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nomis 
savo

Sapnas iszsipilde, 7- gyveno 
eu kita.

Chicago. — Paczios 
iszsipilde, kada Ilenrikis Lnf-
tig isz Ansonijos, Conn., buvu
sia paskutiniojo karoję, apie 
kurio mirti buvo praneszta 
jojo paežiai, likos tomis die

gu rastus Chicago per 
szvogeri Julių Luftig,

ant prnszymo sesers, paszauko 
palicijantn ir liepe aresztnvo- 
ti, gyva numirėli kuris gyveno 
su kita moterių. Apleista mo
toro daugeli kariu sapnavo ir 
turėjo prijautimą, buk josios 
vyras yra gyvu ir randasi ne
toli. I'gskalas apie žuvusi Luf- 
tiga likos atnesztas jiai per 

vyro, kuris 
draugui kad

Tevas ir keturi vaikai sudegė 
deganeziam name.

Indiana, Ųn. ~ Degancziam 
name rado mirti ♦Andrius Pa- 
laczka ir jojo keturi maži vai
kai. Palaczkiene labai apdegė 
ir likos nugabenta in ligonbuti 
kur in kėlės, valandas pagim
dė kūdiki. Žmogelis

Johnstowno 
sau

negalėjo daugiau dirbti 
plieniniam fabrike, 
dymas kitaip iszejo 
žmogus sau mane.
baigė jojo visus stengimus ir 
vilti atejties.
Ubagai uždirba nuo 15 lyg 5Q

ISZ 
czionais 
nes

jiribuvo 
pirkdamas 

maža farmukia,

bet sūre
lio Kaip 
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Gailinga žvaigžde mirusiu 
na raunu.
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Isz Lietuviszku Kaimeliu j . iamaqua> Pa - 
_________ . (dzininte (įSmudin) h

Teisėjas Jo-Imergina, gyvenanti

!
Mare Žmui-i 

metu i 
sh levais 

isz dydelioj

i(Ml
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Scranton, Pa. 
nes 1 

Elena 
kuri dar 192] metais suvaidino ( 
s 
ton, 
Pranuku be $300 Mat jinai pri- 

automobiliu, 
kitas automolnlius 
vyrais, 
jo szaitkti, 
niukas buvo 
s

Kaimuocziai ardo bažnyczes 
ant kurio.

*

yvasti per iszgeri-i Moskva. — Komunizmas 
bet daktarai isz- terp rusiszku kainmoeziu štai- 

jgai |)latinasi visur. Daugeliuo- 
sia vietosią kaimmaziai pra- 

medines bažny- 
0 malkas naudojo ant 

kurio pecziuosia, nes malku la- 
earięzku laiku

nubaudė devyniolikos nudilk Lreen uiiezios, 
Zatoriute isz

1

iT
3 ITfel

p * TAeseneiMilwaukee, Wis.
da. likos atgabenta isz Franci-

Olyphant nusiminimo ir sarmatos norėjoj
• t • Lt i tt * i I t . t yn » 4 « F a 1 t i 1 i a % a a t • a * y /«aai 1 t* t !

iodinos,
Mos k vii.atimti sau

ma
l)HlikU‘ ’Jgndbejo gyvasti Mariutei ir 

‘ .'užilgio visiszkai iszgis. ?.!
sitepe prie jo ir sutiko važiuoti sukatoje ant pasi linksni i (dėjo 

Kely juos patiko ^’>»<> o* sugryžo namo net tiede-’ezes, 
su dviems l’os ryta.

isz kuriu vienas prade- B‘ip užpyko, jog gerai iszbare, bai stoka.
■ >. o r.

priverstas alsi- palaiminimo ant atmintii
skirti su savo $300 ka turėjo ki- lplP ilgai 1
szeniuje ir palikti be pinigu bei hart. Mariute isz tos pri< žas-

u Pranu Veniu, isz No. Scran- 
gražu loszima, i

užilgio visiszkai iszgis.
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Milijonai doleriu ejna. su du
rnais kas metas.

Washington, D. C. 
rikonai kas metas
virsztnn penkcsdcszimts bilijo
nu paperosu. Galima suprasti 
tai milžiniszkn slqiitli, jeigu 
ant kožnos galvos, tai yra, ant 
kožno vyro, moteres ir viii ko 

net 406 paperosai.
Verte tuju paperosu yra 500 
milijonu doleriu. I,sz tosios su
mos valdže aplaiko 270 milijo
nus doleriu kaipo padotko. — 
Kiek tai pinigo nereikalingai 
iszleidže su durnais.
Rūke pypke per szimta metu.

Columbia, M o. — Hukymas 
pypkes per szimta motu ne bu

dei Susąnnos 
mire Se-

107 metus.

Tėvasr n ant dukreles

kad tai jo pati. Ve O
. Už i

;al ir truputi davė tėviško butu tai didele szveiitvagysU*, 
t‘s kad bet

nesisvecziuotu kita Kosi joje isz to nieko nedaro.

Vela surado senoviszkas už
lietas.

Darbininkai

<»*

sziadien
kirti su savo $300 ka turėjo k i- t-ei p ilgai

bolszovikiszkoje

I11 irs
I

waste.norėjo atimt sauPik -dabar jis ja su imergiiios. T 
gavo ir padavė teismui. 'Teisė
jas pareiszk(‘, 
pauksztis, 
gudriai apgaudinėti.

užmusze s 
sakai i ant Pęnn Avė., 
buvo raszytn tapo prisaikintu- 
ju rastas kaltu. Jis turės iftirti 
(•lėk t ros kedeje, jei 
riaus Board 
vanos arba nepakeis

irt 
r-i;

jos daugeli žuvusiu kareiviu in I

Throop. Pa. — Darbai ejna1

larba del pribuvusiu.
mirė 

Bubu is isz Bumsztaru
Kas isz

doleriu ant dienos.
Cincinnati, Ohio. — Czionai- 

tinei ubagai uždirba ant die
nos nuo 15 lyg 50 doleriu, o lie
ku rie laike 
mo ant ui vežios 
prnejgiu nuo 
in penkiolika minutu. Tulę mo
tere, kuri aplaike 
nuo policijos kad 
doti ant nlyczios, 
gali surinkt nuo 10 ly 
leriu in viena valanda. Taji 
pasekminga ubagavimo iszty
rinejo miesztiszka moteriszke- 
detoktyve Henrietta Utz, ant 
proszymo nekuriu žmonių, ku
rie nužinrinejo tuosius ubagus 

dare 
Dabar 
artistai 

povelinimus nuo 
tikrai 
pimo, nes kitaip bus iszvoiyti 
isz miesto. Tūlas ubagas turi 
aszt.autmuobiJiu 
ir keliolika tukstaneziu dole
riu banke — tas 
ubagaus. *

Pavogė keturis aniolus.
Homestead, N. J. — Palici

je jeszko vagiu kurie pavogė 
keturis uniolus isz fabriko sto- 
vvlu Jameso Raukine. Rauki- 
nas padirbo aniolus isz akmens 
idant pristatyt ant vietiniu 
kapiniu. Du menesiai adgal 
kas tekis pavogė jam du unio- 

gal anioleliams nubo
do ant szios aszaru pakalnes ir 
nulėkė iii debesis.
Laivas Mauretainia< atgabeno 

daug paczto.
Washington, D. (\ 

vas Mauretainia kuris atplau
kė isz Europos ; 
11,831 maiszns paczto in New 
Yorka. Da tiek noatgabenta 
ant jokio laivo. Prick tam. ki
ti laivai teipgi atgabeno nema- 

Estonia turėjo

,........... JI aryzius. — L .................
kasdami pamala Nenpohijc už

K

czionais ant palaidojimo. Vie
noje bažnyczioje atsibuvo lai
dotuves deszimts kareiviu, ktl- 
riu grabus sustato in dideliu 
žvaigžde kaip tai aid paveiks
lo matome. Kožnas grabas bu
vo uždengtas su amerikoniszka 
vėliava.

kad tai geras 
jei tokia jauna moka į&’vrnh todėl ir 

d..................

i /<i i lull r j i m į 
muku aplaikvti <

1 • t ka*
. ’ ’tiko

vo kenkeneziu
Shad wick ienos, kuri 
vedoje turėdama 
Pypkutia pradėjo rūkyt turė
dama septynis metus, buvo 
motina keturiolikos vaiku isz 
kuriu penki yra gyvi. Lyg ke
liu menesiu priesz mirti 
skaityti be 
Josios vvras 
96 metus.

Vaikai ėjo in mokslainia 
girti.

liuvusius kokio tai seuo- 
viszko miesto kuris vieszpa- 

Į tavo net 200 motu priesz užgi-
nĮ ;\<‘senei

Juozas
I md vina vo

czionais
* I

Jaunuolis Myrna, kuri; 
; su geležine stanga atlk 

kaip jau

draugu dingusio 
užmokėjo gerai 
pnniesztu. jojo paežiai kad ji- 

laike ma
ne jeszk otų 

gyventi

miesto
didesnio kruteji- 

surenka nuo
7 lyg 10 doleriu

/

parapijos*. (

draugu norėtu dažinoti a|>ie jo-i 
tegul raszo pas: Mr.:

septynis ( Ii rišt ūso. 
<■ vietoje 
innagiii,
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Francijoi 
jojo 
malszei

sai žuvo
szio ir kad 
idant galėtu
su savo antra milema.
Sumusze gaspadoriu ir pabėgo 

su gaspadine.
Detroit, Mich. — Konia kas

moterėlė, pa
stalę puikius 

kuriu v v ras

diena gaspadinele Berta Odeli
32 metu, patogi 
statvdavo ant 
žiedus, ir vaisius
negalėjo nupirkti, o bet Berin
ka juosius aplaikydavo kas 
dien Chalukas pradėjo nužiu- 
rinet, buk jau po jojo pastogių 
i asiniai sze kokis rojinis žal- 
tis kuris invede in pagunda ir
“ • . A . t •

I

W^J*id«re akis Cha1 1 II . < 1 <

kurie 
bizni, 
giszki

jo mirti. . I Pado toj

*
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pavelinima 
galėtu gie- 

sake, buk
<r r> 20 <lo-

toki pasekminga 
visi tie jei ubių 

turės iszimti 
palei jos ar 

jioje reikalauje suszel-

galėjo 
pagialbos stiklu, 
mirė turėdamas

8 metu vaikas priezeriu.
Greenville, Tex,

Cleveland, asztuoiiiu metu vai 
kas, likos 
baptistu
pirma pamokslą
kirkužeje, Yra tai jauniauses 
priezeris ant.
tikėjimas tokie 
je.

Mavo
»

gubernaio- 
of Pardons uodo- 

bausmes. 
u V.’’

William Burns, 321 Dewey SI.. 
Throop, Ibi.m

Ii 
v isz k u 
dabriniu puodu.

A rkiologni 
daug seno- 

pinigii ir «i-

Philadelphia. — Kunigas 
Jonas Davis, direktoris prohi- 

ant Pennsylvanijbs,bicijos
paliepė padaryti rusta slieetva 
del ko in tris publikines moks- 
laines kas d imi atejna vaikai 
apsvaiginti alkoholiam.
raktorei tuju

iszszvvntytu ant 
priezerio ir turėjo 

ezionaitineje

svieto. ~ Kokis 
ir dvasiszkie-

Lowell,' Mass. — Lietuvis Kli 
mas, gyv. 85 Railroad St. nete
ko savo dukters, 19 m. amžius. 
Vas. 8 d. ji kažkur dingo. Pa
skui pasirodo, kad ji su kažin 
kokiu • svetimtaueziu

iszvažiavo automobi- 
liumi. To vyro KI imi u tęs 
nežinojo, 
lavonai 
lies Tewksb'ery, Automobilius 
tas stovėjo visa 
daugelis mate, lk»t niekam,nei'

Basvert
Arthur

Pottsville, Pa. — Asztuntal 
diena atsibuvo linksmas vaka
rėlis isz priežasties varduvių p 
Agotos Parentienes, kuri pave 
szino svetelius tikrai knralisz-

Turkai invede priverstina
apsipačziavima.

