 
pradėjo jau apie. Aldute žmo
nes visaip kalbeli...

Rasze, nabage, Vincukui, bet 
veltui. Gavo toki atšaka, kad 
jam, 
dar gi provoslavui, 
‘ ‘ mužiezkoj ’ ’ 
reti ka nors bendro, 
turis pažintis augsztos klesos

Todėl ji turėtu 
garbe,” 

tokiu augsztu

pradėjo pasakoti, 
t 4

kaipo ezinovninkui, ir 
su tokia 

esu peržema tu- 
nesa jis

m

4 4

ponijoj ir 1.1 
laikvti sau už didele •r
kad gavusi su 
ponu “pasilinksminti”... •

Gavusi toki laiszka,’nete
kus, nabagėlė, vilties. Perinate, 
kad ja laukias vargas ir pa- 
szaipa nuo tamsiu kaimo žmo
nių. Ir, viena ryta, žmones ra
dę Aldutės
sztai tam cžerelv...

‘ Kaipo prigerele, žinoma, ne
priėmė ant 
no, 
ežia.

Dabar geros 
sukalba už nelaimingos mer
geles duszele poterius, kuria 
suvyles surusėjus lietuvis.

Po nekuriu laiko parvažia
vo ir Vincukas, 
netokes nei
nei medaliu. Parsivežęs tiktai 
ruse paezia kuriai, žinoma, ne
patiko nei kaimas, nei mieste-

prigėrusi kanu

parapijos kapiny- 
tad ome ir palaidojo ja

valios žmones

Bet jau buvo 
czinovninkystes,

Ve, žiūrėk, 
laužta — parode pirsztu iu vir
ažu, kur buvo ženklas nulauž
tos szakos. Tai ta nakti perk ti
nas ja nulaužo...

Ir jojo nelaidojo parapijoj 
kapinyne, nes viena, kad ne to 

o antra, tai 
kiti sake, kad buk ne perkūnas 
nutrenkęs, o tik arielka sude
ginus.

Bet mano nuomone, vaikeli, 
ji Dievas nubaudęs už tad, kad 
apvylęs ir patžudysten 
dės isztikima 
gele ir kad iszsižadejas savo 
karszto žmonių. Juk patsai ino- 
kiniesi, vaikeli ir žinai, kad 
senovės Lietuvos dievas buvęs 
perkūnas. Taigi mano bobute, 
o tavo, Joneli, prabobute, daž
nai tvirtino, kad perkūnas dar 
visada gelbstas lietuviams, o

tikėjimo bnves,

<1

privo- 
ir nekalta mer-

lietuviams 
ju skriaudikams kerszijas.,..

Bet. skubekiva*, vaikeli! nesą 
senelis sakes, kad jis turis ko
kia tai knygute papirkęs”!,...

f 'I. # I 1 įl I
Užbaigė senele savo pasaka 

ir asz jaueziausi pateykintas ir 
“daug žinąs” 
kidbejova dar po sveiku 
rija ir nusiskubinov 
link.

Nors jau daug metu praslin
ko nuo to laiko kaip tatai pasa
kojusi man mano bobute, bet 
dar ir iki sziai dienai man tatai 
neiszdyla isz atminties.

*

ir

. Pasikeleva, su- 
M a- 

namu

* 
■*«

•v

^1:LIETUVON IN io” DIENU 
per SoBthampton «nt IMiliipn latvp 
Vlenalinls vandeniu kėliau Lietuvon 
Aqnitania 
45.647 tonu _______ __

Berengaria 
52,022 tonu

Apleidžia Now. Yorka kas Utarninka 
Greitas po r sėdimas Southamptone. 

Lietuviai ypatiszkat lydėti 
fh Filiavn 2 kletm H 150.00 Kares 
In l’iliava S klesa flMMW Tax Extra 
KELIAUNINKAI ISZ LIETUVOS 
soda ant laivo, Tiliavoj važiuojant

Mauretania
30.704 tonul ! i|.

in Southamptona Ir ten persėda 
Kožna savaite.

Greicziaosi Įnirai pasaulyje.
Informacijas apie prekes ir reika

lingus dokumentus del iszkalno ap
mokamu keliauninku galite gauti 
no bile agento. Pareikalaukite, Yra 
vienas jusu mieste ar apiclinkoje.

ant milžinu laivu.

katinas prisi- 
papasakok 

man, kas sziuoso kapuose buvo 
palaidota?

— /Taip, vaikeli, asz tau 
papasakosiu, jeigu tik žingei- 
dauji, — tarė linksniai senoji 
bobute, i r prade jo:

Tai, ka8 ežia po sziais dviem 
kapais likosi palaidota, jau de
niai atsitiko. Tuomet 
vau dar maža mergaite,
laiku, a.nam kraszte kaimo gy
veno kampinykas Kalnėnas, 
kuris turėjo labai .gražia duk
terį Aldute, o kaimo vidury, 
kur dabar gyvena Brązgins, 
gyveno turtingas ūkininkas' 
Margis, i kuris taip-gi turėjo; 
gražu sunu Vinca. ;

i Beaugdami juodu viename 
kaime ir bedlaugaudami, insi- 
mylejo. Aldute ypac^, nabage-, 

isz, ' t

Sveikata
I'.. b

sutraukote ne

Kreipkitės ant adreso insimylejo Vincukanle,

mergele: ji sena ir maža vi-I 26 Broailtfayi
I J1.ų

ir suramindavo,"i: ■
Mahanor City, Fa.

tankiai iszplaukia
OR0A

ORBITA OHIO
Laivakortes [in visas dalis 

dalis Europos.
\ 1 ?•. f t k i h

Raszykite o gausite knygute. 
Kreipkitės ant adreėd.

Į 1;,!' 1 <t i , ’; j p P •. f

’'"r,S«w TAVk.
Arba pas vatinius agatas,1

GYVENIMAS
Sz. Marijos Panos. 

ratu iutai z$;.
W.A>. Bocalcownicl-Co.

■

mylėjo. Aldute ypttesf, nabag
1 y insimylejo Vincukan r 
visos savo jautrios szirdeles.,

Aldute buvo begalo geru

suomet ir visada paguozdavo *
I

Arba Tiesus ir Trumpas 
Kelias in Sveikata

t . , • * ii * e ,„ ....... ..... ....  -. —. ... ........ .. ,
Knyga “Sveikata” turi kelis szimtus višokiii 

paveikslu apie žmogaus kūno siidcjima, tėipgi 
apraszomi visokį apsireiszkimai žmogaus kūno 
gyvenimo ir pamokinama, kaip žmogui apsisau
goti nuo visokiu ligm Tokios knygos Lieti vili 
kalboj dai* nebuvo. 339 didehi puslapiu. Puikei 
ir drueziai apdaryta audekliniais vyrszais. 
Prisiuskite mumis $2.00, o knyga bus tuojaus 
jumis iszsiusta per paczta. Adresavokite:

W. D. Boczkowski-Co. Mahanoy City* Pa.
h W w; v , ' w ■■:
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metu giedro- 
rudens pavaka-

DEL TĖVYNĖS
!      ....................—"

Buvo tūkstantis devyni szim- 
tai dvideszimtu 
tas ankstybo 
ris.

Jau keletas dienu praslinko 
ramiai, aprimo musziai po Sei
nais ir Augustavu, tik retkar-

• • J • • • . • 1 • . • •ežiais tai vienoj tai kitoj vie
toj pikszteledavo isz szautuvo. 
Lenkai derėjosi su lietuviais 
Suvalkuose. Atskiros musu ka
riuomenes dalvs vidutiniai 
tvarkėsi, keitėsi tarp saves del 
strategijos vietomis, 
mos naujas pozicijas 
stiprindamos. Szauliai taip dir
bo, visas jėgas dėjo, kad kuo- 
daugia.usia sukurtu szauliu bu-

dalvs

užimda- 
ir susi-

i

y

szmeksztelejo ir 
eiti pirmyn. Szkropulinga prie 
blanda jau |)akeite nyki naktu
žes tamsuma. Augsztai erdve 

sužibėjo mažu ir dideliu 
žvaigždueziu milijonai, kurios 
vis mirkeziojo, 
žemes gražuoh's akutes, sekda 

pasaka.
Vėjelis isz

vol pradėjo

SU

sielai

Vieta kur surado dvi aukas nužudytas per Kukluksklanus. szviesos

Augsztai 
mažu

spindėjo, lyg

mos
Oras ramus.
lengva pute, glostė jllodus An- 

kakla kuteno, 
veidu bueziavo. 

buvo 
kur

užburta 
Pietų’7

eiti, lyg 
vien ne-

tano plaukus, 
sukaitusi jo 
Gera ir lengva 
užburtoj szaly,
matomosios dvasios tesilanko.

suniuokda vo 
sulodavo ’Bzu- 

kaiinuoso ir vėl

Tik re t k a rėžiais 
nakties pelėda, 

riu isz vietiniu gyventoju, pa-; nis tolimuose 
cziame fronte i 
pravestoj neutralinej juostoj, jomis girgždėjo smėlys, akinė
jau ir aktiviai veiku lauko uoliai trinesi ir vėjo pucziamos 
sztabai. Alytaus apskrity, Sei- telefonu vielos liudniai gaude, 

szita juosta lygszirdi griaužiamos dejavo...
gal kam nors bloga pranasza- 
vo.