Kon.stantinopolius. 
diena 
naujos

ii
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A

jojo moterelia.
Oba 

lu k o*; 'dust prato visko ir nnio- 
sze skunda prieszais savo bur- 
dihgiori kuris ji skaudžei su- 
musze ir ižbego su jojo paezia. 
Chalukas sudžini kalbėjo: 
“Du karius tasai rakalis ma
ne sumusze, antra karta kada 
ka tik atsikėliau isz lovos po 
ligai. Ne gana to, mano mote
rų jam prigialbejo ir ajszkei 
man iszpažino, buk manes dau
giau nemyli, 
jaus atsikėliau 
su burdiugierium 
mano

• J

sudžiu i

pastoges

o kada ant ryto- 
mano motere 

dingo isz 
palikdama 

man maža sūneli. O, kad josios
daugiau mano akis neregėtu!“
Nužudė milema, pats pasikorė 

* kalėjime. ■ 
Elizabeth, N. J. — 

Paziczas keli menesiai

te Placzatiene,

Franas 
adgal 

insimylejo in naszlelia Mariu- 
kur|a atlanky

davo tahkei ir mane neužilgio
su jaja apsivesti. Nesenei atė
jo pas jaja, kaip tai tankei da
rydavo, bet rado pas Mariu
to prieszininkŲ kuri baisei 
nekentė. Ana diena atejas pas 
Mariute pasakė jiai idant jojo 
“nefulytu“
davinėti su kitais, jeigu mano 
už jojo teketi. Isz to kilo bar
nis terp niylemuju, Kranas pa
leido kelis szuvius 
Mai*es užmuszdamas

ir paliautu užsi-

Du

lūs. — O

daugiau ne-

Lai-

Da- 
mokslaiuiii ap- 

reiszkc buk visai nesistebi, ka
da. pamhto vaikus atejnanczius 
in mokslą pusiau apsvaiginti. 
Badai vaikai ' pėi ka nftmszni- 
ne artimnosia namuosia prie 
niokslainiu. — Tai tau prohi- 

įirdejo apie 
tai priesz prohibicijc, idant 
vaikai ejtu iii mokslą i nes pus- 

Iszkart > tuosius, kurie 
tokias tiesas invede!
Mylėjo skaityti laikraszczius; 
dažinojo isz juju dideli giluki.

Baltimore, M d. — Kiek ta i 
kartu žmogus dažinojo apii* 

?savo gimines, nelaimes, atran
da savo m i lemus ir draugus 
skaitydamas 
Per taji 
laikraszcziu, 
nas, 60 metu 
įlinkas ant czionaitines B.&O. 
geležkeliu stot ies 
nepaprasta giluki.

bicije.
priesz

Argi, kas M 
prohibicijc

girti.

savo

n

laikraszczius. 
nuolatini skaitymu 

Lukoszius Noln- 
sonumo, darbi-

s, daginio apie
Kolos san-

atgabeno net- vaįįeS skaitydamas laikrasz-

žai nes laivas
654 maiszu ir Mandžiurije 1,-
789 maiszu. Ant atvežimo tojo

Nolan susi ne
su advokatais

inilžiniszko paczto ant paczto, ,,.,x: ' v,,..
. i i * . Iii b Ilv4liiVjU iv UI

Didelis piragas ant svodbos.

Juozas Sautilli nu*
Mount Carmel, Pa. 

navedžiai 
tarė apdovanoti kožna isz savo 
svecziu szmotelin svodbiniu 
p i ragu (keVksu) o idant vi
siems užtektu, iszkepe' piraga 
kuris s vore szimtu svaru, tu- 

laipsnius, J8 co
in kuri sunnudo,-

rejo keturis
Jin aplinkui,
jo 12 tuzinu kiauszinin, 12 sVa- 
ru sviesto, 18 svaru cukraus, 
ir 16 svaru miltu, ant padubi- 

užeme pen-nimo tojo p i rago 
kės valandas.

Naujas būdas iszsznipinejimo 
munszaines.

Laike teismo

tėvai
To vyrę ir merginęs

—- Ana
Turkijai likos investor 

kurios privers 
25 me-K 

tus ant apsipaeziavinto ir kad 
visos szeimynos turėtu nema
žiau kaip po viena kūdiki kas

m Ii

t ienos
kai. Buvo linksmi szokiai, dai- Visus vyrus tiirinezius 
uos, monologai ir kiti pagilink-į 
sniinimai. Svetelei iszkellavol 
namo vėlybu laiku, sudedami;
szirdingus velinimus p. Paeen-[tris metus. Mat Tukai nori ap-

)

vaisyt savo sklypu kuris pra-
. • • ■) i - • I

I - : 1
F'rancijoi.

4‘

Iteniai už toip puiku priėmimą:į 
: A. Kli

binąs, J. Klimus, J. Dženkau- 
ckas ir V. Molusziš. Isz rTamak- 

•ves: A. Narvida, T. Narcida. 
Wilkes-Barriu: .MrNarvidiene. 
I’ort Carbon: 
Minersvilles: P. Micziulis, New 
Phi la.: Matikiėne, (įuszczei. Na 
rijauckai, Žitkui, Mikuszįai, 
Misiukeviczia, Barkauckai, Žer 
deckai, 
deckas, Ą. Vasiliauckųs, F. 
Juszka. Middleport: J.Bubilis, 
Kalantai. Pottsville: Petrau- 
ckai, 
Vaitunaitiene, 
M. Semiute, Shoelenberger, 
Folkevicz, 
R. Leonard, R. Coll, J. Fisher, 
E. Pacenta, H. Paeencziuto.

Ponas Klimas vardan visu su 
sirinknsiu padekavojo už pui
ku pavicszininui ir visi iszva- 
žiavo namo linksmi.

— Petras Lapinskas gyve
nantis Johnson City likos už- 
musztas per szuvi Carbin kasik 
losią.

rasta automobiliuje Isz Szenadorio buvę: dėjo snsimažyt panaszei kaip♦ ■

k

J. Klimas,
popieti ir ji

galvoj in ji žvilgtelėti? rOftllt- 
Purd.v ėjo tuo keliu 

pamate, kad isz
riu James 
jicszczias ir 
stovinezio automobilians kyszo 
ranka. Pažvelgęs’vidun pamate 
kad vyras ir moteris negyvi. 
Dave žinia policijai. Automobi
li u je rastu tuszczias butelis 
munszaino, Szalezio tada buvo 
12 laipsniu žemiau zero.__ k D”

i

A. Narvida,

J. Milnuckiene,

Žitkui,

Kąrtavicziene, V. Zer- 
Ą. Vasiliauckųs,

Motere atgijo po palaidojimu^ 
likos atkasta, bet vėliaus 

mil e nuo baimes. .
Merida, Yukatan, Meksikas. 

— Mercedia Zakatana, kuri 
sirgo tik kolos dienas, mine ir 
likos/ jjalaidota ant vietiniu 
kapiniu, nes daktaras pripaži
no buk motore tikrai yra mi
rus. O kad jau buvo vėlybas 
laikas kūnas likos patalpytas 
koplyczaitoje ant kupintu.

Ant rytojaus duobkasis vos 
užpylė kelis spatus žemes ant 

vaitojima jsz-’
ejnanti isz grąbo. Nubėgo ka- 
greieziuuse pas gimines ir ku
nigą apsakydamas ka gintojo 
ant kapiniu. Visi nubėgo kn- 
greiežiause ant kapiniu, atka* 
se grabu, atlupo antvožu, po 
keliu minutu 
si sodo grabe, 
kui ir supratus kas atsitiko, 
suki lto adgal in grabu negyva 

isz baimes kaip’ve- 
daktarai

II

I ii

-Ii

,' Ii

' lh«l

Pottsville:
G ražukai,

K. Semėnienę,
J.

•Iszkoricz, Sowers,

Elisonhi, O.
Chicago. — Vasario 5 diena, 

tapo atrastas A. Audickas, ži
nomas veikėjas komunistu tar
pe ir seniau buvęs socialistas, 
pritroszkes nuo gazo savo na
muose, 3301 Lowe Ave.

P-ia. Audickiene, jo moteris, 
kurios vyras ne

senai iszdume isz Chicagos, pa
rėjo isz darbo apie 4 vai. vaka
ro ir atidarias kambariu di/- 
ris pajuto didele gazo smaro. 

dalykas. 
Aleksas Audickas rastas pri
troszkes ir visai menkgyvas le

ant kalti- ^ej kambary. Bet sziaip taip pa 
ninko o Viraga tvirtino buk siseke ji atgaivinti.

New York.
sudže užklauso dvieju prohibi- 
cijos agentu kokiu bildu jieje 
iszsznipinedavo kur parsidno-

munszainc. Agentas Hor
monas Viraga. iszajszkino buk ir Kuku tino, 
Juozas Kaminskas jojo drau- 

inejdavo in saliuna pirma, 
guzutes, 0 

kada iszejo, jisai jiji uoste, po 
tam Viraga hiejdavo in salu
mi iszgiardavo teipgi stikleli 
po tam Juozas ji uoste, po tAm 
iszimdavo va rauta

da

f A - - .

gas, 
pirkdavo stikleli

ris pajuto didele 
Begot žiūrėti kame

Audickas I

PASKUTINI TELEGRAMAI.

grabo iszgirdo

M i*

nebasžninke at- 
apsidaire a'plin-

— mirė 
liaus 
Szeimyna ir tada da neintjkejo 
buk motore yra mirus ir neito-* 

liet
daktarai ir valdže pertikrino 
juosius,

isztyrinejo

ti, užtemiuo buk jojo giminai
tis Jonas P. Molinu mirė palik
damas $90,000 del priglaudus 
apleistu vaiku, 
sze tuojau s
idant sulaikytu taji testamen
ta, ant tuju pamatu, jog velio- 

’ randasi jojo
gimines kuriems ketino palik-1 Viraga ir gere guzule.
ti savo turtą. Siūlas senukui | $500 bausmes ir 6 menesius 

in kalėjimą už 9 centus. 
South Bend, Ind. —

Davis, 12 metu senumo, likos 
nubaustas ant • penkių szimtu 
doleriu ir szeszis menesius in 
kalėjimu už pavogimu devy-

Žmonos apie tai kalba visaip, 
bet juk ju kalbu nesukhuisysi.. 
Žinoma tik tiek, kad pastaruo
ju laiku Audickas buvo pradė
jęs labai girtokliauti, nerimau-

Kaminskas atsidavinejo guzu- 
o Kaminskus liudijo buk

t-) § Ohicago. — Didele snie
gine viesulą užėjo ant Westu. 
Tjrukei likos užpustyti. Ssaltis 
10 laipsniu žemiau, zero.

§ Montreal, Kanada. —- Pik- 
tadarei vela padege kataliku

rojo užkąst MereedinoSf hot, 
tikrino 

buk szikart motoro 
yra tikrai mirus ir isz .naujo

te
reikėjo net devynesdeszimts 
asztuonis automobilinius tre
kus in viena diena.
O gal ir buvo gera priežastis 

paleisti žmogeli namo.
Madison, Wis. — Idant 

duoti proga del Edwardo Eh- 
inano kad galėtu sugrįžti na
mo ir užsiimti savo apleistais 
gyvuleleis, gubernatorius 
Blaine, paliepė paleisti ji isz 
kalėjimo, in kuri buvo nubaus
tas ant vieno meto 
munszaines.

u - -

szeimyiia kenezo isz priežas
ties Ehmano nebuvimo namie, 
turi jisai 20 karvių, 16 arkliu 
daug kiaulių ir kitokiu gyvu
lėliu, kurie buvo apleisti ir dosi kitaip kambarijo svarsty- 

ues pati ir maži

Sudas senukui
III*

pripažino 50 tukstaneziu dole
riu ir dabar ant senatvės atsil
sės. Jeigu ne butu skaitės laik- 
raszziu, nebūtu apie tai žino
jus o priglauda butu 
jojo visa turtą. ., , ..
_ ... 1 x A j. . kalėjimu uz pavogimu dew-Pavogė miniszka, bet toji isz- Lįu OGU|U llU0 uht kurio

. . K .. . . . .. . .. — . . . . . I •

pardavinėjo norogis laikrasz- 
nn“ ežius. Vaikas likos atiduotas 

niHzka Cecilije iw. Notre Daine po pl.ig|iuu|n drauguves del
_ .. _ ■ nepataisomu vaiku.

ras su moterių atėjo, užkloto-1 sza11^3 IJa1^.a,?con"
formavo miniszka ir iszvežc iu 
nežinomu dali miesto. Kada 
miniszka Cocolije
mažam kambarėlije, vagei ra-1 sus gubernatorius idant suva- 

iii czionais dalibauti 
posedije idant ap- 

niszka pasinaudodama isz ju-Į svarstyt ka daryt 
ju nebuvimo, i

George
palaidojo kuha.

Kokios galėjo būti mintis ir 
kaukes tosios gyvos nebasznin-bažnyczia Szv. Traices kuri su

degė lyg pamatu.
§ London.. — Turkai pa

skandino francuziszka laiva 
Smirnoje. Isz to gali kilti nau
ja kare.

§ Berlinas. — Francije ke
tina užvesti blokada ant Bre- 
mo, Hamburgo, Stetino, Kielo, 
Danzigo ir baltikiniu pristovu.

§ Los Angeles, Oalif. — 
Du banditai nužudė szeferi 
First National Banko prasi- 
szalindami su $100,000. Ban
ditu nesuimta.

“i

in krutino 
jaja ant 

vietos. Franuka suėmė saliu- 
ne, kur apmalszinejo savo pik
tumą prie baro. Uždare kalėji
me bet ne ilgai tenais radosi, 
nes ant lytojaus dažiuretojas 
rado Franuka pasikorusi ant 
virvutes kuriu susuko isz su
draskytu marszkiniu. Ir užsi
baigė kitas gyvenimo persta- 
timas kuris kilo isz meiles, bet 
užvydejimas buvo priežaste 
mirties dvejų ypatų. Plaeza- 
tieno paliko sieratuka 12 metu 
vaika. Y 1
Juju gyvenimas bus saldus.
Bloomsburg, Pa. — Ana die

nu czionais likos suriszti maz
gu moterystes Jonas M. Coffey 
(kava) su pana Moria Shugars 
(cukrium). Dabar pons Kava 
iškarta pasaldys sau gyveni-

už virimą

Nekalti gyvulėlei ir jojo

užėmus

sprugo isz vagiu ranku.
Fredrick, Md. — Kada

kliosztoriaus, radosi viena mu
zikes kambarįje kokis tai vy-

ferencije apie prohibicijc.
Washington; D. (a *— Prezi- 

atsikvotojo dontas Hardingas pakvietė vi-
Washington, D. (

net

ti ir pereita pirmadieni buvęs 
gerai insitraukes. su savo drau
gais komunistais. — “N.”

f f

Philadelphia — Pi aejta me
ta musu mieste atsibuvo
126 ^udinstos arba 115 daugiau 
ne kaip Į921 mete. Aresztavota 
už žudinstas 97 ypatus isz ku
riu 19 likos nubaustos. Dau- 
giause isz tuju žudinseziu pviO- 
žaste buvo girtuoklysta.

už žudinstns 97

Zydelka

kės tai tik pats dievas gali 
žinoti.

4
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Bolszevikai pardavinėja pa
vogtus bažnytinius turtus.
Harbinas, Mandžiurije. — 

Bolszevikai iszvažiavo in Ki-

..

Ii 

*

Harbinas, Mandžiurije.
Bolszevikai iszvažiavo 
nūs veždami su savim pavog
tus bažnvtinius turtus verties 
už keliolika szimtu tukstan- 
ežiu doleriu,

a

ra
"I'm
.iifi

p
»■ n

t |iij)i 

'j 

'Rili

II1

(loldborgiene 
“IrelT“ ant 

Idos Stramsienes kada nuėjo 
pas savo drauge ant 38 ir Pop
lar ulicziu ant gilukio britva ne 
buvo asztri nes kitaip butu kru 
vinas ^koszeris.”

norėjo padaryti
parduodami kin*

czikams. Ana diena paixfave 
puikia karaliszka mitra sve- 
renti kelis svarus iszdetu brau- 
geis žemeziugais padirbta isz 
aukso.

r

S

'■■Ii*

*
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žiuotu 
darni ka su jaja padaryt. ‘Mi-I antram

I

nedažiureti, uos pati ir maži 
vaikai negali dažiureti didelei 
gaĮspadorystes. Tolimesnis lai--
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iszbego laukan ei ja. kuri padaro tiek blogo po
kymus tojo žmogaus kalėjimo ir gavosi volą gihikningai in Į visas 

v i siszka i |h’asza ly t 
žmonini goresni alų ar visai 
uždraust gerynui.
Im laikas apie 
mislyt! '

yra uoga loma s, todėl turės už- kliosztori. Del ko jaja iszvogė, 
a • 1 f t • * ♦mokėt 300 doleriu bausmes ir tai 'negali’ dasiprast. Palįcije 

t vyro, bet 
lyg sziam laikui da juju nesu
rado.

tegul keliauna namo.” 
iszsirciszke gubenmtorius pa
leisdamas Echnumft namo.

r1, Fi'i j ir , ' \ .

Toip jeszko moteres ir

Su y. Valstijos
ui’.'

k

i, ar jaja 
ar ęluoti

Jaii d i dė
ta i gerai pa-

— Liętuvei gyvena 
malszėi Filadelfijoj, o kad ir 
kur kyla kokis sumiszimas, tai 
mažai a pie th i žinoį nes žmone
lei yra labai iszsimetia po vi
sas didis miesto.

Dasiprotejo.
gana

—Kiek tau Onjįt metu ? 
—Gi pilnu 18.
-—O tavo jaunesniajai seselei

U rszei ? •
—Dvjdeszindi eina. .

Palicije aresztavojo aktorius.
Ryga, Latvije. — Laike per

statymo, latviszka 
aresztavojo juokdarius 
ir Lipsu kurie laike savo per
statinio iszjuokincjo valdže ir 
virszininkus.

palicijo 
Nipsa

■1,1

į
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Atejua diena pasilsiu del kū
no ir dnszios, laikas kuriame 
turime atsiminti, jog ir mes in 
dulkes pavirsimi priejdami 
keliones gala musu gyvenimo, 
atsiminkime ant tuju ka jau 
guli kapuosia, nes ir mus tas 
pats likimas atejs, sziezion 
ant tos aszaru pakalnes nie
kas nepasiliks, todėl atsimy- 
kim, jog ir mes ten ejsime kur 
musu milemi sziadien silsisi. 
Visu musu garbe sugaiszita; 
mielosios pavasario žiedai su
vysta ir ju žiedas nukrinta, 
musu sveikojo kūno pajėgos 
sunyksta, nes: “ 
yra kaip žole ir 
garbe kaip žoles žiedas, žole 
pavirto ir žiedelis nukrito.”

Todėl laike szios Gavėnios 
apmanstykime genii apie save, 
apsiimilszykime nors truputi, 

nuvargusiam 
ir sustiprinkim

ambasadotis
Fridrikas Athamer, 

nuo

kas do

riM ?

Vokiszkas 
Londone, 
paduoda buk Vokietija 
laiko užbaigimo kares turėjo 
bletles ant 25 bilijonu dole- 

Lyg sziarn laikui vokie-
cziai jau isžmokejo talkinin
kams du bilijonus doleriu.

l'riek tam vokiecziai pasko
lino savo draugams du bilijo
nus doleriu, neteko 250 milijo
nus kasyklosia Saar, o per ne
tekimą savo provincijų neteko 
pusantro bilijono doleriu.

O da pridėt netekimą Szle- 
žinges, ir Prusus tai da neteko 
suvirszum 25 bilijonus dole
riu.

oi’J.)

8AULU'

visas kūnas 
visa žmonių

Kas do džiaugsmas, 
t e v as-1 )ti r va ž i 11 oje i s z 

lovelis lius i ims
na-

h u konto J

laime 
kalėjimo!... 
savo luyleiuus vaikuezius 
mo, kur turės gerji npgloliti, 
meile ir namini džiaugsmu po 
teviszka pastogių.

Kiek . tai Vaikai
kiek aszaru iszloido o tai vis 
isz priežasties apgavingos mo
tinos, kuri suardo tėvo narna, 
priverto tęva prie žudinstos, o 
pati perimi i nūs savo pravarde, 
apleido ir iszsižadejo vaiku ir 
vyro.

< i Asz jojo ne 
negaliu gy

KODĖL TAVO VAIKAI TU 
RI LANKYTY MAŽULIU 

VAIKU MOKYKLA.

Jauni vnikia, 
mokslą vartojant,jausmu 
jos reikalingos suprasti knygas laikas 

ingy tos < 
regėdami ir jiraszyda-

> PiiTU negu

ypatingai, isz-
Ide-
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ko milclinima, ai’ iii didelius, 
smile! us, 
kyldos kambarius.
mokyklose vaikai turi imti Ii *
ziszkus ir

geru i
a i’

vedintus,' mo
Kuriuos'

, -...rfV smiliu .* • ■«,. ■*»*-**«.•*** rfW'.H ■»" *
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ežia motina
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bus vra
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gal pasku- 
valanda. gyvenimo, 

kada pabaiga 
todėl bukime

duokime savo 
kuinu atsilsi 
savo duszia. kuri reikalai!jc 
daug dvasiško peno. Atsimin
kime, jog sziadien 
tino musu
nes nežinome 
gyveninio atejs, 
pasirengia ant tos ilgos kelio
nes kožna laika ir paantrinki
me žodžius szvento Francisz-
kaus “
siminkime ant mirties.)

Momento Morris lat

ir užbegimo infhieii- 
smauge tiek žino-' 

Nuo 191S Iv 
toji bjaury be 
milijonus .gyvas-

<r n 
UŽ-

25 
karoję užmuszta liktai

nudžiugo, jog 
surastas tikras

Badai Rockefellcrio institu
te likos surastos gyduoles ant 
gydymo 
zos kuri tai
nin kas metas. 
1919 metui 
smaugė 
ežiu, o
asztuoni milijonai žmonių.

Todėl svietas 
ant galo likos 
ginklas prieszais laja nevidon-
ka žmonių, kuri žudo tukstan- 
czius kas metas. Roehefelleris 
ižduodu milijonus doleriu kas 
metas aut,
kiu goduoliu 
giszkas ligas,

sujcszkojimo viso- 
prieszais žmo- 

o daktarai dir
ba diena ir naktį idant paleng- 
vyt žmogiszkai 
kentėjimus.

ve isle i josios

* • • *

Dumeziene dužiuoju buk jo
sios vyrus likos paleistus isz 
kalėjimo sake: 
myliu, su juom
venti. Laukiau kad in kur isz- 
va žinot u idant galėt a u gauti 
nuo jojo persiskyrimą.

— O ka apie vaikus? 
užklausta josios.

— Asz vaikus mvliu, bet 
del juju ne gyvensiu su juom, 
norints njan rasze isz kalėji
mo ir melde idant su jmnn-gy
ventai! kada sugryž. Atrasziau 
jam idant neturėtu vilties gy
venimo su juom, nes mano mei
le visai užgeso del jojo.

—■ Argi meile del nužudyto 
yra teip tvirta,

tosios priežasties ne 
su vvru? -

tavo mvlemo 
iszjog

nori gyventi 
klausiau josios.

— (> ne, visai ne -

už-
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Suvienytųjų Valstijų kopi
ant nau

jo imigracijos bilos kuris ap- 
atplauken-

gresas apsvarsti ne ja
i

Gal but, jog kokia tai diena 
menesije

- atsake
— asz jiji senei palioviau my
lėti. Asz su jnom ne 
vciiti ir
kad mane nuszautu,

su juom gy-

h-
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rubežiuos skaitlį 
ežiu in czionais atejviu, ir tai 
norints darbininku jau prade
da stokuoti fabrikuosią. Keti
na siunažyt atejvysta nuo tre- 
czio procento ant antro procen
to.

Vahlže apskaitė, buk jn lai
ka dešimts metu priesz avieti
ne kare atplaukė in Suv. Valst. 
deszimts milijonai atejviu, bet 
vėliaus po karei, o ypatingai 
po 1913 metui iszplauke adgal 
in savo tėvynes apie deszimts 
milijonai žmonių, kas duodasi 
matyt, jog Suv. Valts 
daug žmonių.

netekt)

Davinėti — jeigu kas gali 
yrą szventu 
reike ir atsimyt, 
kurie tau už tavo 
Binert prižada rojų

privalumu. Bet 
idant tiejei, 

aukas po 
piltis už 

- gyvasezio ne szokinetu ant ta
vo kailio, juokdamiesi isz tavo 
duosnumo ir geros szirdies da
rydami tau pekla ant žemes.