Priėjo giria.

ir tik-ka naujai I visa nutildavo. Einant, po ko-

veiku

gerai veikė N. 
s, kuriame 
isz Augus-

Visus 
ir nurodymus szi- 

isz Seiriju

riju rajone, kur 
turėjo apie 6 kilometrus platu
mo, jau gana 
kaimo szauliu bu r v 

t*

buvo daug szauliu 
tavo ir kitu apylinkių kaimu 
valiuku ir inteligentu, 
insakvinus
tas burvs gaudavo 
rajono szauliu virszininko.

Trecziadienio povakari, Sei
riju rajono szauliu virszinin- 
kas davė vidutinio ūgio, juod
bruviui vaikinui gimnazijos 

szauliui Antanui 
su slaptu in- 

sa.kvmn nuneszti-in užfronte N. 
szauliu būrio vadui.

Buvo jau vėlu, 
buvo 
ežios gražuoles 
rudens melancholijos 
kurs teiki* žmogui j 
gražumo inspudi, 
neiszsemiama ilgėsi jautriose 

Rožių, juvginiu ir tul
pių kerai, 
monotoniniai skausmu ir jau 
pageltę medžiu lapai donge že
me.

visa giria 
pritar-

vaikinui 
moksleiviui 
Aiszpei pakieta

Visa gamta 
lygpridengta, lyg graksz- 

veidas, liūdno 
szydu,

sielose!

i

Czia dar tam
siau pasidarė. Antanas stabte
lėjo ir prisėdo griovio krante 
pasilsėti. Žaliosios egles, lyg 
pasakos žalcziu karalienes, su
siglaudė sznibždejo,
paslaptingai szlamejo, 
dama telefonu vielų gaudesiui, 
Augsztai erdvoje 
slinko maži, ploni lyg iszkedoh- 
tos vilnos, pilki debesėliai, ku
rie, pridengdami menulio
da, tarvtuni, darosi dar skvs- 
tesni. O kaytais ir'pHts menulis, 

prakedenus, 
baltojo plento 

plota, ir szitoji szviesioji dome 
bego pirmyn, budino girios

iszlengya

vei-

[ t uos debesėlius 
nuszviesda.vo

budinopirmyn, miltino girios 
tankumynus ir, kaip nesugau

broliams, o 
paskui tolimuose Sibiro taigose 
gaudavo 
slenkszcžio kutargos to’czku, 
taip mi's nūdien su ginklu ran
koje, it vilkai Lietuvos giruže- 
se, 
so,

paskui..
|H

* •
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prisipažino ir inmaisze kitus 45 žmones in Ku Klux Klano 
dvieju žmonių, Watt Daniels ir Thomas Richards, kuriu la- 

justicijos departamento

Sužinota, kad du žmones 
užmuszima pereita rugp. men. 
vonai nesenai tapo isztraukti isz ežord. Prisipažinimus iszgnvo 
agentai ir jie tapo iszgalienti in New Orleans, kad valdžia žinotu ka veikti. Prisipažinu- 

tap prižadėtas paliuosavimas nuo bausmes.
Veik visi prisipažinime invardytieji žmones yra sekiojami ir jie 

(ik bus gautas insakynias nuo valstijos valdžios.
mojo Mor Rouge, Louisianoje kur norikai ir valdžios detektivai jeszko daugiau

siems

kluksklaim. .

gyvos dvasios, ne szuns uoloje, 
bet dar 
mirkezioo,

mažvtes t
: nuo
grineziu,

bus aresztuoti kaip 
Paveikslas parodo ežere Ii Lafourche, arti* 

atiku Kil
X

}

vaikeliai

H*

shutkiokim' miszku tanknie- 
neloiskim prieszo, grobonio 

lenko Lietuvon pleszli sodybų!. 
Energiszku balsu kalbėjo An
tanas.

Kovokit, kovokit,
ir jus nugalesit priesza! O tada 
jau liuosai galėsite atsikvėpti 
ir gyventi1 kitaip.

Nors pilkos ūkanos dar supa 
kraszta ir mus bakūžes sama
notos gaisru prieblaridoje nyk
sta, bet mes laimėsim, mus ry
tojus !

Sziandien mes vargstam, su 
ginklu slankiojam kurezia na- 
kuzia, drėgnose giriose, misz- 
kuos, nūdien dar siauuzia karo 
szmekla ir brangias aukas isz 
mus ima.

Bet mes iszt veršini, kova lai
mėsim, ginklai nutils, audra 
nurims, mus laisves saule pa
sieks zenitą... tautos gyvenimo 
laiveli pasuksim mes ramybes 
uostau. Lietuvos padange iszsi- 
giedris, tamsumos ūkanas isz- 
sk laidysi m, laisvos, lygybes pa
matais nauja gyvenimą pagri- 

l’ada bus gera ir jauku 
i Tėvynėj tai* savųjų. 

Seneliai džiaugsis mus darbais, 
pagirs tėveliai narsiuosius savo 
sūnelius, sesutes segs brole
liams rūteles, mergužes pins

drėgnose giriose,

p radėjo aplai kinui,

s i m. T 
laisvoj

Puiki ir pasipnoszus Lizute, 
Su užriesta maža nosiute, 
Dovana ant Kalėdų aplaike 

už puikybe, 
Kurios nuo senei lauke.

G romą tas
Kandidatus ant ženybiu pa

niekinot, 
Norints buvo doru vaikineliu, 
Puikiu ir turtingu sakalėliu.

Bet visus paniekino, 
Visaip iszjuokino.

Vienas agentas norėjo, . 
Bizni dideli turėjo, 

Idant su juom važiuotu, 
Krcpszi jam padėti neszioti, 
Ir nuo dantų puiku szepeti.

Kitas vela ja ja norėjo, 
Ir labai prikalbinėjo, 

Idant keliautu su juom, 
O ne su kitu kuom, 
Po langus rėdytis, 

Ir visaip kraipytis, 
Jojo muilą perstatinėt, 
Ir geruma iszaiszkinet. _

Isz Panevėžio gimnazijos su; duokite pavergti.
sesutes 

rūteles,
savo berneliams rožių vainikus 
už iszkovotaja Tėvynės laisve!.

Baigė Antanas ir atsistojo 
eiti.

Senutes akyse spindėjo asza- 
ros ir drebanezia ranka isztiese 
sudiev sakvti. Dabar visi buto 
uželektrizuoti jausmingais žo
džiais ir pasirengė eiti žygiu. 
Antanas atsisveikino ir iszejo. 
Per kainui ji palydėjo du szau- 
liu. Žiburiai jau visur buvo mi- 
gese, aplink tyku ramu.

Antanas vėl tuo paežiu viesz- 
keliu, kurezios naktužes prie
globsty slinko Seiriju miestelio 
link ir tas pats vielų gaudesys 
su girios puszeliu szlamejimu 
pynėsi, lydėjo jojo žingsnius. 
P-ati .vidurnaktis? ir menulis 
jau

mokslui viaisį akimisie i e k v i e n o j bakūžėlėj 
geso, vėl szviesiau 

dege mažytes szvieseles. At
skaitos nuo sodžiaus galo do- 
szimts grineziu, A ntanas i li
ejo kieman. Viduje ruko žibin-l 
t u ve balanos.
duru ji pasitiko vietinio būrio 
szauliu slapukas 
dun.

Tik truputėli ežia, buvo szvie- 
su, lyg atklane. Prie stalo ruko 
žibnituvas su 
na, 
sproksedanios ir 
mos truputėli asla. Prie 
sznypszcziancziu puodu stove- 

juodplaUke duk-
Pama-

Prie priemenes

ir invede vi-

kitais draugais 
atvykom frontan 
Szauliu buriu. Kada prasidėjo 
kovos po Suvalkais ir pas mus nules žodžiai 
pasigirdo kanuoliu dundesys, o 
naktimis ir 
nuraudusi, ly 
vusi. Mos

ramiai sodeli ir laukti 
I jH i - 

kinai a.tsisveikinome su links
mąją draugiu ir 
myna, palikome 
megtaji suolą, ta jauku iV ra
mu kultūros židinį gimnazija, 
paememo ginklą ir iszkeliavo- 
me in Rietu Szaleje, kur nyks-* deszimtmecziais 

bakūžes gaisru . laisvos budria ♦ ’ i r

Su aszaru pilnomis 
organizuoji kalbėjo senele.

ta. t t. « a « ••»

padange Imdavo 
krauju pasriu- 

ncgalojome rankas
g

sudėjo
a t o i n a n c z i o p r i o s z i n i n k o.

Visu szirdyse smigo žilos se- 
“ nepasiduokit”.. 
anais polekijos 

laikais, 1863 metu lietuviu su
kilimuose priesz 
praskambėjo pirmieji lietuviu 
tautos atgimimo gandai, tie 
viltvylingi prie laisves žadina 
ž i b u re Ii a i sz v i s t c I e jo, 
jautriose sielose 
les kibirkszteles

Isztikruju \ntanas

maskolius
Ne priėmė gero darbo, į 
Ne duoti savo vardo.