Tula motore gyvenanti To
ronto, Orttarijoi, Kanadoje, 
kuri per

Ohta rijoi, 
melus gyvenimo

> 
apreiszke tūlam 

“Tokia 
yru vale Dievo, o ir mano vy
rus yra geras del manes.” — 
Gal but...._________

Bolszcvikiszkoje Kosijoi ba
das ir braszkejiinas dantų; o 

ginkluotis ir 
jeigu no ant 

ant kito. 
Paskutinei telegramai 
sza, buk Bosiję pardavė Vo- 
kiecziams 2,400,000 buszeliu 
kviccziu ant tuojautinio parei
kalavimo. Jeigu tai butu teisy
be, tai paskalai apie badu Ko- 
sijoi yra nuduoti ir neteisingi, 
nes sklypas, kuris gali parduo
ti apie tris milijonus buszeliu 
kviccziu del kito sklypo, ne 
turi tiesos rugoti ant bado. 
Kada Anglijai kerszino badas, 
tai jaja aprūpino kviceziais 
Indije ir Irlandije. Dabar Ro- 

aprupina Vokietija su 
kviecziais. Bolszevikai apiple- 
szineja savo gyventojus sek- 
vestravodami grūdus parduo
dami in užmbeži, o gyventojai 
mirszta isz bado, szaūkdami 
susimylejimo ir pagialbos nuo 
kitu sklypu. Teip tai valdo 
bolszevikai Rosijoi, kuria api; 
pleszineja nuo visko, ypatin
gai reikalingu produktu, nes 
kas turi kvieczius, tasai turi 
miltus, o kas turi miltu, tušai

• turi viena isz svarbiausiu pro
duktu saVb sklype.
I *iiA*>i »4Mhi it

moteriszkam luomia, pagimdc
23 vaikus, 
laikrasztininkui buk:

geras del manes.

nepaliauna 
rengtis in kare, 
vieno rubežiaus tai

bet

KIJO

prane-

ja ja aprūpino kviecziais

Apriliaus menesije atlėks in 
Suv. Valst. zepclimis isz Berli- 

ir jeszkos 
I omus 

dienomis baigėsi statyt inilži- 
niszkas zepclinas (balomis ar
ba orinis 
Bodansee.

uo su 
vietos nutūpti (’hieage.

pasazieriais

laivas) dirbtuvėje 
Taji darba dažiuri 

amerikoniszki aficieriai, o ka
da darbas bus užbaigtas, isz- 
bandys ji ant Alpu kalnu. Po 
tuju iszbandimu pradės kelio
ne per mares, kuria ketina at
būti in laika 21 valandas. To
jo zepelino no naudos ant ka- 
riszku tikslu. Prie 
kares vokiecziai turėjo net 
septynis, tokius zepelinus, bet 
kada reikėjo atiduot in rankas 
talkininkus tai juos sudegino. 
O gal szitie nauji zepelinai bus 
pašokiningdsni, nes tieje ka 
buvo padirbti priesz kare buvo 
netinkami.

Sztai paveikslėlis

rn

pabaigos

isz tikro 
atsitikimo ir sziandieninio gy
venimo terp daugelio poru, 

tas atsitiko impa
ir pravarde* per-

O.’

naujiena, jog 
persėdėjo kale ji-

M i estą, kur 
duodame o 
mainom tojo žmogelio, idant 
jam nedaryti daugiau nesma
gumu kokiu jau praleido savo 
gyvenime su savo moteria, o 
tokiu moterių, sziadien rauda
si ant nelaimes labai daug. # # *

— Kada, kada musu mile- 
mas teveliasugryž pas mus? — 
kalbėjo nekantrai, vaikai žmo
gaus kuris atėjo jiems pranesz- 
ti laja linksmu 
tėvas, kuris
mo meta laiko, aplaikydamas 
parduna nuo gubernatoriaus.

— Turėkite kantrvbia val
kelei, sugryž rytoj, — apreisz
ke žmogus vaikams, kurie nuo 
senei lauke tosios žinios.

Buvo tai 'tris vaikai Juozo 
Dmncziaus (miestą pasilaiky
siu! sau) kurie likos patalpyti 
in priglauda del apleistu vai
ku, kada tėvu nubaudė i u ka
lėjimu už užmuszima prielaidi- 
nio savo paežio#, o vaiku mo
tinos, o motyn! —apie jaja vai
kai visai nepriminė — nes jiji 
apgavus savo gera vyra, ap
leidus vaikus, perinai nūs savo 

gyveno artimam 
visai nesirūpinda

ma apie apleistus vaikus.
Vaikai pasiliko tuom kiik 

sieratukais be tėvo ir motinos. 
Bet savo teveli labai mylėjo. 
O, kaip ji mylėjo, galima tai 
buvo suprast iš jujn linksmu
mo, 
gryž

—; Kaip mes busime del jo
jo geri, kaip ji mylėsimo, kada 

tu žodžiu susiėmė visi už ran- 
kęliu} pintiejo šokti apliukiu.

pravarde 
miestelije,

jog tėvas neužilgio su-

tėvelis pas i#us sugryž;

«►

noriu gy- 
negyvensin. Geriau 

ne kaip
turėtu priversti 
vent i.

11 •

kaip tokios moteres 
Gal ir mvli 

vaikus kaip ir visos motinos.
Bot tokia motore 
žiausio supratimo 
niszka meile

A k v va 
mano apie meile.

ne turi ma- 
apie moti- 

del savo vaiku, 
jeigu sako kad ir del juju, del 

gvvascziu
— negyvens

tuju jaunu 
daugiaaše keneze 
su savo vvru.

O v v ras — kokis I 
būti geras žmogus, 
apgavingos paezios
uos’, kuri 'apleido savo ’szvouta 
privalumu ir sudergė

kurie

tai turi 
jeigu del 

ir moti-

szei me
niška gyvenimą savo szeimy- 
neles — da ja ja myli ir atlei- 

prasižimgimus 
jeidže su jaja gyventi.

motinos ne tik 
jokios pagilo- 

ir jauslus bet ir josios 
tikri vaikai paniekins ir atsi- 
gryž nuo josios, o ant senatvės 
savžiue neduos jai ramybe už 
josios nedora, pasielgimu.

dže jiai visus* 
ir g ‘

Del tokios 
svietas neturės 
donos

PARDUODU SAVO 
PATENTĄ.

J uozas Szimukauskas 
savo 

yra patvirtintas
Tasai patentas yra 

del keturiu 
t iii k a del 
tik norėtum jas 
vidurio'duriu ar isz lauko nes 
spynos tinku bile kur. Parduo
du ta patentu del 
neturiu pinigu i 
fabriko jais

noriu parduoti 
kuris 
ingtone.

patentu, 
Wash

1 asa i
gatunku spyuiu ir 

visokiu duriu, kur 
pridėti ar isz

I to kad pats 
del iiždejiim 

iszdirbinet i. Ka, 
norėtu pirkti ta patentą galėtu 
pradėti dirbti nors trise arba 
ir daugiau. Galima pradėti su 
$3,000 ir galima isz k irsti e su 
presu arba nulieto. Kas norėtu 

galėtu permainytipirkti tai 
mano patentą aut stubos, far- 
mos, loto arba ant iszmokes- 
czio galėtu nupirkti. Apie duu- 
giiiuH informacijų rašykite 
ai’ba atsiszaukite ant adreso.

Jos. Šhimukaucįas, 
P. O. Seltzer (’i t y, Pa.
KUR BUNA? \

asižiurot i. Tos mokyklos įfi 
nmerika !

niza vimo darbas A metikus vai 
sari sza

kas prie savo szcimyuos. 
r

puikiausius tuc 
gRIK 
XCIGAWETTE

i
protiszkus mėgini 

must Tas laikas yra gerinusias 
su vaiko

(•ziupiiujjaiil stiprumu ar silpnumu, ir kaipir idėjos 
(įaugtus, 
ini ))iiaiszki,nimu. 
vaikai pradedu lankyti mokyk

la i\o mokinasi. Garsus mo- 
sal«‘, jog \’aikas isz- 

moksta (langiaus j.......
tris metus savo gyvenimo negu 
bile kilus (ris metus. Ir tas to-| 
del, jog vaikai tada vartojai 
gamtos 
rre per szimtus metu pasekmin
gai vartoti.

Mažuliu vaiku mokykla (kiu gunki, ir jos

bis, jau kas minuta nemiegoji
mo I 
Rytojas

Asz Agota Urbanavicziuto 
(po vyru Kalediene) pajosz- 
kau savo pus-seseros, kuri po 
tėvti vadinasi Ona Peczsliiute.I

Apie 11 metu adgalios gyveno 
lllinojuus steite. 17 metu kaip 
Amerike. Paeinu isz Suvalkų 
gub. Veiveriu parap. Baraueki-
nes kaimo. Tegul atsišaukia 
ant adreso. (t.15

<)•
Mus. Ag. Kalėda 
\1 W. M t. Varnon St.,

Shonandobh, Pa.

susipiižint i

praszalint i silpnugeriausia
j m,lis.

Musu miestuose, kur apsigy-
daug ateiviu,

kinus ir stiprinus \ a. i-

y I.

*
Foje mokykloje, vaikai (liau

ti indu arba alsi 
prie piano 

arba mokinasi 
dainių-, 

jeriausins pasukas

dirba antge (urna am g__
•do prie staleliu;

su mokytoja, 
dainuot i 
('zion girdi
ir eiles, tikra lilenHiira. Su mo
kytoju eina pasivaikszczioti. 
Jie iszsimokina apie kvietknM, 

gy va
lius. Jie pažystu polieistn, ma
to vyrus laukuose dirbant, vy
rus ant gal vokuru, traukiniu.

pažysta jmsaiilio

S(

jaunystes
O*

ateiviu - mažuliu 
mokyklos 11 c i s z p a s a k y - 

tai svarbios. Kuomet nedrąsus 
pradeda Imi- 

| kyli mokyklos pirma klinsa, jis

ve ne 
vaiku

pej pilimis svetimas vaikas

jog vaikai tada
iszdestytus budus, ku-

dcrgurt.cn) tiki, jog toks mok
slas neturi užsibaigti kuomet 
vaikas pradeda lankyli mokyk-

Veiklus pirsztnkai (urėtu 
pieskas, ■ žyrkles, 
ir 1.1. Kuomet nor-

la.
eziupineti
plaktukus,
maliszkas vaikas užklausia ka 

visuomet jam reikia at sa
rai itin mai-

jau randasi svetimoj vietoj km 
visi vartoja jam nesuprmitamu 
kalba, ir kuriuos niokiuh visai 
svetimu moteriszke. fl’a nmeri- 
kanizuvimo pradžia yra baisiai

i pasekmes apgai-

nors,
kyti. Žingeidumą
tinti ne marinti. Vaikai moki
nasi
jaut, kalbėti kalbant, ir todėl!
sunku suprasti
ždejimas

h - -

vaikšzcziol i vaiksze.zio-

sznab- 
gviekas

• I medižus, paukszczius,
I

vaiku mokyklos 
vnr- 

kuriuos

ant gatvekarn, 
Taip gerai 
darbininkus.

Apart 
vaikai

Geriausi 
Cigaretai

kodėl 
arsziaiisias 

inokykloje.
Mažuliu vaiku mokykla 

del mažu 
uepermaiiiy t i del augsztesues 
mokyklos. Mažuliu vaiku mo 

nuo iianiii iki 
Mažuliu avįku mo

kykla mokina t 
ba ir pasil^oviu.ima 
kooperacijos ir 
pripratimus, • Mažu vaiku susi

> 
npszvie

Kuo 
i ketvirtus 
jau laikas 

apari savo

let i ims.
Mažuliu

veikimo hatnraliszkiinias, 
tojumi pasibovinimai
visu tautu vaikai žino, prasza- 
liną HV.etimnmn. Uzion svetimi 
vaikai iszsimokina angliszkai 
kalbi'!i, ir iszsimokina skaity
ti. J’os mokyklos mokytoja 
ypatiszkai užkvieczia vaiku 

motinu susi
mo-

pasivaikszeziojimo, 
praleidžia daug laike 

ant oro, Ibisiliovinimo victim 
se vra visokį žaislai.

Ir tokiu budo pi’asideda ma- 
žujii mokslas.

rosf 11

užk viešiu
motinas lankyti

, kurie’rinkimus
mm* irtOM 4 *■«»«

laikvt i

ra

Ff UI

GYVF.NIMA3

Sz. Marijos Panos 
PREKE TIKTAI 25c.

W. O. Uo cikow»Ul‘Co, 
Mahanoy City, Pu.

MOTIN KUR DABAR ESI?

... ... -■ «•<<

paiiTexpelleris
JUMS PAGELBĖS!

Berto
* I

Įima ir nesmagumai 
— pranyksta. Su 
pirmu žnyptolėjimu. 
nimiiJiš.o skaus
mo, nervus kratan
čios neuralgijos, kan
kinančio ir riočian-

J 
dioglio, tuojaus mi- 
įsipirkiio Šilo galin
go ir patikėtino ftel-

Tikraais
Pain Expeli«ri«»turi musų INKARO 

■ ' ‘ * ", Visi kiti yra pa- 
mčgzdžiojimaiB. Kaina 33c. ir 70o.

" • —įg ,
F. AD. RICHTER 6 CO.?

Kuomet fiankiamnbi Patn-Expel 
piųtdbofl, Skausmas greitai apga-

f!

K.K
A fcio | krūva strėnų

mynioto linimento ir j uotui iAtrin-
kito Hkaudnn)&B vietai.
1 
vaiabaženklj.
j 
aptiekoso arba

L_____
104-114 South 4lh St., Brooklyn, N. T.

is

vaiku;
vrn t

czioii vaikui

Mažuliu 
kykla lik Irepas 
moky klos,

ir
vaikus per dar 

svarbus 
susi valdv mo

neszimas su mažuliu \ aiku ni
ky klos minkytoja yra 
t imo svarbus . faktorių*, 
mot vaikus sulaukia 
arba penktus metus, 
susidurti su kiliems < 
szeimyuos nariais. Mažuliu vai 
ku mokyklos 
tingu ir meilinga, kaip motinos!

ney pat iszkos, nes 
pa rot lyti į

i

mokytoja, pro i

vaikui 
gyvenimo 

■Ji tuvi.- jam
i ei kala vi ’ 
In isXuly 1 i \

I

tik truputi 
turi a.iszkiai 
okvklos S 
mus.
draugus, valdyti uolaviuta va-j 
lia, ir paežiu laiku suprasti jo:
ypatiszkuma, turi prižiūrėti 

eru<|u ipra- Į
į

Mažuliu vaiku mokykla pa-į 
stiprina vaii>k 
pietoj i iųa per

t uri 
jog vaikai ingy ja 
t i mus mm pat mažens.

< >•

iT/.iszka iszsi-!
I

energiszka lnu-|

O. molina mano, kur dabar Iii esi
. Ar da tu su manim nors kada kalbėsi ?
Asz troksztu su tavim da pasikalbėti, 
Kožnoi nelaimei tave pagelbėti.
Kas dien mintimis aplankau ta vieta, 
Kurioji tu mane ant rauku nesziojai, 
Kada mane maža ant rauku turėjai; 
Žodžius maloningus tu man iszkalbejai;

•s prispaiidus’mane
Ir daina linksmute (u man dainavai,
Tai volei kalbėjai man meilu žodeli,
Vėl prie szirdies spaudei tu savo vaikeli:

Brangusis vaikeli: tu buk iszinintingus,
P’JIS s <1" •

Mane kaip paukszteli, po sparnu turėjai, 
Nuo visu nelaimiu ( i'-a.ilos dabojai.
B'*t ne ilga laika ta laime turėjau, 

savo myliniu regėjau.
Likimas kad Amerikon keliaut isztiko, 
Man vilties gyvi'iiti amžinai neliko:

s atėjo jau man atsiskirti, 
zirdis nulindo

Iki Ii kiui molina
Jos žo’di žadėjau piid\ t nenuModiims.

Jlgai po Amerik'a platu asz klajojau,
Bet del saves laimes dar uesuje/zkojau;
Man szirdis vis traukia |)iie motinos savo, 
Kuri mane maža mylavo — augino.
t), motina brangi, tark man nors žodeli, 
Ramink nuliūdusį tu savo šimeli.... '

Žodžius
I ’rie szirdii daimmejai,

• i

Mvlekie dorvbe, Imk visad teisiu

Kad molina

Kad laika 
Man s; velijau numirti, 

graudžiai aszarojant.
I * /j) M i i 

00*

CUNARD
LIETUVON IN 10 DIENU 
per SiFiiliininpton ant MIUIihi laitu 
Vienatinis vandeniu kelias Lietuvon 
Aquitania Mauretania

Bcrcngaria
\plei«lž.ia Nrw Y orka kas Ularninkn 
'ircitas pers*-dhuną Soulliamptono.

I Jei n v lai ypnllszkal lydėti
In riiiata 2 klesa sFl.'JMH) Kares 
Iii l’ilinta 3 Liesa $l(NU<>Tax Exira 
M LIAIMNItU ISZ I.ir.TLVOS 
leda ant laivo Piliavoj valiuojant 
m SoulImnipiona ir teu persėda 
mt milžinu laivu. Kolua rnvait^j.

Grrirziaasi laivai pasaulyje,
Informa* ij.is pirkęs Ir reika

lingus <|<»kunn>nimi del iszkalno ap
mokamu keliauninku galite gauti 
no bile agrnio. I’aivikalaųkilc. Yru 
vienas ,|mm mieste ar apielliikeje.

i lirmidtva.t, 
Amt Vert.

U M M’
25 linutthoo,

I 1 t

/

A*. Pauža.
Lietuviszkas Bankierius 
ir Laivakorcziu Agentas

J. G. BOGDEN
4 S. Main St. Du Bois, 'pa.

f

laipsnio, kurį Tamsta gali

iL\ »
»

♦
nes

Prisiu lįskit
o

o darbas

f

■w
Et'

DUOKIT APDARYT SAVO 
SENAS KNYGAS.

Gal turite du 
brangu paminklu

t

Trįs skirtingi augučiai padaryti mainerio autuvo — Batas, 
Visi galima gaut balti, raudoni .arba

i

4

Ui

k.

y

pas mus, 
skūra i į* bus

autuvo yra padaryti ypa-

BALLBAND

dėti' ant pathisymo.
Minluovaku Woolen Mamifaeluring Company 

•IGO Water Sl„ Mitliawnkn, but.

“Namas, kuris moka milijonus už laipsni.’’

, .1 " '

r '.J?* j;F -ALkjf '"j ■■ S-X • i n

S. JUOCNUKIS* 
Lletuvlsxkns Kriauczlum

l Pasiuva visokius Siutus ir Overko-

Nešioji ilgiau—
Jauti geriausiomis savo kojas

■l> ' . . t

Kada Tamsta perki guminį autuvą, temyk kad butų 
Raudona Koulys dirbtuves ženklas.

Jis stovi ant augščiausio
nusipirkti.

• ■(

K ■

Jh'i/ £

'<** A i

Himiner ir Lopac.
juodi.

Paplatinti padai “Ball-Band”
tingai nešiojimui maineriams. Jie apsaugoja viršų bato, ir 
•padarytį taip patvarus ir stiprus, jog Aštrus kampai akmens 
arba anglies negali nei jpjaut nei įplcšt.

Tamsta sutaupini pinįgus kada nešioji “Ball-Band” 
Tamsta nereikalauji naujų batų taip dažnai ir mažus kaštus

Uis pagal naujausia tnąda ir Ikk 
geriausio materljolio pagal noro 
kosi uinoriaus. Senus pataisau ir 
Iszprosinu ir padarau kaip naujus. 
Mano darbus Vgvarantuojamas ir 
busite visame užganėdinti.
102 K. ('vntre Si. SlIKNANDOAll.

«fr <*«■■» «M»4* * «M» «*» !«•»«■■»4* 4*4* 4Q»««* «M» 4* 4*l|**M*«

Lietuvos 
buvo semi 

maldaknyge ant kurios moki
notės poteriu, o kuri yra suply- 
szus ir be virszu.

bus apdaryta iii 
geresne ne'kaip 

buvo nauja. Apdarome-teipgi 
vi^okes istorines knygas, na
ta, mėnesinius laikruszčzius ir 
lt. Prisiuiiskite knygas in re- 
dakcijc “Saules.” 
bus padarvtas puikei ir gc-

(t.fL

dcrgurt.cn
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įiziuitus myliu 
keliautu, per plaeziasias jūres 
bristu ♦ ]>lauktu, kad dar bent 
syki galėjus pamatyti savo 
my linui ji- sūneli!.,*.

Ak, dabar ji

alcjus pamatyti
..,! Ir tik pa

slaptingumai miszkas jos rau
das girdėjo, tik menuo — 
nuolis jos uszaras skaitė.. 
rupeseziu iszbaltiuta motutes 
galva vėl svirdavo prie rožan- 
cziaus iki kol nuovargis ja 
visiszkai nugalėdavo. Ir ta sie
la, kuri perkeutejo visas kari 
sunkenybes, — nepernesze sz'u 
smūgio! Ir beszirde liga apsi 
ome būti tarpininke, parbloksz 
dama ja mirties patalan.

Mut,J)Uvu tamsi rudens na k 
Audros lygiai kai per isz 

leistuves siautė, kvatodamos 
isz nudraskytu belapiu szaku. 
Szniokszte smarkus lietus, 
nerimaudama 
burnojo, liedamosi 
Mama, palaikia skara apsi
siautus, tylomis iszejo iu vysz- 
niu soda savo numyletojon vie
telei!. Dabar ji galėjo iki valiai 
iszsiraudoti. patvinusias asza- 
reles iszlieti..

Bet Sžaltis

ne
il

tis.

Ir 
kriokė 

isz krantu, 
skara

No\ a

nv brolis. Visa 
pcrszlapd ir smarkiai 

neapleido.
Ligonis 

, Ko mes ne- 
negydem, o 

dar labiau insigalejo. Vos spė
jo parvežti kunigėli, 
iUaS dar labiau 

Savo 
dėjo paskutini karta 
szaukdama: “ 
mirszk Dievo ir 
ges”... 
veidu graibė 
ma: 
ne 
atėjo iii 
lis.’... 
tif Ka.*!

Liga 
Ka rszt i s gre i ta i k i I o. 
ka^liun menkojo.

lo. Atgulę.

darėm, kuo

klajoti

niisza-

liga

kai ligo-
pablo!

klejonėse tai ly- 
Vincnka, 

Šimeli, tik neuž- 
giuitos pasto- 

rPai staiga nuszvitusiu 
orą, džinguuda- 

O, nnioliukai, tai jus ma- 
Sakvkit r. r ne- 

musu . Vince
liui ji pamaty-

‘siu del likusiųjų uamiszkiu.

eas.
Dieve! — sudejavo Viti- 

Juk asz važiuodama^ iszsi- 
vežiau paskutinius ju pinigus. 
Ir dar ikisziol 
pnsiunsti 
skatiku!... 
aimanuoti ligų ir 
spaustiems.

įieprisirengiau 
savo su taupytu ju 
O jiems gal veikos 

vargo pri- 
Ir baisioji mirtis

savo negailestingu dalgiu per
skros ne viena mylima szirdil... 

Ir karezios vaikiszkos asza- 
kuriu nesuprato jo

skintis vargas dirstelėjo iii ji 
dar baisesnėmis akimis, negu 
mobilizacija. Galop su dideliais 
maldavimais jis insiprasze in 
vieno lietuvio laikomu “ 
na“ už menka atlyginimu. 
Czia jam žadėjo padirbdini t ir 
atatinkamu dokumentu. Nuri
mo vargszas —
Pirma, szventadieni Vincas už
klausė szeimininko.

—■ Kas žiu kur eisim szia- 
dien bažnyczion.

mane.

saliu-
u z

tik neilgam.

Ko jis užsi-

nesupratoros, 
sziurksztus drangai dar uisz- 
kiaii jam primine gimtines so
džių. Baisus sapnai kas nakt 
kamavo

mate 
Tai

broliai.

Tai 
mus.

jo prislėgta krutino, 
jis doganezius kai- 
vaidenosi nužudyti 

Tai vėl geroji motute 
tiese in ji savi? rankas, praszy-
dama sutaupytu pinigu ar duo
nos... t) ne — antai ji liepsnose 
skėsta ir szaukia Siin.eli, tik 
neužmirszk Dievo ir gimtos pa
stoges“...

Tik bažnyezioj atsidūręs 
karsz.ta malda pasiguosdavo ir 
pa g) Mydavo sielvurtaujanczia 
szirdi. < > neramios dienos slin
ko viena paskui kita ir skendo 
praeities bedugnėje. Kruvinoji 
karo audra 
tingoji karo
debesims apniaukė ir Anglijos 
padange. Smarkiau subangavo

1 H!4

vis nerimo.. Iszgas- 
szmekla tirsztais

11 
niūrus At kinti kas ir jo inaud-' 
tintos vili’vs neramini plaki

-Į Ii*.» m* « •   m »11 n—nOiMW 
sius insilikijiimus.

janczjam

IMP II HI MWWWiai

kas gyvenimas teikė
rl'ni ka —ture 

“ voitib'iui”
turi svvruo- 

szeimi- 
ninkas. rl.’u gal ir dabar nenori 
tikėti, kad kunigai moka dary
ti juodu darbeliu. Sztui asz tau 
duosiu vienu moksio vcilmln 
pasiskaityti.