Ant galo suvis proto neteko, 
In piktas rankas pateko,

Važinėti po pakampes bam- 
bilium pradėjo, 

Kožna. diena ant kitokio, 
In rodliauzi

savotiszko domu, besparne svajone, nyki 
upa ir kele isz akiu tolumoje.

! deszinei painiszkejf blikstelėjo 
ir szunio at- 

balsys nuaidėjo laukais 
skardžiau girioje atsiliepė.

Antanu sziurpulyq 
'fuojaii pakilo, 
koje revolveri ir 
eiti. Nejaukus vielų gaudesys, 
ju stulpu atgal ir pirinyn susi
bėgimas, ( 
kurezioji naktis

padžiūvo, szlamejo 
skausmu ir

toli maža ugnele 
nuaidėjo

Staiga po
plytoje

it

perbėgo.
ran

Antanas 
apsiausta,

Gavės insakvma 
apsivilko skurini 
apskrita, kepuraite užsidėjo ir, 
insileides kiszenen revolveri 
ir pora franeuziszku granatu, 
iszejo isz miestelio plentu, 
kurs, vingiuodamas tarp mažu 
ir dideliu ežeru kalnuotais 
Dzūkijos laukeliais, leidos že- 
mvm, tai vėl kilo augsztyn. Jau 
ir nuraudusi sauluže slinko, ri
tosi už juodojo miszko, siuns- 
dama paskutiniais savo silpnu- 
oziais spindulėliais pageltusiai 

jautriosioms sieloms 
Vakarai buvo 

szalis driekėsi 
graksztus

suspaudė 
vėl pradėjo

kiszenen 
franeuziszku 
isz

gamtai, 
saldu buezki.
nuraudo.
t vi k sėjo

iu t 
raudoni 

saulėlydžiu Stulpai, iszsiskleis- 
dumi in visas pusias erdvesin visas 
mėlynėj, 
pakalnes, 
ilgais mažu ir dideliu 
iniszku szeszeliais. Balose, sle- 
nese, ežeru pakrautose ruko ki
lo ūkanos, dongdamos žeme ra
sos karolėliais ir gaivindamos 
nu lepusi u s 
Kuro audru nukamuot 
ne iszlengva vyste jauki tylu
ma, vesdama pavargusius dar
bo žinonelius pailsiu uostau...

Tylu. Aplink ramu ir jau
trioj Antano sieloj taip pat ra
mu. Eina vieszkeliu ir klajoja 

paniurusios

nudriekdami kalnus, 
Dzūkijos lygumas 

namu ir

augalu lapelius.
a Tevv-

ramiu
Dzūkijos gamtos glėby ir prie
blandos ramybėj.

Už puszynelio ant kalnelio 
pasirodė ir musu pozicijos. 
Ant plento buvo padaryta ba
rikada: dvi dideles puszys su 
nugenėtomis szakomis gulėjo 
skersai kelia. Abipus plento 
lino pusžili kalneliu tesėsi lyg 
ožio nugara, pozicijų pylimas, 
ant kurio stūksojo kurezioj 
prieblandoj besznek uczi uojan - 
ežiu kareiviu galvos. Antanas 
priėjo prie užtvaros. Isz apka
su iszejo sargybinis, patikrino 
ir perspėjo, kad girioj, kuria 

esą lenku
ir vql isznyko ap

žvilgiu

i

deganezia bala- 
knrenosi malkos, 

nuszviesda- 
asla.

draugu szei- 
knygas, pa-

egliu szlamejimas, 
į ir paskendu 

siosios nykioj tamsumoj kru 
niukszliu szmeklos lydėjo ji 
veizdžiai primindamos dar pir
mose gyvenimo pavasario die
nose bobules pasakas.

Tuo tarpu girios tankmėse 
po kairei kažin kas suszvilpe, 
in ji atsiliepė vėl kitas, ir 
das dingo 
sziurpidi krūtinėj, 
staptelėjo,

tankniese,

atlaužė

al
su kūles

Antanas 
revolverio 

»atsarga ir leidos pamažu beg
ti pirmyn.

Netrukus iszejo
Abįpus plento 
niūrios 
szmeklos;
šlamėjo. Krasztas Antanui 
žinomas,

m 
eilinis 

ži Iv veži u 
szakas

lauka. 
tęsęsi

stuobriu 
lingavo ir

110-

ant griovio
sza11 oprie

pakeles 
nugrimzdo

taip sku-

jo grakszti, 
raitė ir maisze bulves.
uziusi svetima žmogų kažin ko
dėl ji susiriipino ir pradėjo 
triūsti apie lentyna. Pirkios 
gale suole sėdėjo vargu inma- 
lomi tamsoje penki žaliukai, 
kurie taip pat tuojau isztempo 
savo akis in sveti, 
lovoje, pagal siena 
tas vyru, o

su kosėjo

užžiebė 
tėvynės mei- 
ir vėl n u ge

so ginklu žvangėjime...
O ka pasakytu mus senoliai, 

broliai, indejos draugai, kurie 
del tautos 

udo sargyba

irji susirūpino 
lentyna.

Iszilgi lieji' 
gulėjo kele- 

ant peeziaiis kažin 
dusliu balsu ir 

pradėjo skrebetis
pakilo drūtas, 

pecziu vy- 
pakieta-insaky-

kas

turą. Isz lovos 
augalotas, plaeziu 
ras ir priėmė 
ma.

Bario vadas praplesze voką 
prisėdės priesz agni ant

pagal keop-

priesz 
pradėjo skaityti. Bu-

ant kre- 
ugnis užsi- 

as-

ta sziaudines
prieblandoj ir broliu varguoliu supanežiotomis rankomis, ne

oš audriuos verpe-
ne-

bijojo tolimojo Sibiro tyrumu,

akužes aszareles lieja, kur mir-j lygios kov 
szmeklaties baisioji

"*« L t ■' 1 1 '' l

audrose puotauja...

ir

karo tuos nenuilsdami dirbo ir
Kur isz

t ž laisve ir žeme, už Dzūku szaltiiju krasztu. Jie dirbo, žu-
Inetuvos 

kova
szird i ir i

I vo, bet žinojo, jog atoinanezios

.vidurnaktį
nusileido, Buvo tamsu ir 

ramu,it visas pasaulis butu isz- 
miri's, lyg gtyvos dvasios jau 
nebūtu. Tik N. kaimo szauliu 
būrelis taip pat slinko per krū
mus ir laukus pietų link in len
ku stovykla viename kaime, 
kur buvo suimti musu kapito
nas su penkiolika kareiviu ne
laisvei), savųjų vaduoti. Vietos 
jiems buvo žinomos, g 
jai pažįstami ir ne lape nelojo 
ant j u ped u. T v i rt i i r p i 1 n i pa- 
Sisekimo ojo žygini...

Kas laisves rytuži jau karta 
regėjo ir skraidė mintimis ere
liu takais, 
amžinai pamylėjo, be josios, to 
szirdis nebrims!...

“The Green 
Haus/’

O subatomis in “The Small 
Maus, ’ ’

Kur suejdavo su panasziu 
daugybe,

Ir ten Sodomos paleistuvybe, 
visur suvažiuodavo 

visi niekai,
O drinksus davinėjo dykai, 
Lizute linksminosi sau gerai,
Motinu kalbėjo, jog tai nege

rai, 
Viena diena steitinei atėjo, 

Visus iii koza sudėjo.
Lizute radosi terp paleistuviu, 
Sarmata padare del Lietuviu.

Sziadien priverkė, 
Aszaru dinerke.

Nieko tai negialbejo, 
Norints poterius kalbėjo, 

Motina ant josios plusta, • 
Ir pati isz rupesezio džiūsta.

szalėle ir 
szvenlaja kova — bus mus' kartos ju darbuvaisiais džiaug- 
ateitis, sztai buvo mus vvlis ir 
vadas.

Jei mes jiems kelio nepūsto* 
sim, pagrobs, okupuos jie visa 
Lietuva, ateis su ginklu, ugni
mi dii'iios hi.ikii, sudrums tavo 
ramybe, pavers in pelenus mu
su sodybas, sutrukdys mokslą, 
paraližuos kiekvieno szvontus 
siekimus, vergijės panezius tau 
uždus. Tada jau jis tavo kam- 
pely bus tikras szuimininkas, 
o tau viun skurdas ir vargo 
tauro bepaliks. Lengvu leng
viausia jie mus sulaužytu po 
viena, lyg tos vantos atskyrus 
virbus, jei neimsim visi mes 
lietuviai už Dzūkija ir dzūkas 
vėl nestos už mus. Sziandicn 
brutaliszkai jie užgrobė mus 
Vilnių, 
Kauna, ir 
Žemaitija okupuos. Paims ir 
begediszkai mus kraszta len
kins, visus dvarus jie priveistu 

poselensu,” 
kad kuodaugiausia tik atmie- 
szus ' gryna li'ctiiviu 
krauju. Tautiniu 
szviturius jie žudys 
TeVynes oran...

Kalbėjo Antanas pakilusiu 
balsu.
žibeziojo, 
smygo draugu szauliu szirdy
se.

Taip, vaikeliai!
Reikia visam krasztui sukilti 

priesz lenkus. '
Nenusiminkit, vaikeliai 

ginklo isz

pnkln, ugni-

sis ir vilisi, jog nomenkiaus le
vynes reikalus gins ir mus kar
ta.