Ir jiadave jum knygele apie 
Vargszas. Vin-

mokslo veikalu

V. Saka- 
liniui vis daugiau ir daugiau 
priesztikybiniii nuodn iki galįb
tinas persilaužimas
bedievybės pusei|...

i jau partrpko 
skvrusi Amerika

nusvėrė

Glm-clia-cha...
Juk sziadien pas uui» 

dabar pati darbyniete! O antra 
vertus, tegub davatkos kunigu 

mums kii nerei- 
mokytas

rankas laižo, 
kalinga. Ir “mokytas” 
įlinkas eme aiszkinti apii 
pelijusiu” tikyba, kunigu suk-

Pradėjo pasakoti kai}' 
klerikalui nu

kankino socialistą Koperniką, 
kaip kunigas Marksas isznidc 
mokslu ir t.l. 
kiekvienus mokytas 
sziundien jau 
iszmislams...

— Bet, kad asz girdėjau... 
nedrąsiai pusiprieszino Vincas. 
Man pasakojo...
tas Lietuvoj(*, 
ba v ra gera...

L. 'faį jis

lybes, 
ilgaskverniai

liet,

saliu-
« “su-

Galutinai, jog 
žmogių 

netiki kunigu

szeimr

vienas nioky- 
kad niusu tikv- *1

veidmainiavo!..“
pasiskubino užkirsti 
įlinkę.

O kiek mokslu buvo bai
tas ta vo “ mokslincziiis ?

k a ma n t i n ėjo smuklininkas.
Pasakojo, kad antros, 

treczios klesos... dar nedrąsiau

ges •> 1 *

ui

kalbėjo V'incas.
go ir vine! in Amerikos krantus.* Vesulin- .

. .. . • i. . .. i........  *4.,: ....:.... ' .1° "gąją karo audra greitai nujau
tė ir Anglijos talkininke Kana-

Ne tik laikrasztijoj, bet ir 
ir kalbama buvo 

neramumu gan- 
tarnautojai kalbas

4 4

aplankėt...
(langu

A r asz gi
Jus laiszka atneszat 

nuo jo.'! Vaikeliai... greieziau, 
Sztui laiszkus nuo

I I

motineleH'uu- 
gT^ibny-

greieziau!
Vincuko... Skaitykit... 

ilamvte, 
visi iizsizibin

■ * .Ite.J • dojom 
ežia...

Ligonis sziek

* *

tiek prasiblai
vė ir... apsidairius pasznabždo- 
mis paklausė:

Ar da negavot laiszko» 
Dar ne, mamyte!...
Tuoj gausim! stengėsigausim!

suraminti Onute.
Jos lupos sukrutėjo, ly g k a 

tai norėdamos tarti. Surimte- 
meiliai žiurėjo in 
vaikeliu būreli... 

asza ros

jusioh ak \ s 
vęi kianeziu
Dar dvi In ilijantines 
blykstelėjo jos akyse... Ir daug 
iszkentejusi siela iszejo in am
žinybes sritis jeszkoti savo sū
nelio...

— Mamyte, 
tarp maldos žodžiu 
nesuvaldomi apleistu naszlui- 
cziu balsai...

mamele! —
girdėjosi

IV.
Sztai jau puse metu praslin

ko kai Vincas Šakalinis 
nu Kanadoj.

gy ve- 
Teteno rupesniu 

jum pavyko gauti gera vieta 
. turtingame miesto saliune. Ne

jaukiai iszrode naujas “veite- 
ris“
Žinoma, draugai anglai isz to 
neužmirszdavo pasijuokt i. 
cziaus po keleto skaudžiu pa
moku gudrus lietuvis priprato 
netik prie vargingo darbo, bet 
apsity re ir su. painiais 

uždaviniais.

jaukiai iszrode naujas 
keistoje savo uniformoje.

lo

“ ve i to
rio’’ uždaviniais. Greitai jis 
savo szVelniu budu ir apsukrit- 

Uim prasimusze iii geresnes vie
tas. Liuoslaikiais atsidėjęs mo
kėsi anglu kalbos ir lanke va
karinius kursus. Daug jam pa- 

vienas lietuvis, kurs 
seniau tarnavo. Tik 

suprantama, jog už tai reikėjo 
. smuklėje atsidėkoti... Ingimtas 

blaivumas ir taupumas ji kra
tyte krato nuo “saliuno“ duru. 
Bet “gerojo patarėjo” ver-

dėjo i r 
ežia nuo

da. 
gatvėse tik 
apie kara. Su 
de saliuno
miesto turtuoliu ir szviesuome- 
nes.

\ iena diena Vincas tarnavo 
valgomojoj salėj pirmos kla
ses. Prie vieno stalo jis nugir
do du auksztus valdininkus 
kalbant.

— (’ha-cha-cba!.. nusikvato- 
zrimininkas.

... Ki-ki-ki-ki!...
žmona.
uis!...
uit ros
vistiek ka antros ruszies moks 
liniukas... Devyni juokai ir ga
na !...

pritarė jo
Juk tai dar pienbur 

Turbūt, tu manei, kad 
klases . mok i n i n kas, tai

Kai žiūriu, 
nesimatęs

tai tu visai 
mokvtu žmo-

* .
bus socialistu su

Anglija inKaip žiuri 
karo lauka?

Gal but sžia savaite sa
vo karei vija iszeis tirti Vokie
tijos jogu!... pasznabždomis at
sake užklaustasis.

Kaip?! Isz kurgi ji gaus 
užtenkamai kareivijos kad ga
lėtu rinitai kare pasirodyti ?...

— Na,, o szitokie Kanados 
grenadieriai ka veiks? — tarė 
szisai matuodamas savo žvilgs
niu liemeningaji lietuvi.

Ar asz gerai supratau ? 
galvojo nubalęs tarnautojas. 

Nejaugi ir ežia mane pasiektu 
karo verpetai ?!

— O tu vėl užsižiopsojai! -- 
bare ji pasiszaukes bosus.

— Asz netyczia...
— Be jokiu pasiteisinimu!... 

Asz Sakau tamstai paskutini 
karta: jei dar syki tamsta klau- 

—r tuez tuo- 
;!

tai mate, kad jus visi sziomis 
dienomis taip persimainei...

Baisaus inspndžio padare 
užvaizdus pastaba.

apie kara ji dar labiau 
prislopino. Ajit rytojaus mies- 

kalbeti

ll »

p

>ysi sveeziu kalini 
jau busi prisvilintas

žinia

gerojo patarėjo“ 
cziamas, jis pamažėl žengi* per 
girtuokly bes va r t n s...

Tik sztai jo ausis pasiekia 
netikėta žhiia apie kilusi ka-' 
ra tarp Rusijos ir Vokietijos. 
Džiaugsmas, kad jis laimingai 
paspruko isz baisiojo karo na

rp

Kas

l'eeziaus

te pradėjo kalbėti apie kaž 
kokius suaiigusiuju vyru sara- 
szus. Grėsė mobilizacijos pavo
jus. Daugelis gudresniųjų atei
viu skubėjo iu Suvienytu Vals
tybių ribas, bijodami, kad ir ju 
neisztreintu in karo laukus. 
Tokiu pabėgėliu tarpe buvo ir 
Vincas Šakalinis. Besiskubin
damas net reikalingus doku
mentus painirszo. Todėl Suvie
nytose Valstybėse atsidūręs, 
jis net In.jojo praszytis dabbo 
leur didesniam fabrike, kad ji 
atgal nciszsiustu. O sziaip kur 
rasti darbo" jam buvo sunku. 
BejeSzkodamiis kur mioszales- 
nio <įirbo jis drebėdamas isz 
ba i męs važinėjo isz miesto in 
miesteli ir pagalinus atsidūrė 
Chrdugoje. Tiesa jis czia. su
tiko savo tautiecziu,

jam buvo sunku.
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Ciningoje.

kiel^; uemažesne tici/a i
bet ne 
ir tai, 

kad’visur jis susit ikdavo su iii.-

kiu darbininku nereikia...
Kįszene ja|i.diktai Įiatu.szte-

gr ištiriu posakiu
‘ ill . j SI *

mums to- 
>,

jjit, greitai susimaisze su lindę- jo, o jeigu dar nerimą to! Gre-
W'■ !' '■

“4

/

dar
uiu! Pala. Ateinanti sekmadii 
ni pas mus 
sirinkimas ?..

— (’icilistu?! Juk tai bc<lic
viaii!...

- Tai kas!
už

* I . « i - 4

Bile tik iszmin 
tavo mokslavv-tingesni

rius
— Bet kad asz 

vienas klebonas sake, jog cici- 
listai yra. blogiausi žmones! — 
norėjo atsispirti tarnas.

— Na, o sakyk, kad tu bū
tum vagis ar kitoks prasikaltė
lis, ar tu nepyktam, 
teisingas žmogus 
duotu visas taVo niekszvbes 
A ?!

gi rd ėja u, kad

kad koks 
imtu ir isz

■9

— Bot asz iicvagHt, tai ir 
ži na ii! —
eas nuo taip nemalonaus klau- 
svmo.

— Asz nesakau, kad
- T............... - '

jeigu vogtum?
ant iszdayejot Ka?!

— Tai... gal.but.
insikiszo szei-

ne
norėjo iszsisukti Vin

gis.?
tu va-

Pik klausiu, ka darytum, 
Ar nekeiktum

»«•

Mes tave pavarysim kad 
szneki! pyko

— A matai! 
mininke.

>—- Na ot! Lygiai elgiasi ir 
visi kunigai, klebonai, vysku
pai. Visi nuo piažiausio iki di
džiausiam!...

— Tas tai jau neteisybe! — 
iieiszkentc - Vincas. Juk asz 
pats maeziau vyskupu dirma- 
vojaut... Toks jis buvo gera#, 
szv’entas...

tu taip žioplai 
szeimini tikę...

~ Nesikarszcziuok!
ja vyras. Matai, kad jis dar 
nepažysta tos ruszies žmonių. 
Palauk, as jam kitąsyk geniau 
iszaiszkinsiu, kaip ju kiekvie
nas moka kraipyt savo vei
dus!,.. Ir primotos kelis keiks
mo žodelius, nuėjo pasitikti su 
alaus “pantemis ..........
sius sveczius...

Nejauku pasidaro 
tokioj instaigoj tarnauti.

ramino

t > kelis iueju-

■ Iiieiwi u     I    

t) auksiniu.3O žmogeli
Mainei is namo nuėjo, .

Daugiau in karezema ne ėjo; 
Gedu labai

Toki darbai.
Pati ir vaikai namie verkė, 
Ne turi ka indeti iltdinerke, 

Vyi*as viską |)nigcre, 
užsigėrė,

Nesirūpina apie namus,

1
«

Įinklų 
nuo 

-Lietuvos. Senai nurimt') ir Viii- 
i:; 

Jis dabar buvo visai 
” žmogus. N e re i f

♦ fc-ti 'flA/ii• > li /mn

Senai 
siena, ;

< >• r>

/jas. pasilenki nes savo nauja,j
tikyba.
“upsiszvivtes 
kejo Dievo, 
priesz

džiais tu knyga žodeliais. Tam-| A tinote ir ICyangelija, nes jam

“ilikvizicija”.
casTcžijiojo, kiek melo telpa 
tuose rasztuose, kiek vylingu 
nuodu yra paslėpta po sklan-

jis imsi lenke 
kruvina ji socializmu.

r

iu abejonių vėtros jaunuolio' užteko žiauriojo mokslo, kuri
« < * » t r .............. .. M

SIU

dos. visas pragaras s
•’aivoj susigrūmė. Krūtinėj ro-i talpina “Spėka

iikilo. Gal-' Bužnyczia
• « A a

i, ir medžiaga.“ 
atstojo socialistu

va eme svaigti. Tepalaike vienjsusirinkiimii ir kareziama. Pa-

Tankei sau i M

Ir mažiulelius vaikus.
Kad pinigus ezedytu, 

In banka sudėtu, 
Pati bado nekentėtu, 

O jisai ne’stenetn.
Sarmata, darote del visu, 

Varginate szeimynele badu, 
Paliaukit,

Per Gavėnia negirtuokliau- 
kite!

# f ♦
♦

Žmogeli, jeigu pinigėliu turi, 
Tadu visi ant tavos žiuri, 

Turi ir giminiu,
[ Ir draugu visokiu.
Į Bet kada nelaime tau atsitinka,

«

fW 
iii 

■• c

■aft 
ra

•g TARADAIKA g

4, ' ■ I

Iii Ohaju paklydau, 
In gana dideli miesteli už- 

kliuvan,
Ba girdėjau ajiie gas))adine, 

Gera duonkepe, vaikine. 
Duona su obuoleis kepa, 

Visokeis smirdnlais kvėpė, 
Burdingieriai apleisti, 
Drobužei neiszprausti.

Kirmėlės isz po p<*czians lenda

f IHf S 
‘I

■

I

pavadavo
O pumy-

Ir pravirko mokslus gr lengvai 
mylios jis dar lalriau eme nar-^uUB po kojas žaliąsias rūteles, 

Puršku itesl

motinos žodžiai.
siela neramuole... Netekės ra bedieviu prakalbos. %

1

szytis po knygas. I 
vienas, eme antras, treczias ir 
1.1. Visaip tos knygos vadinosi, 
bet joms visoms butu tikės 
vienas vardas “ 
netikejimo vergija

Szilo inusmiris 
žavi jaiuruczio grybautojo aki. 
Ir iszkalbingnis žodeliais isz- 
puoszti priesztikybiniu nuodu 
raszta'i pradėjo 
tyrusią Vinco 
nieji insitikinimai, 
gion kovon su asztriais prieszii 
užiuetinejiniais, pradėjo silp- 

Pamažu jame eme dygti 
neapykanta visa to.

seniau buvo 
brangu, szventa! Bet protar
piais jo siela vėl grimzdavo in 
juodo nusiminimo bangas, nes 
naujesni tikėjimas nepatenki- 
jn> jo siebjs. Isz tokio susi
graužimo jis nekarta blaszkesi 
kai liūtas i u spąst us pagautas. 
Tamsus svaigulingi pagundų 
suktinai ji trauke viliojo in sa
va ja glolgi. Dabar jis rodos 
bėgtu kuotoliausia, kad isz sa
ves paties isztrukti. Neretu jis 
bent kur kitur apsigyventi, 
bet reikėjo su padirbdintais 
( 
nuo kareivijos.
nusėlindavo iii bažnvezia.* 

visa jam iszrodt 
įga.
veidmainiai, visos 

pamaldos —• viena apgaule.' 
del jo save 

Tucziaiu 
pritaikė'

gy ven imas

visoms 
vardas Pirmvn in,., 

m ’
gražuolis

masinti nepri- 
Se neė

stoje nuly-
szi rd i.

lieti, 
klestėti 
kas 4 4 Kena, kas 

szventa!
I 5

va ja globa.

su 
lokumentais czionni slapstytis 

Ket kn rėžiais 
Bet

ir ežia jau 
baisu, niekiu 

buvo ’
Visi kunigai

jam
viena

Malda jau nustojo 
raniinanczios 

draugai 
lengvesni

A 4

galės.

iHisiraminiinc
gerieji 

jam
buda. Ramybe jie pyle isz deg
li nes stiklelio!...

Apsipranta, nelaisvis pauksz- 
telis in narvu pakliuvęs. Ir in- 
szelusios juriu bangos, su vesU- 
lais pažaidė, nurimsta. Nuilsta 

verpetuos nu-ir siela liūdesio 
kamuota...

Paprastomis vėžėmis šiem

4

ir |bit$ gyvenimus daug sli
džia u cjo. Szaltusiii matvritdiz 
jrnis ji iszliuostivo net mm mei-j 
los savo tėvu, savo kraszto! 
“Tamsuoliai 
“prietaringu

tėvai
tikėjimu jam

---- iszro- '
juokingi bet *

su savo 4

I,

IJ >

taip mokyta m žmogui 
d v dabar netik
net atstumiantys. A|>ie juos, oi 
ypacz api(‘ molina, jis nenorėjo 

jis suprato, 
ji skiria nevien1 

bet ir ne- i
1

iusitikininui be-1
i

ramino sa- j 
*. Dabar nereiks man jais ne!

• J * Ii* • • *

Jaune galvoti, 
kad nuo tėvu 
platus vandenynas, 
peržengiama 
dugne.

Lt dai>geriau!
ve
iiipintis. Ir taip jiems visa sa- 

negana. 
tėvai — 

važiau tarus, 
) broliai visi 

- filoso-

vo dali palikau - ■ lyg 
mano tikrieji

, arba 
žmonija.

J u k 
beždžiones 
visa

favo jisai

n’

evoliucijos. daviniai
gerdamas degtines.

Mat, jau jis buvo gerai iszmo- 
visus 

numalszinti 
liu.

kės sąžines sukėlimus♦

degtines st i k Ie

Bet sztai prasideda ir 
lendieji girtuokliavimo 
inai. Netrukus ir visiszkai už
drausta. degtines prekyba. L 
Sakalinini miroms nenoroms 
reikėjo pasijeszkot i kur kitur j 
darbo ir vietos. Lyg (yezia ir 
darbai visur sumažėjo. Jam be
veik nieko

ne- Į 
varžv-

Ir in maistu nuolat sulenda,
Net bjauru žiūrėt,

Prie stalo negali seilei.
Oj misiuke pasitaisyk,

Laike Gavėnios apsinudszyk.
Ba gal tave kirmėlės sues, 

Ir ausis ates, 
nebagele, 
gaspadinele! 

$ t
Niutaune miesteli, 

Nedideliam kaimeli

Ir i>inigai po valei slinka, 
Tada gimines ir draugai, 

Pasirodo szlekti vyrai.
Palieka tave viena, 

Neduoda tau ne peną 
Vilkesberi tas

II ii

ll

O j tu
Ncszvari 

w

f 
nesenai atsi

buvo, %

Kjo namon niainej is, 
Paskui ji ir leberis.

karezema vienaI ZUJO III iv<« i v/jvi»i<a ' >vilti, 

Ba buvo sunki darbo diena, 
Maineris namon ėjo, 
Su niekuom nesuejo. 
Sapnas ant jo užėjo, 

Ant geležinkelio atsigulė sil
sėjo, 

Maszinistas szposa padart*, 
Jog visi akis atidarė, 

Juokėsi visi praejgiai 
Ir visi ajriszei.

tūla samari- 
tonka,

Mate ta darbu

Vienam vaikineliui teip pa
kliuvo.

Visi apleido ji biedna, 
Paliko lyg sieratuka viena, 
Tokie darbai tai nekriksz- 

czioniszki, 
Tikrai sakant tik szctoiuszki

Sunku po smert už tai užmo
kės,

Nei Dievas jiems už tatai ne
padės.

HWkt

lr M ielaszirdinga amerikonka.

nesusitaiųnus per 
karu dabar visai (buvo bloga, 

p ra keikdamas

l

f

*

k*

Vincui 
1 No" 

retu iszsikraustyti, bet isztusz- 
tejes koszenius ir stoka reik’i- 
lin^t raszįu liepė dar kęsti. Jis 
I iko. Kasti i e n gi rdoda v,o. vis 

griaujaneziu 
tviHas t i kojinio szaknis. Nuo- 
bitiniai socialistu susirinkimui, 
kuriuose reikdavo ir jam Imti/ 
isz pasžaknu iszjudino sohuo

nauju užmetimu,

i K

ROYAL MAIL
“PATOGUMU KELIAS* 

IN EUROPA
Vienos klcsos kajutonils garsus “O” 
laivai “Orbita* ir “Ordinio” duoda 
smagu kelia in Hamburgo. Laiva
korte antra klcsa $130. Trcczios 
klesos $103.50.

Pavasary pradės plaukti laivai 
“Orca” ir “Ohio’/

ROYAL MAIL STEAM 
PACKET COMPANY, 

Sanderson A Son, Inc. Agent*
2d Broaduay, New York,

arba pas vietinius agentus.

Policijai žino davė, 
Toji ant vietos nusidavė.

i pas vaitu nugabeno,
J

20 sidabriniu,
■'       """■ *         ■1 ■ 111

, Į N e ba geli
Inžinierių teipgi atgabeno 

Nubaudė ant

Amžinai 
kapitalistini pasauli, jis važi- 

in kita, 
isz pra

džių dar noVejo iszsirinkti pel-i 
o paskui iesz-

nėjo isz vienos vietos 
jeszkodamas darbo.

■1'4!

v i sa

paskui jesz-niilgesni darba, 
Rojo bile kokio. Su streikipin- 

s ‘ 
ir naudojosi ju kasa.

darbo ir 
ai butu net in ta pati fabriku 

ejes, jei tik butu ji priėmė.
Tolinus bus.

kais kalbėdamas ji 
vo“
į >atylomis /jeszkojo
O’

‘streika-
Bet

RALTUOSAMERIKOC
LJy LINIJA 9Broadvay, ‘Nev’York.N.Y W

t

r

TIE 51 
‘ KELIONE

o

'r *

i' ’ / I
Ihz New Vorko ar Fhila^elphia la llumbiirgM, 
$1O».5O. In FilIaVH $106.50. In Liepoja $107.; 
Isz Philadelphia in New Yprka geležinkeliu. !

Kreipkitės prie Vietiniu Agentų.

4

■i v

f

Stebuklingas galencloriszkas Laikrodėlis

3
*

M
v

ILIETUW
PER DLAMbURGAPflI-I/XMBXJRGA.I’TiJAXJX

ARBA LIEPOJU,
Lietuvei važuojant in Plliava aplenkia 

lenl^u Juosta (karldora)
Visa frcczia klnsn liadalinta Iii knm- 

bnrns ant 2. 4, G ir S toru.
LATVIA ......... ^8 Vasario .
LITUANIA ..............14 Kovo

SENIAUSIA LIETUVIŠKA AGENTŪRA NEW YORK
• < r ____
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Jeigu norite apsisaugoti nuo nuoskriaudymo tai pribuvo
■į .

in New York u kreipkitės in atsakunęziuusia
ŪMO. J. BARTASZIUS AGENTŪRA» 1

kuri yru visiems Lietuviimis gerai žinoma.
. .. ■ . . . ...

pagal (Ilonos kursu
antstooz.iu: '•

t ' •' 1 -iUl.i ilSU* ' t! ■.■. i. I ■
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Iszipaiborno ir siuneziame pinigus in visa |iasauli
; pasitinkame keleivius New Yorke

vant ^tooziu :
pristatomo ant laivu ir apdraudžiamo; padaromo pas- « i'j • 4 i» II a _ T> 11.1 .■% . <1. ! L

ir suteikamo npkvIne savo h oteli jo; bagažus

Kuris parodo valandas, 
miliutas, dienas san vai- 
les, kokio menesio, me
nesio diena Ir permai
nas. Yra tai kas stebė
tino ir toki laikrodėli 
turėt yra didelis pa Tan
kumas. Luksztai szito 
laikrodėlio yra gražus 
ir labai tvirti, 7 akmenų 
mechanizmas geriausio plieno Ir nikelio, laiko gerai

Kožnam kas tiK 
Vertas užsimerkus

ir labai tvirti, 7 akmenų

f laika ir gvarantuotas ant 20 melu, 
pamato tas laikrodėlis patinka.
$15.00 bot mes parduodame už fabrikus preke vž 9*»*B 

niaszinele drukavot laiszkus arba 
Turi visas literas. Ženklus lt! 

numerius ir ant Jos kožnas gali drukuol kaip ant brangios inaszinos. Ji par*» 
siduoda po $5.00 ir brangiau, o pas mus gauna dykai kas perka laikrodėli* 
Užtikrinam kožnam užganedinima arba gražinam pinigus. Prisiuskite tk 25c» 
rankpinlgu o kitus užmokėsite kada viską atnesz in namus. Adresavokite:

PRACTICAL SALES COMPANY, 
1210 NORTH IRVING AYE. Dept. »05.

ir priedu duodam kuris perka laikrodėli, 
vadinama typewriter, kuri yra graži ir tvirta.

O v
I

SALES
CHICAGO, ILL*

4

įl

Pakirpti plaukai ir pleiskanos nčra ma- 
Joni kombinacija. Tos nešvarios baltos 

w/fcl pleiskanų lupynos sunaikina gražiausius 
Alt kiekvono plaukus.