Juk tik per ju kent ėjimus, 
aukas nūdien didžiojoj pasauli
nėj katiistrofoj Lietuva iszejo 
kaipo nepriklausoma valstybe, 
gražino savo garbe.

teisybe, sūneli, daug moky 
tu musu žmonių maskoliai isz- 

sako in labai szalta 
isz k u r. jau jie

per

yvento-

veždavo, 
kraszta Sibirą, 
nebegriždaVo.

Sztai ir musu kaimyno Juo- 
zuli Maskvos universiteto stu
dentą,
saros vakacijoms, viena vakara 
žandarai suriszo virvėmis ir 
isz veži'

grįžusi pas tėvelius va-

tas josios sodyba
'•■f

Bjauru szirdeles klausyti, ‘ 
Kaip musu vaikai iszmokyti, 

Poteriu ne moka, 
Plovoti gerai iszmoksta.

Vos bubnas nuo žemes pa
auga, 

J a.u ant rakalio iszauga, 
Tėvai isz to džiaugsma turi, 
Ir ant jojo darbeliu per pir- 

sztus žiuri.
Nieko sau isz to no daro, 
Niekad ju už tai neiszvaro. 

Kaip tokis snarglis, 
Nosuaugias kvailys, 

gimdytoju plovoje,
Visai nepaguodoje.

Žmonis tuom bjaurinusi, 
Ir nuo tokiu szalinasi, . 
Bausme Dievo užeis, 

In trumpa laika atejs.
Jeigu greitai ju nesuvaldys, 

Vaiku neapmalszys, 
Su geru rimbu, 

Ant trijų cimbolu.

A T M

ir
skiedrų
vo tylu. Visi su smalsumu lau
ke, ka vadas pasakys. Antanas 
prisėdo palei pecziu 
seles. Pakurstvta
liepsnojo ir nuszviete visa 
la ir besedineziu žmonių figū
ras. Ant peczio kraszto pasvė
rus! žila savo g

akimis
;aude musu judėsi.

a’ Perskaitęs raszta . vadas pa
sakė:

Gerai! Szianakt atliksime in- 
sakytą žygi, busime paskirton 
vieton. ’

Vėl visi tylėjo. Nejauki tam
suma ir skrupulinga tyluma 
krūtinėj kele keista upa, pi i tė
jo deganezios malkos sprakse- 

Tvluma nutrauko seneles 
balsas.T
tas f paklausė Antano. 

Peszczias.
O ar isz toli ?
Isz Seiriju.

kinejo Antanus. «’
O tėvai ar toli gyvena*?
O toli, toli nuo dzukijos,

savo 
pritemusiomis 
<r

alva smalsiai 
senute jie 

o rytoj, jei leisim ir 
Pa ne vež i ir visa

ISZ Varszavos 4 (

suriszo virvėmis 
kažinkur. I’evni taip 

prasze ir pinigus davinėjo, bet 
nieko negelbėjo, jszveže ir tiek 
ir,jau nebegrižo. Ir vien tik už 
lietuviszkas knygas, buvęs pa
sienius skaityti isz draugo.

Isz lengva pasakojo senele.
O kiek tu Juozeliu maskoliai 

iszgabeno isz Lietuvos! Tai bu
vo ne pirmas ir ne paskutinis. 
Bet ju vietbse deszimtinis vis 
nauji stojo ir vare toliau pra
dėtąjį darbu.

Tie pragiedruliai deszimtme- 
ežiais szviete varguoliu bro
liam, dvasios ir kimo vergijos 
tamsumoj, ramino ir sziIde.ju 
alpstane.zias sielps žvarbiosios 
“žiemos” - pūgose ir kelia rode 
szviesesnio rytojaus ir laisves 
uostau... galop iszauszo mus 
hi išveš rytas!

Bet kitas prieszas. pasiryžo 
ja vėl mums iszpleszti. Tad bu
dėkime, niokokime apginti. 
Apginti apginsim, jei tik pasi
ryžime. ' .

Kaip mus tautinio atgimimo 
pionieriai, garbingi pragiedru
liai anais laikais žvarbia žiėma 
bei szalta ir drėgnu rudens.na- 

i su knygų ryszeliu, kurezios

Lietuviszkas Bankierius 
ir Laivakorcziu Agentas 

J. G. ęOGDEN
4 S. Main St. Du Bois, Pa.

Ant savotautos 
mus idėjų

9

vietos svetimos, tai 
Dainavos szalies kampelis.

Jisai pailso.
Dabar atsisėdo 

kranto,’ paszlijo
žilviezio liemens ir, 
akis in žvaigždes 
durnuose...

Jau Dzūkijoj...
Ir taip netikėtai,

biai, viena diena sumaniau ir 
, nei 

nesakęs, 
nepara- 

, ne- 
gy

venimo viltis nakezia slankio
ja kalnuotos Dzukijos laukuo
se.

Besėdint prisiminė Lietuvos 
praeitis, didieji 
gaikszcziai, kada jie taip pat 
isz keturiu pusiu prieszininku 
apsupti narsiai gynėsi, kovojo 
szimtmecziais del tautus, vals
tybes nepriklaUscpnyjbosjt

Gana vėsus Įorąs perėmė 
truputi sukaitusi Antanu; dre
bulys pagaugomis nuėjo kimu. 
Pakilo vėl eiti.
cziojo toli tamsumoje1) maži 
kaimo žiburėliai, kviesdami, 
viliodami keleivi pas save; in 
ramu poilsi. ' 1

iszvažiavau
szeimininkei

i nei tėvuliams laiszko
szes.
jauezia, kad ju vienturti ne

savo
nieko

valia
gnis isz

.Jie dabar ne nežino

jis gausias keliauti 
“szczelcu,” 
Jcasuose.

Per kana pagaugomis Anta
nini prabėgo sziuipulys, viena, 
fcitu juodu mintis galvoje

J<>.

famsta peszczias ar važiuos
Jo veidas dogo, akys 

jausmingi žodžiai

josios kuni- Palengva atsa

ini i
prie pat Latvijos sienos, Biržų
apskrity.

Antano ' » galvoje dabar, 
szmekstelejo viena kita mintis 
ir prisiminė jam gimtine grin- 
ežia, tėveliai, muniszkiai, anks
tybos jaunystes pavasario die
nos... i

0 kąip pakliuvai in musu 
kraszta? ir toliau vis klausinei 

Ir karna pasiekė. Gatvėj ne jo senele.

18 nuėjo kimu. 
Prieszaky žib-

galvoje

b ne- 
palciskit ginklo isz ranku, 
kiekviena prioszininko žingsni 
sekite, neduokit draskyti musu 
sodybų, plesžti 
Atėjo jie mus 
veiks, belaiko karstau nuva
rys, nepasigajloš jio'mUs. Tai 
apginkite jus mus,

Polekijos laikai* ”* lietuviai kti

musu mantos, 
senus iszkonO-

apginkite jus mus;

mokėkime

J
ia

A
A 

m 
U I

S. JUOCNUKIS.
Llotiniszka# Krlnuczlus.

Pasiuva visokius Siutus ir Ovorko- 
tus pagal naujausia mada ir isz 
geriausio materijolio pagal noro 
kostumcrlaus. Senus pataisau Ir 
iszprosinu ir padarau kaip naujus. 
Mano darbas gvarantuojamas ir 
busite visame užganėdinti.
102 B. Centre St. SHENANDOAH.

y&

« •

Valgiu Gaminimas 
NamuPri^ejimw

buvo sukilę ptiėsz riiafekoliits haktužes prieblandoj slinkdavo 
be ginklu, o dabar jus turite isz Prusu Lietuvon, dalindavo

*" ‘ ’ * *t" * ‘ 1 t) finVn aa’ '4>5

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 ? . . . $1.50 

W. D. BOCZKAUSKAS-CO.
MAHANOY CITY, PA. 
i f’h \" i ’ "t 1 r# *
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Sniego nupuolė užtokti-
i nai.

CAPITAL STOCK 3125.000.00 •
Surplus ir Profits 1530.346.50

— Rusiszki 
nedelioje.

— Viskas ejna po’senovei, 
žmonelei vela ėmėsi prie dar- 

Ibo.

________ Iu Į - L----------------- - %—4 * I .... .. » «i ii a Iii Ilnu^.1 > « m W I,

I Žinios Vietines

Nauji Metai

• !■■•••■ '■ -R —• «■■ naa, .i -

AKYVI TRUPINĖLIAI.
t H

SAULE
" '■ f IN--W.

f

r 1

Mokama antra procentą ant suddtu S 
p Luisą. Procentą prldedam prio jus ' 
pinigu i Sausio Ir l Liepos, ncpal- 
aant ar atneszat parodyt knygute * 
ar ne. Mes norim kad Ir jus turd- ( 
tumet reikalą au musu banka, ne- < 
paisant ar mažas ar didelis. '

Bankas adaras nuo 9 ryto Iki S J 
popiet Subatomls 9 ryte Iki 12 vai. /

I

■ Neužmirszkito czedyt, 
nežino kaip ojs darbai szi- 

Bada i kompanijos neuž- 
ganadytos.

— Edwardas Toishman far- 
nieris isz Lakeside pranaszau- 

buk szi žiema bus labai 
Sniego bus, bet}dido-

nes i 
mot.

H. BALL. Prezidentas.
Geo. W. BARLOW. Vlco-Prez.
Jos. E. FERGUSON. Kaslcrlus.

je, 
lengva.

I liu szaleziu negalema tikofris.

*

didumo.
Kožnam buszelijo randa

si 556,000 kvietiniu grudu.
* Suv. Valst. 

milijonai szeimy*nu 
000 vyru, moterių ir vaiku ku
rie uždarbiauna 
laikimo.

Damaskas, 
seniauses miestas ant svieto.

*

yra nedidesnis 
nykszti.

Stoniai nepaliaunu augti 
per 40 metu.

Anglijo turi 50,874 myliu
Garsingas aktoris kovoje prieszais mirti.
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24randasi.
ir 41,600,-

ant savo už-

Syrijoi, yra

Naujei gimusia kongaras 
už žmogaus

I
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Ant. J. Sakalauskas
LIETUYISZKAS GRABORICS 

IR BALSAM LOTO.) AS

<

.i

Laidoja kun u s Numirėliu pagal Nau
jausia mada. Pigi preke. T o! p gi pri
stato automobilius visokiems reika
lams.

Parduodu visokius paminklus, didel
ius ir mažina už pigiausia preke, todėl 
jeigu pirkaite POMNINKA tai kreip
kitės pas mane, nes asz gailu jumis 
pigiau gerlaus parduoti negu kiti.
801 K Pine SU Mabanoy City, Pa.

— Juozas Utara, 48 metu, 
į per daugeli metu gyvenantis 
Mahanojuje, laikantis saliuna 
po No. 616 W. Pine St r. kada 
nuisleidinojo in clarba Tunnel 

i Ridge kasy klosią, gavo krauja- 
teki, mirdamas priesz nusilei
dimą in kasyklas. Velionis pri
gulėjo prie trijų draugyseziu, 
paliko kelis brolius ir seseris ir 
pusseserių Girardville. Laido
tuves atsibuvo Panedelio ryta 
su bažnytinėms pamaldoms.

E
I

i
i

metu

,Juozo Za- 
panedelije.

JONAS M. CISARIKAS
Fire Insurance Agent

Apdraudžlu (Inszurlnlu) Namus 
Tavoms, Naminius Rakandus, 

nuo Ugnies.
Geriausiose Kompanijose

i I 
i

— Gailos pamaldos už du- 
sze mirusio kunigo 
blackio atsibuvo 
Kun. Czesna buvo celebrantu 
kuriam asistavo kun. Navickas
diakonas, isz Hartford, Conn., 

subdiako- 
! nas, isz Coal Dale, Pa. Giminiu 
Įbuvo isz Filadelfijos, Coaldale, 
; Minersville. Freelando ir ki-

ir kun. Klevinskas

Minersville, Freelando 
I tur.

Metinis Susirinkimas.

315 XV. Mahanoy Are, Mahanoy City Į į susirinkimas Mer-
n

W. TRASKAUSKAS 
rDlMUTIKIS I.IETUVISZKAS 

GRABO 111CS MAUAX0Y CITY, TA.

PasamdoLaidoja Kanus Numirusiu.
Atitomoblllus del Laidotuvių Krik- 

BZtlnlu, Vcseltju, P&slvažlnojtmo 
Ir t. t.

520 W. Centre SU Mabanoy City, To.

Metinis 
chants Banking Trust Co. ban
ko del aprinkima direktorių ir 
del apsvarstimo kitokiu reikalu 
astibus tame banke Utarninke 
!) Sausio 1923. Balsavimas nuo 
2 iki 4 vai. popiet. 41

DANIEL F. GUINAN, Sek.
SVARBI NAUJIENA. ~ 
Namai ant Pardavimo.

n
LtfltiTtszkas Crahorins

. K. RĖKLAITIS
laidoja

naujausia mada Ir mokslą.
Turi pagelblnlnke motoro.

Prieinamos prekes.

i

Numirėlius pagal

51® West Sproce Street 
HAHANOY CITY, PA.

Bell Telephonaa No. 149

e
CHAS. S. PARMLEY 

Notary PublicRent Estate Agent
Jeigu norite pirkti ar parduoti Stubaa, 

mes galime jumis tame patarnauti. 
Randavojame namua, koletavojame 

randas ir telp tollaus.
K18 W. Centre SU |(ahanoy ('lty, Pa.

. Trlrczlansla Lletarlszka
B A M K A

Didele kaucija sudėta Valsti
jos Banko Departamento.
Ealu po priežiūra Valstijos, 
telp kad pinigai sudėti mano 
Rankoje negali pražūti. Pri
imu pinigus saugiam paltuki
mui. Siunczu pinigus in vi
sas dalis svieto, pagal dienos 
kursą. Parduodu Laivakor
tes kompanijų nustatytame 

kainoms. Parūpinu Paszpor- 
tus keliaujantiems In Lietuva 
Viskas daroma teisingai, grel 
tai ir pigiai. Jtaszykite apie 
kainas o gausite teisinga 
atsekimą. Adreaavokito:

V. LAPINSKAS
801 IT. Mabanoy Ave^ 

MAHANOY CITY, PA.

♦

•>.
D R. JUOZAS J. AL'STRA 

(Lietuviu)
Buvusiu Daktaras Karfumen-

Gydo vlsoklua Lygas.
Priima ligonius lig 10 vai., 
ryte. 12 lig 2 popiet., 6 lig 
9 vakare.
118 E. Coal SU Shenandoah.

Bell Tel. S59-R.

K, . ■ - ... .... . ■ , ■ ...... i
GERA PROGA PLIKIAMS!

L ■
Ii

Arablazka Mostls yra tikrai pasek
minga Ir kas prisiims keliolika Rton£ 
pa Ir savo adresa ta! aplalkys tujų 
arablszku gyduolių dykai. Raszyklte 
ant szlo adreso Dr. Jmbco. 236 Broad- 
Wiy«.Box 9^ Brooklyn, N. Y. Panaudo
kite isz szlos progos visi kurio yra 
p us-pilkiai arba visa) Tra nupllklo. Lt.

Arablazka Mostls yra tikrai pasek-

KAIP ATSIRADO KLAU- 
SIMO ŽENKLAS.

Pieszcjus J. G. Richardus 
isz Waterbury, Conn., prisiun
tė in redakcije iszejszkinima 
kokiu budu atsirado klausimo 
ženklas? Isz pradžių tasai žen
klas susidėjo isz q ir o szitcip: 

q 
o

Paskutine buvo padėta po 
Tos litaros buvo 
lotiniszko žodžio

questio ka rciszke lietuviszkai 
o toli a u s,

pirmutiniu, 
iszimtos isz

kada li-klausimas,
teratura pagerėjo
padare isz q ir o szita ženklą ?

pagal savo 
paduoti orderi 

bus na-

Miesto Girardville, Pa. de- 
szimts nauju namu, bus greitu 

I laiku pastatyta, su visais nau- 
| jaustais intaisymais ir patogu
mais, už žema preke. Tcipgi ir 
daugiaus namji bus statoma. 
Jeigu kas norėtu 
gusta tai turi
ir jam pagal jo noru 
mas pastatytas in pora mene
siu. Girardville vieta patogi, 

, darbu daug, kasiklos ka tik 
atidaromos. Todėl yra parma- 
tonia kad in pora metii pra- 
pertes pakils in augszta preke. 
Reikalaujantieji namu arba no
rėdami informacijų kreipkitės 
ypatiszkai prie (j.9)

Wm. J. Butterlv & Co.
348 W.*Main St. . 

Girardville, Pa. gw—II.MIII ■!— —WMIII    ■  H  ■"<>»■■■ >11 Ii SU ................ ..

Ka raszo apie knyga “Tūkstantis 
Naktų Ir Viena”'

Girardville vieta patogi > I-
h"ma vmm

tls Naktų Ir VienaM

Gerbiami Tamstos:— Szluoml duodu 
žinoti Tamstoms kad asz esiu aplai- 
kes puikia knyga po vardu "Tukstan- 

kurla man prl-
sluntet, norint asz. prlslunczlau už
mokesti už ta puikia knyga, bet vie
nok aplaiklau kaipo dovana, už tat 
asz prisluncziu tamstoms maho pade- 
kavone kuria praszom nuo manes pri
imti. Tol puikioj knygoj talpinąs! 
pulkus apraszlmus, turi neapsakytai 
vertumą. Vėlinu del kožno, katras tik
tai gali skaityti lletuvlszkai kad kož- 
nns turėti jia namuose ta puikia kny
ga su grąžais apraszymais. Žmogus 
turėdamas namuose ta puikia knyga 
neturi reikalo valkszczloti po nerei
kalingas vietas ir praleisti brangaus 
Jalko ant visokiu nereikalingu zobovu, 
žmogus skaitydamas tuos puikus skai
tymus namuose atranda tena! stebė
tinus apraszyinua senovės žmonių 
gyvenimą ir užmlrszta visus vargus ir 
rupesezius savo kasdieninio gyveni
mo, praleidžia naudingai laika savo 
namuosla su savo milema szelmina. 
Dekavoju tamstoms už suredlma tos 
puikios knygos kuri gali suraminti 
kiekviena žmogų katras skaito ar 
klauso tu puikiu Istorijų, teipgl deka
voju už pujku kalendorių ‘ ka man 
prlsluntet kaipo dovana. Duok Dieve 
tamstoms sveikata ir laime szlame 
gyvenimo. Viso glaro velljentls pasi
lieku "Saules” skaitytojas, S. P. isz 
Somerville, Conn. Jeigu reikalaujate 
vlfąz-minetos knygos tai prislusklte |2 
in "Saules” lazlelstuves o gausite tuo- 
jaus nėr paczta.
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Gerai žinomas Wallace Reid, krutamu ju paveikslu akto- ___ .i.... -..it __ i. i__ i • ,.f .ris, kuris per daugeli metu buvo naudojas morfiną ir konia
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, nenumirė, pradėjo gydytis nuo tojo bjaurio papratimo ir isz- 
ejo gailngu. Czion matome jojo paezia ir sūneli,ėjo gailngu. Czion. matome jojo paezia ir sūneli kurie levo

rasztininkai n^aPh‘ido laike jojo sunkios ligos ir kovojimo prieszais mir
ti.
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VAŽIUOS 250 MILES ANT ADYNOS.
Profesorius E. J. Christie isz Marion, Iowa, iszrado ir pa

dirbo szita maszina su kuria mislina važiuoti neniažiaus kaip 
250 miles ant advnos.

. W .|| j IWW>

ŽMOGAUS PLAUKAI TAI
PUIKIAUSIA DOVANA. Į

MesKam duotis nupliktie ? 
tyrinėdami per 30 metu, iszra- 
dom nauju būda kuris sulaikys 
ju slinkimą, vieton iszpuolusiu 
ataugins naujus. Kiekvienam 
duosimo užtikrinimą. Szita gy
duole yra kaip del vyru ir mo
toru. Kodą dykai. Raszykit bile 
kalboje sziandien. Adresuoki- 

** • j.
4 11 ' W

Dr. BKVNDZA^CQ
te:'

< J

r>.

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

Broadway and S. 8-th St., 
u Box 9. W. Brooklyn, N. Y.

Isz Lietuviszko Kaimeliu

(

KŪDIKIS PRIVALO 
GAUTI PIENO

*
I
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Ką jūs pilate į savo kūdikio žindymo bonkutę? 
Jeigu jūs negalite žindyti savo kūdikio, būkite 
atsargios ir duokit maistą, su kurio pagalba
Jeigu jūs negalite žindyti savo kūdikio, būkite 

gios ir duokit maistą, su kurio pagoiba 
Kūdikis būtų sveikas ir ramus.

EAGLE BRAND
(CONXPW MJJtt “I 

lengvinti savo kūdikiui per- 
f

Prisiusite šitą apgarsini- 
mą | Borden Company, New 
York ir ♦gausite pilnus pa-

. josv

' 5 Yra motinų vartojamas bevelk per G0 metų, kurios
P . p i f L 41/H teini n4»l*«i hu pagelba maisto na! 

fcnll viaa uunkuil laika.norl - - gyventi visų sunku j| laiką

mų | Borden Company, New 
York ir ♦gausite pilnus pa
tarimus ir nurodymus, kaip 
ji vartoti lietuvių kalboj, 

puikia kūdikių knygą.r

i
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Merchants Banking Trust Co.
MAHANOY CITY, PA. 

----- $-----
Nori kad taupytume t .<uvo pinigus sziam banke.
Nori kad atydartmnct tuupinimo ar Czekiu

skyrių. Ji gali jumis suteikti pagelba. 
Ji žino kaip suteikti pagelba savu prieteliams. 
Musu depbžitorai yra musu prieteliai ir szita

banka jeszko dauginus prieteliu.
Ji suteikia patarimu kur geriausia investyt 

• pinigus. Prigelbcs jumis pirkti praperte.
Gera banka yra jusu geriausis prietelis.
Dėkite savo pinigus in

.MERCHANTS BANKING TRUST CO.
——... V.-

DIREKTORIAI:
D. F. GUINAN, Sek. Kasijerlus 

LEON ECKERT,, Vlcc-rrcz. ' ’ ' _

i

D. M. GRAHAM, Proz. 
k p-------- -

J. H. GARRAHAN, W. F. RYNKIEVICZIA, P. CfFĖNTjBfi,
T. G. HORNSBY, A. DANISZEVICZIA, M. GAVULAZ

•IK&Mi Geras Tavoras I
| Padare varda Guinano Sztoruj |

Mahanoy Plane, Pa. — Jur- 
gis Povilaitis, kuris czionais 
laike sali u na per daugeli metu 
persikraustė in Frackville kur ® 
pirko teipgi bizni. Juozas Ker- &į

. Negalima rašte geresnio pecziaus už 
Buckwaiter pecziu.

Į
' Enamclas netruks nei nesilups.

&

■

Waterbury, Conn. — Parapi
jos mokykla jau pradėjo staty
ti. Forai buvo prasideja 31 die
na Gruodžio ir tęsęsi per visa 
sanvaitia. Pradžioje Naujo Me
to pradėjo snigti ir užėjo szal- 
tas oras, bet žmonelei nusimi- 
nia, jog negali aplaikyti už
tektinai augliu, o kad ir gauna 
tai turi mokėti po asztuonioli- 
ka doleriu už tona. Darbai ge
rai ejna o net ir darbininku 
stokas, moka ant valandos nuo 
36 lyg 50 centu. Kas dirba nuo 
M8ztukiu” 
ir 50 doleriu ant sau vai tos. Vis
kas butu gerai ir žmonelei 
džiaugtųsi ir butu \ižganadyti 
isz savo būvio kad ne baisi 
brangenybe nuo kada darbai 
pasigerino, o biznieriai lupa

per du metus, buvo mylėtu nuo

cziuna's persikfausto isz Frack- 
vilios in Ploni, j I:— Kokia dvideszimts pen- g 
ki metai adgal Picinis buvo pil- Sj 
nas gyvybes, bet sziadien visai S 
iszmires. Norints Lietuviu j< 
czion randasi gana didelis pul- Šį

Norint s

į u’ < •

Mažiau kasztuos . pataisymai, 
kad yra padirbti isz geriausio ir dru- 
cziau$io* geležies. Yra padirbti per 
geriausius mekauikus. Toksai peezius 

' turi but sreras.

cziauęio* geležies.

tab uždirba po 30

be mielaszirdystes už viską. 
Vaterburiėtis.

Lawrence, Mass. — Daug 
prisnigo czion sniego ir užėjo 
szaltis, anglių sunku gauti už 
kuri reike mokėti po $19 už to
na o už koksą po $16, už tai 
žmones degina, aliejinius po- 
cziukus, nes malkos kasztuojc 
ir konia tick kiok ir koksas. 
Fabrikai pradeda mažiau dirb
ti, nes naktimis visai sustojo, 
o-dirba* tiktai 48 valandas ant 
sanvaites vietoje 54 valandas.

už tai ilt
I8S

' K
e i*IJI
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kelis, bet visi yra apmiria ant 
dvasios ir tautiszkumo; svie
tas visai apie juos užmirszo.

Bristol, Oonii. — Fabrike 
New Departure Electric likos 
užmusztas 29 rheįu senumo in-

4,

žinierius Juozas Batkinas, pa- 
ejnantis isz Kaulio guber., isz- 
gyveiio Amerike 18 metu, buvo 
ant kariszko lauko Francijoi

visu kurio ji pažinojo. Gyveno 
Forestville. — Jojo draugas.

im^l ■bXW»I>.II ■■      ,^,lWW^*U^I.II> „ Į     |W—„Į „„

PRANESZIMAS.

Victory Bondsai kurie buvo pa 
izaukti 15 Gruodžio 1922, irszaukti 15 Gruodžio 1922 
War Savings Stompai kurio
ym pasmaukti 1 Sausio 1923m. t • ' *1 j • ,, 4 ___ J..

4t. 
American Banking■ TfušVCo. 

Centro ir-Catawissa St.

tai galima juos padėti in musu 
banka kaipo °kesz,?. -

i

Moterems Pluszinei, Kailinei 
ir Kitokį Kotai

■ S r '■ , „ * iX „ t 1 n * ► t ■ ***
*• ' U| . y*

Atrasite kad Guinano kotai ilgiause nesziojasi.
Gera tavOra visada apsimoka pirkti.

’ •’ Į? ■
’ • ♦ zl o širvi o 11G ninsrvA1 : tYirvlrzkaitzk knf iUSm4a
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Gal ii 
nesziosite musu kotųg^ 
Gaunate naujausio^*

daūgiaus pinjgou mokėsite bet ilgiaus 
itA in liftu knt.iiMAB*?', ;

irhklbs kotus.
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201 W. CENTRE ST.
MAHANOY CITY, PA. 
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Sniego nupuolė užtekti-
i nai.
i

-

CAPITAL STOCK 1125.000.00
Surplus Ir Profits 1535,846.50

Rusiszki Nauji Motai 
I nedėliojo.

— Viskas ojna po'senovei, 
1 žmonelei vela ėmėsi prie dar- 
l bo.

. ... - . - . - ■  * ,m .... — ~..įA h < - <1.     a.i.,1 ^.-11,,

I Žinios Vietines
* *■—**^,*>*w" 111 <»a«MU ***• l**n ^i«M—iapi* lt M lAll n m ..į n ■ jį>.» _ ^uįMt

AKYVI TRUPINĖLIAI.

# 

didumo.

si 556,000 kvietiniu grūdu.
* Suv^ ValSt. randasi

ir 41,600,-

Angliję turi 50,874 myliu

Kožnam buszelije randas

24

I

į

t

I e

1

4

czedyt
Mokame antri; procentu ant sudėtu 
pinigu. Procentą prldedam prlo jus 
pinigu i Sausio Ir 1 Liepos, ncpnl-

— Neužmirszkite . v, 
I nes nežino kaip ojs darbai szi- 
mot. Badai kompanijos neuž-

A D«UU,U ir A Liepus, Iivpui* 1 I x
•ant ar atue«zat parodyt knygute < j ffanauy tos.
ar tie. Mes norim kad Ir jus turė
tumėt reikalą »u musu banka, ne
paisant ar mažas ar didelis.

Bankas udaras nuo 9 ryto Iki 3 
popiet Subatomls 9 ryte Iki 12 vai.

H. BALL, Prezidentas.
Geo. W. BARLOW, Vlco-Prez.
Jos. E. FERGUSON. Kusicrlus.

Ant J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GHABORIUS 

IR BALSAM LOTO!AS

r. x

3N>
<

i i
i

Edwardas Toishman far- 
j meris isz. Lakeside pranaszau- 

žiema bus labui

Suv. Valšt. 
milijonai szeimynu 
000 vyru, moterių ir vaiku ku 
rie uŽdarbiauna 
laikimo.

Damaskas, 
seniauses miestas ant svieto.

Naujei gimusia kongaras 
už žmogaus %

ant savo už-
# Syrijoi, yra

buk szi
Sniego bus, bettdido- 

liu szaleziu negalema tikėtis.

je, 
lengva.

.Juozas Utara, 48 metu, 
metu gyvenantis| per daugeli

| Mahanojuje, laikantis saliuna 
po No. 616 W. Pino St r. kada 
nuisleidincjo iii derlia Tunnel

i Ridge kasyklosia. gavo krauja- 
Iteki, mirdamas priesz nusilei- 
Įdima in kasyklas. Velionis pri
gulėjo prie trijų draugyseziu,
i

yra nedidesnis 
nykszti.

per 40 metu.
Kloniai nepaliauna augti

KAIP ATSIRADO KLAU
SIMO ŽENKLAS.*>

f

J. G.

SAULE L ’ į     j ,
. .i o..liiiia — r -      _________________ __________ _

Garsingas aktoris kovoje prieszais mirti.
f I i '

1 I t
■*

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

Parduodu visokius paminklus, didel
ius ir mažius už pigiausia preke, todėl 
jeigu pirkaite POMN1NKA tai kreip
kite* pas mano, nes asz gailu jum!? 
pigiau gerlaus parduoti negu kiti.

SOI E. PIdc SU Mahanoy CIIy, Fa.

•fnmftiMNtimmiHiHHiiniMiHniMnmiiHirifntinHitunt/ 

i JONAS M. CISARIKAS i 
' * Fire Insurance Agent

Andraudilu (luazurlnlu) Namus 
Tavorua. Naminius Rakandus, 

nuo Ugnies.
Geriausiose Kompanijose

I 315 IT. Mahnnoy Are, Mahnooy Cityi

W. TRASKAUSKAS 
PIRMUTINIS f.IETUTISZKAS 

GRABOIIICS 1IAHAN0Y CITY, TA.

PasamdoLaidoja Kunuu Numirusiu.
AUtomobllius del Laldotuvlu Krlk- 
sztlnlu, Vcsellju, Pasivažinėjimo 

Ir t t.
520 IT. Centre SL Mabunoy City, Ta.

LletVYtszkBM Grabelius

K. RĖKLAITIS
Laidoja Numirėlius pagal 

naujausia mada ir mokslą. 
Turi pagelblnlnke motore.

Prieinamos prekes.

513 West Spruce Street 
HAHA50T CITY, FA.

Bell Telephonas No. 149

paliko kelis brolius ir seseris ir 
pusseserių Girardville. Laido
tuves atsibuvo Panedelio ryta 
su bažnytinėms pamaldoms.

sze Juozo Za- 
panedelije.

)

- Gailės pamaldos už du- 
mirusio kunigo 

blackio atsibuvo 
Kun. Czesna buvo celebrantu
kuriam asistavo kun. Navickas 
diakonas, isz Hartford, Conn., 

subdiako- 
nas, isz Coal Dale, Pa. Giminiu

Y j 
ir ki-

ir kun. Klevinskas

• buvo isz Filadelfijos, Coaldale 
j Minersville, Freelando 
11 ur.
I Metinis Susirinkimas.

Metinisj Elvinu." susirinkimas Mer
chants Banking Trust Co. ban
ko del aprinkima direktorių ir 
del apsvarstimo kitokiu reikalu 
astibus tame banke Utarninke 
9 Sausio 1923. Balsavimas nuo 
2 iki 4 vai. popiet. 4t

DANIEL F. GUINAN, Sek.
SVARBI NAUJIENA. ~ 
Namai ant Pardavimo.

Krust Co. bau-

I

Kotary rublio

v
C n AS. 8. PAR M LEY 

Rent Estate Agent 
Jeigu norite pirkti ar parduoti Stubas,

mes galime jumis tame patarnauti. 
Randavojamo namus, koletavojame 

randas Ir telp tollaus.
238 W. Centre SU Jlulmnoy City, Pa.

. Trlrczlaosla lletuYhzka
B A M K A

Didele kaucija sudėta Valsti
jos Banko Departamento.
Ealu po priežiūra Valstijos, 
telp kad pinigai sudėti mano 
Rankoje negali pražūti. Pri
imu pinigus saugiam palalkl- 
mul. Slunczu pinigus In vi
sas dalis svieto, pagal dienos 
kursą. Parduodu Laivakor

tes kompanijų nustatytams 
kainoms. Parūpinu Poszpor- 
tus keliaujantiems in Lietuva 
Viskas daroma teisingai, grel 
tai ir pigiai. Raszyklte apie 
kalnas o gausite teisinga 
atsakima. Adresavoklte:

V. LAPINSKAS
601 IT. Mahanoy Are„ 

MAHANOY CITY, PA.

K

D R. JUOZAS J. AUSTU A 
(Lietuvis)

Buvusia Daktaras Karlumen- 
Gydo visokias Lygas.

Priima ligonius lig 10 vai., 
ryte. 12 lig 2 popiet., 6 lig 
9 vakare.
118 E. Coal SU Shenandoah,

Bell Tel. 359-R.

------- ---------------- -------------------------------------------------- ■ .

GERA PROGA PLIKIAMS I 
b _____ _
h »

Arablszka Mostls yra tikrai pasek- 
tnlnga Ir kas prisluns keliolika ston£ 
pu ir savo adresa tat aplalkys tuju 
arablszku gyduolių dykai. Raszyklte 
ant szlo adreso Dr. Jmbco, 236 Broad- 
way. Box ^ Brooklyn, N. Y. Panaudo
kite Isz szlos progos visi kurio yra 
pus-p Ilk lai arba visai yra nuplikla. Lf.

Mieste Girardville, Pa. de- 
szimts nauju namu, bus greitu 

i laiku pastatyta , su visais nau- 
j jausiais intaisymais ir patogu
mais, už žema preke. Teipgi ir 
dauginus namji bus statoma. 
Jeigu kas norėtu pagal savo 
gusta tai turi paduoti orderi 
ir jam pagal jo norą bus na
mas pastatytas in pora mene
siu. Girardville vieta patogi, 

į darbu daug, kasiklos ka tik 
atidaromos. Todėl yra parma- 
toma kad in pora metu pra- 
pertes pakils in augszta preke. 
Reikalaujantieji namu arba no
rėdami informacijų kreipkitės 

vpatiszkai prie (j.9)
Wm. J. Butterlv & Co.

148 W. Main St. . 
Girardville, Pa.

Ks raszo apie knyga “Tūkstantis 
Naktų Ir Viena”'

I

nata tai turi

Gerbiami Tamstos:— Szluoml duodu 
žinoti Tamstoms kad asz ošiu aplal- 
kes puikia knyga po vardu “Tukstan- 

• tls Naktų ir Viena” ____ _
siuntėt, norint asz prisiunczlau už
mokėju už ta puikia knyga, bet vie
nok aplalklau kaipo dovana, už tai 
asz prlsluncziu tamstoms mabo pade- 
kavone kurią praszom nuo manės pri
imti. Tol puikioj knygoj talpinąs! 
pulkus apraszlmus, turi neapsakytai 
vertumą. Vėlinu del kožno, katras tik
tai gali skaityti lietuviszkai kad kož- 
nas turėti jia namuose ta puikia kny
ga su grąžais apraszymals. žmogus 
turėdamas namuose ta puikia knyga 
neturi reikalo valkszczioti po nerei
kalingas vietas ir praleisti brangaus 
laiko ant visokiu nereikalingu zobovu, 
Žmogus skaitydamas tuos puikus skai
tymus namuose atranda tenai stebė
tinus apraszyinus senovės žmonių 
gyvenimą ir užmlrszta visus vargus ir 
rupesczlus savo kasdieninio gyveni
nio, praleidžia naudingai laika savo 
namuosia su savo milema szeimina. 
Dekavoju tamstoms už suredlma tos 
puikios knygos kuri gali suraminti 
kiekviena žmogų katras skaito ar 
klauso tu puikiu istorijų, teipgi deka
voju už pulku kalendorių ' ka man 
prisiuntet kaipo dovana. Duok Dieve 
tamstoms sveikata ir laime szlame 
gyvenimo. Viso glaro velljentls pasi
lieku "Saules” skaitytojas, S. P. isz 
Somerville, Conn. Jeigu reikalaujate 
vįtąz-mlnetos knygos tai prisluskite |2 
in "Šaules” iszlelstuves o gausite tuo- 
jaus nėr paczta.

I kuria man prl-

Pioszcjus J. G. Richardas 
isz Waterbury, Conn., prisiun
tė in redakeije iszejszkinima 
kokiu budu atsirado klausimo 
ženklas? Isz pradžių tasai žen
klas susidėjo isz q ir o sziteip:

o
Paskutine buvo 

pirmutinia. 
iszimtos isz

padėta po 
Tos litąros buvo 
lotiiuszko žodžio 

questio ka reiszke lietuviszkai 
klausimas, o totiaus, kada li
teratūra pagerėjo rasztininkai 
padare isz q ir o szita ženklą ?
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Gerai žinomas Wallace Reid, krutamuju paveikslu akto- I ♦ i iv t cj n ii /I oil rvr%l ■ •» vi i, __ _ _ _T • • <• •ris, kuris per daugeli metu buvo naudojas morfiną
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KŪDIKIS PRIVALO 

GAUTI PIENO

A
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ir konia
nenumirė, pradėjo gydytis nuo tojo bjaurio papratimo ir isz- 
ojo gailngu. Czion matome jojo paezia ir sūneli, kurie tėvo 
neapleido laike jojo sunkios ligos ir kovojimo pricszais mir-
ėjo gailngu. Czion matome jojo paezia ir sūneli

ti.

i
1/ 3i4,;

s<

</' /

y*.
X

J

► •' 
f

i

f/ »
I. f

• .. . J
K P. Y S TO H lt

į
į

I 
įg
OM

■t-.

*4

..

M**M

Žmogaus plaukai tai
PUIKIAUSIA DOVANA.

MesKam duotis nupliktie? 
tyrinėdami per 30 metu, iszra- 
dom nauja būda kuris sulaikys 
ju slinkimą, vieton iszpuolusiu 
ataugins naujus. Kiekvienam 
duosime užtikrinimą. Szita gy
duole yra kaip del vyru ir mo
terų. Rodą dykai. Raszykit bile 
kalboje sziandien. Adresuoki-

>: T i.OT
II K .

Broadway and S. 8-th St 
Brooklyn, N. Y.

f)r. BliVN’DZzVieo

Box 9. W.
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VAŽIUOS 250 MILES ANT ADYNOS.
Profesorius E. J. Christie isz Marion, Iowa, iszrado ir pa

dirbo szita maszina su kuria mislina važiuoti nemažinus kaip
250 miles ant adynos.•f

Isz Lietuviszku Kaimeliu
Waterbury, Conn. — Parapi

jos mokykla jau pradėjo staty
ti. Forai buvo prasideja 31 die
na Gruodžio ir tęsęsi per visa 
sanvaitia. Pradžioje
to pradėjo snigti ir užėjo szal- 

žmonelei nusimi- 
jog negali aplaikyti už-

Can jo Me-

nuo
tab uždirba po 30

tas oras, bet 
nia,
tektinai anglių, o kad ir gauna 
tai turi mokėti po asztuonioli- 
ka doleriu už tona. Darbai ge
rai ojna o net ir darbininku 
stekas, moka ant valandos nuo 
36 lyg 50 centu. Ras dirba 
<<8ztukiun
ir 50 doleriu ant sanvaites. Vis
kas butu gerai ir žmonelei 
džiaugtųsi ir butu (ižganadyti 
isz savo būvio kad ne baisi 
brangenybe nuo kada darbai 
pasigerino, o biznieriai lupa 
bo mielaszirdystes už viską. — 
Vaterburietis.

Lawrence, Mass. — Daug 
prisnigo czion sniego ir užėjo 
szaltis, anglių sunku gauti už 
kuri reike mokėti po $19 už to
na o už koksą po $16, už tai 
žmones degina aliejinius pe- 
cziukus, nes malkos kasztuoje 
ir konia tiek kiek ir koksas. 
Fabrikai pradeda mažiau dirb
ti, nes naktimis visai sustojo,
o dirb^’ tiktai 48 valandas ant 
m.. .. .... . 4- a/m . i z. 4-z\ "i z. rt.1 .»<\lnvkzlnn Isanvaites vietojo 54 valandas.

Mahanoy Plane, Pa. — Jur
gis Povilaitis, kuris czionais 
laiko salimui per daugeli metu 
persikraustė in Frackville kur 
pirko teipgi bizni. Juozas Ker- 
cziuna's persikiauste isz Frack- 
vilios in Ploni. } -

— Kokia dvidcszimts pen
ki metai adgal Picinis buvo pil
nas gyvybes, bet sziadien visai 
iszmires. Norints Lietuviu 
czion randasi gana didelis pul
kelis, bet visi yra apmiria ant 
dvasios ir tautiszkuipo; svie
tas visai apie juos užmirszo.

Bristol, Oonn. — Fabrike 
New Departure Electric likos 
užmusztas 29 įlietu senumo in
žinierius Juozas Batkinas, pa
einantis isz Kįjuiio guber., isz-

užmusztas 29 metu senumo in-

gyvoilo Amerike 18 metu, buVo 
ant kariszko lauko Francijoi 
per du motus, buvo mylėtu mto 
visu kurie ji pažinojo. Gyveno 
Forestville. — Jojo draugas.

PRANESZIMAS.

Victory Bondsai kurie buvo pa 
izauktl 15 Gruodžio 1922, irjaukti 15 Gruodžio 1922, 
War Savings Stompai, kurio 
yra pasmaukti 1 Sausio 1923m. 
.t • * • • .Ii1 /• _

4t.
tai galima juos padėti in musu 
banka kaipo “kęsą”. 4t.M

American Batjking'TfušUCo. 
Centre ir -Catawissa St.

IIA
<

Ką jūs pilate Į savo kūdikio Žindymo bonkutę? 
Jeigu jūs negalite žindyti savo kūdikio, būkite 
atsargios ir duokit maistą, su kurio pagalba
Jeigu jūs negalite žindyti savo kūdikio, būkite ‘ 
atsargids ir duokit maistą, su kurio pagelba I 
jūsų kūdikis būtų sveikas ir ramus.

EAGLE BRAND
' 't Yra motinų vartojnmaa bevelk, per C0 kurios 

nori bu i „ . . „
gyventi viaų sunkujJ laiką.

i PrlsiųMkitc žilą apgarsini-
• mą j Borden Company, New

York ir įganai te pilnus pa- 

jį vartoti lietuvių kalboj,

(ooNpr/'^'O M’X>

pagelba maistą palengvinti savo kūdikiui per
virti sunkujl laika.

v

B
Z

i<mi> j Borden Company, New 
York iriguiisilc pilnus pu- 
tarlmuu ir nurodymu*, kaip 
jį vurloti lietuvių kalboj, 
jr puikia kūdikių knygą.

į.

Merchants Banking Trust Co.
MAHANOY CITY, PA.

—$—;.
Nori kad taupytumei /u’- o pinigus sziam banke.
Noi;i kad atydarlumct taupinimo ar Czekiu 

skyrių. Ji gali jumis suteikti pagelba.
Ji žino kaip suteikti pagelba savo prieteliams.
Musu depo^itorai yra musu prieteliai ir szita 

banka jeszko dauginus pricteliu.
Ji suteikia patarima kur geriausia investyt 

pinigus. Prigelbes jumis pirkti praperte.
Gera banka yra jusu geriausis prictelis.
Dekite savo pinigus in

.MERCHANTS BANKING TRUST CO.
—j. ...

DIREKTORIAI:
D. M. GRAHAM, Prcz.

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

T. G. HORNSBY, A. DANISZEVICZIA, M. ČAVULA.*

D. F. OUINAN, Sek. Kasljerlus
i

I Geras Tavoras
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I Padare varda Guinano Sztoruj |
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. Negalima rašte geresnio pecziaus už 
Buckwaiter pecziu.

■ j I *

■ Enamelas netruks nei nesilups.

, už tai 
kad yra padirbti isz geriausio ir dru- 
cziausio* geležies. Yra padirbti per 
geriausius inekauikus. Toksai peczius 

z turi but geras. :

Mažiau kasztuos pataisymai
*■

i*

Moterems Pluszinei, Kailinei 
ir Kitoki Kotai

11

9

I ' ' ' * * ■ 4 >1,. N i"

Atrasite kad Guinano kotai ilgiause nesziojasi.
Gera tavbra visada apsimoka pirkti.

1 mI it* h ' .

Gal ir daugiaus 
nesziosite musu kot;i 
Gaunate naujausioš?
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pinigo, mokėsite bet ilgians
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201 W. CENTRE ST.
PA.MAHANOY CITY,
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