Ruffle
yra mirtinu priešu pleiskanų. Tik kelis 

jas iš galvos visiškai 
pranyks pleiskanos. Palaikymui sveikos

fl

if kurtus panaudojus jus iš galvos visiškai 
/ pranyks pleiskanos.

galvos odos ir graži y žvilgančių plaukų, naudokit JRufflcs.
Kaina 65 centai aptiekosc, arba už 75 centus prisiunčiamo 

tiesiai iį Įubara tori jos,
F. AD. RICHTER & CO.

104-114 So. 4Ch St. Brooklyn, N. Y.

J

n.

I'

i

4

į^alutaras fritters
Yra tai geriausia Gyduole del Visokiu Negerumu 

su Pilvo Netvarkumo: r

PRIETVARAS, ISZPUTIMAI, ATSIRAUGĖJIMAI,
NEŽLEBCZIOJIMAI, PRASTAS APETITAS, 

GALVOS SKAUDĖJIMAI, 
NUSILPIMAS, IR T. T.

Ui ' -r " ' >

Dąrytas isz iszrinktuju geriausiu naudingiausiu vaistu, 
Jis yra labai veiklus ir

NERVISZKUMAS, 4

II

.!■

1 szaunai medikaliszko vertes. Jis yra labai veiklas ir 
ir taipgi priimnus. Jis iszvalo žarnas, pagelbsti virini*
mui, pataiso apetitą ir priduoda viso genimo del visoV • • 1 A* 1 * A • « 1 A

ReikalaukiteVitus reikalingus dokumentus, 
laivakorcziu ir pinigus kurso.

GEO. J. BARTASZIUS,
498 WASHINGTON ST. NEW YORK, N. Y.

Oillpįį valniidos: Nuo 8 ryte iki 8 vtikaro. 
■ ■ 

.......i

■ ■ J

portus ir I 
Itįinu aut

ih’T

s

I

į'Mlį!«

•ežiu ir pinigus kurso

Nedeliomis nuo 10 ryte iki 3ii' :*T- -I M ■ T CT- < 

■ Į i

popiet. \
ik

i1

J
i| !'• i

Jj V;
V ■If

kūno. Jeigu jusu aptiekorius neturi Salutaro Biterio taiKuna. jeigu
reikalaukite lesiai iszmus.

Salutaras Drug & Chemical Co.
1707 S. HALSTED ST. Dopt. 15, CHICAGO, ILL. *■

Įlf

4



I SAULE

F

capital rrocK ms.ooo.se 
Parpia* Ir Profits >581,841.50

»M«kun« utn, procentą ant luditu 
f pinigu. Procentą prided am prie Jum 
{pinigu i Sausio ir 1 Liepos, nepal- 

■ant ar atn«asat parodyt knygute 
ar ne. Meo norim kad Ir Jum tarft- 
tumot reikalą au musu banka, ne
paisant ar mažas ar didelis.

Bankaa adaraa nuo 9 ryte Iki S 
popiet. Subatomls 9 ryte Iki 12 vai.

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

Žinios Vietines
sa-Rėklu i t is 

sngryžo isz li-
Szirdi li

prieteliams kurie 
ligonbuteje, o 
Bekere vieziu i,

— Andrius 
liuninkus, jau 
gonbutes pasveikins, 
gai dekavoje pažystamiems ir 

ji atlankė
ypatingai M. 
J. Greimui, J. 

Sakalauckui, V. Mitchelui, F.
Mahanojaus ir 

V. Morkūnui ir Girardvilles.
Milauskui isz

I

I
Ii

Panedelije likos 
moterystes Kranas 

Milauskas su p. Ona Szukovi- 
cziute isz Girardvilles.

Įti mazgu
surisz

i
H. BALL. Prezidentas.
Oao. W. BARLOW. Vice-Proz.
Jos. E. FERGUSON, Kantorius.

■ Ant J. Sakalauskas
LIKTUVISZKAS GRABORIUS 

IR BALSAM UOTO J AS
i

r

KMhdii

Laidoja kūnas Numirėliu pagal Nau
jausia mada. Pigi preke. Telpgl pri
stato automobilius vleokleins reika
lams.

Parduodu Tlaokius paminklui, didel
ius ir mažius už pigiausia preke, todėl 
Jeigu pirkaite PO M NINKA ui kreip
kitės pas num e, nes aaz galiu Jumis 
pigiau geidaus parduoti negu kltL
W1 E. Pine SU Mahanoy City. Pa.

>>. y

Wl ... ................................................ .......... .. .........

JONAS M. CISARIKAS
Tire Insurance Agent E
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— Subatoje 
burmistro “ 
svecziai kuriu

sVccziftvosi
asztuonilieteli je” 

smegenis buvo
persemtos už daug su
lio szviesa.”

— Panedelio po piet kliu.
suriszo

< i nienu-

('zesna suriszo mazgu mote
rystes Fra na Elscri su p. Kat
re* Radauskiute, 
road nli., duktė 
dausko.' Svodba 
nuotakos tėvus.

— Ana diena nauja Grai 
parapijų

W. Pine ir B. ulv-

410 \V. Knil- 
Mikolo Ra- 

atsibuvo pas

pirkoku Kataliku 
kampa ant 
ežios kur ueužilgio statys nau- 

paliepta 
Neužil-

bažnvczia.ja haznyczia. .Jau 
žmoni m iszsi kraustyt.* 
gio turėsim ir žydu szkala ant 
kampo (’atawissti ir W. Malui- 
noy Avė., 
asztuonis

Merchants Bankas pri- 
prio darbo Kazimiera 

Markovicziu isz Gilbortono in 
vieta, apsivedusios Elzbietos 
Danisevicziutes.'

ome
1922 METU INEIGU TAKSAI 

(INCOME TAX)

— Juozas Stankeviczia ap- 
laike žinia isz Mt. Carinei ku
ri prancsza kad jo dede Miko
las Baryszas 
Utarninka.
tas Su bates ryta.

mirė praeita 
Jisai bus palaido-

— Visiems tiems kurie at
silankė in bažnyczo Ketvcrgo 
ryta ant gailos pamaldų už du- 
szia Irenos, 
dukreles, lai 
szimtaropai atlygina, kaipo, ir 
Ražauczio moterimis 
szirdingas maldas. 
Boezkauskai.

musu * mylcnios 
visiems Dievas

už joju
— F. W.

(sz Shenandoah, Pa.
12 metu su-— ICdwardas, 

nulis Jono Abraczinsko, sztor- 
ninko, likos baisui sužeistas, ka 
da pataikų 
rogutvms.

m automobiliu su

prasidėjo baž-

I

BI
I

I

L Mtf» MHMhOMOOMMH mušim

Apdraudžia (Inszurlnlu) Namus 
T a vo rus, Naminius 'Rakandus, 

nuo Ugnies.
Geriausiose Kompanijose

o tada turėsim net 
Dievo namus rubė- 

žiuje penkių szimtu pėdu ap- 
linkineje. T...,, 
baimingais kad 
meni.

ruresim būti dieyo- 
ir nenoretu-

— Czionais 
nytine kova terp dveja lenkisz- 
ku bažnyeziu pi ieszais “neža- 
ležnikus,” i
imi su atspaudytais 
plakatais. Ana diena 
aresztavota
Kamerovskiute už apšmeižimu, 
nes ji ji atnesze bjaure gromata 
pas T. Ki’ižinauska 
spaudytu.

pries^ais
ir tai per apsmviži- 

bjaureis 
Ana diena likos

10 metu Valerije

Ė 
«»

s 
!Į Bio W. Mahanoy Are, Mahanoy City*

IMI

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIKTUVISZKAS 

SKABORIU8 MAHANOY CITY, PA.

Laidoja Kūnas Numirusiu. Pasamdo 
Automobilius del Laidotuvių K r Įk
alt Intu, Vesellju, Paalvažlnejimo 

Ir t. L 
£20 W. Ceatre SU 1

534 
<mu die- 

ligonbutes

Jonas Vitkauskas, 
\\ . Pine uli. sugiyžo 
na isz Ashlando 
kur turėjo operacije ant tonso- 
lit is.

vakaru, 8 va- 
N’orkevicziaus

Nedėlios
landa, Norkevicziaus svetai
nėje atsibus akyvos prakalbos 
apie Lietuva, 

pribuvęs
Žmūidzina viezius,

i Sziauliu

t ik
i Atstovas.

Mahanoy Cit,. b^nlingni tlžpinszoini.

AAet«v1s>kas Graborlaa

K. RĖKLAITIS
Numirėlius *p*K*l 

■sujausią mada ir mokslą. 
Turi pagrlblnlnke moters. 

Prieinamos prekes.

Laidoja

I

Ht West Spruce Street 
MAHANOY CITY. PA.

Bell Telepbonaa No. 149
I

CMAS. S. FARMLEY 
Reni EHntr AgrnJ — Notary l*ublic 
Jeigu norite pirkti ar parduoti Stuban 

mea galime jumla tame patarnauti. 
Randavojame namui, koletavojame 

% randai ir telp tolima. 
XXS W. Onlm SU Mahanoy ('lty. J’n.

Tvlrcalamla Lietnvhika

Didele kaucija sudėta Valsti
jos Banko Departamento. 
Kalu po priežiūra Valstijos, 
taip kad pinigai sudėti mano 
Bankojo negali pražūti. Pri
imu pinigus saugiam palaiki
ai ui. Slunczu pinigus In vi
gą* dalis svieto, pagal dienos 
kursą. Parduodu Laivakor
tes kompanijų nustatytam* 

kainoms. Parūpinu Pas z poe
tus keliaujantiems in Lietuva 
▼lakas daroma teisingai, grel 
tai ir pigiai. Raižykite apie 
kgiaag o gausite teisinga 
ateaklma. Adresą vokite:

V. LAPINSKAS
eoi

MAHANOY CITY*
• Mahanoy Aye„

• PA.

Daktaras Juozas J. Austrą Į 
* LIETUVIS. t

Buvusia daktaras kariumeneje. , 
Gydo visokias ligaa. i 

priima ligoniui iki 10 valanda ryte, 
d/ iki 2 popiet. G iki 9 vakare. ♦ 

Tuom-laikinifl ofisas randasi ♦ 
! * KAZI NO APTIEK0.1 E, į
gK H. Jartlln St. Shenandoah, Pa. i

GERA PROGA PLIKIAMS!

Arablszka Montis 7 r* tikrai paaek- 
mlnga Ir kas prieinąs keliolika stem- 
pu ir saro adrese tai aplaikys tuju 
arablszku gyduolių dykai. Raszyklte 
ant esto adreso Dr. Jnabco, 236 Broad
way, Box 9, Brooklyn, N. Y. Panaudo
kite lai szlos progos risi kurie yra 
pos-pUklai arba visai yra nupllkla. t.f

i > . I. *i ,! ,

kuria laikas ka 
isz Lietuvos A.

Liet uviu
Visi vru

nes i įt
žangu visiems dykai.

Adomas Feliksas atėjus 
I isz darbo ne norėjo nusipraust 
kada jam

I

Laikas jau artinasi kuomet 
visi turi kreipti atyda in savo 
ineigii (income) taksus. Daly- 
•kas lieczia. beveik visus augu
sius, pilieczius ir nepileezins, ir 
visi szios szalies gyventojai tu
ri kreipti atyda iii ji.

Instatyrnai reikalauja

kurie pereitais 
sugražino 

jeigu ypatų nesu-

e
R
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n
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PADOVANOJO SAVO NAMA DEL .VICE PREZIDENTO SUV. VALST.
Szitas puikus namas kuris stovi ant 16-tos ir Kuller ulicziu, 

locnastis nuszles John B. 
re prezidento, imt atminties mirusio savo vyro 
ne turėjo valdiszko mimo kaip prezidentu 
ponios Henderson.

ant. atminties

is ku l is stovi ant 16-tos 
Henderson, kuri padovanojo del Suv. Vaisi, ant gyvenimo del vi- 

sziolei vice prezidentas 
lavoti. \ aldže priėmė dovana9

ir Simam 
tiktai turėjo ran<

Lyg

Rusu < <

\\ ashingtone, I). (’. yra

r

pirma 
prisiųsta

idant at- 
Križnauckas likos 

pastatytas į>0 kaurije. Mergai
te iszsikalbineja buk jiai pada
vė tuja gromata. kokia tai mote 
re su paliepimu idant nunesztu 
pas Križiimurka, bet valdže ke
tina už keliu dienu aresztavoti 
motere kuri paliepė mergaitei 
t aja g . .
koriu. Gromata apšmeižė 
žaležniku 
bjauriausiu žodžiu.

Mergaite vėliaus 
leista ant liuosvbes.

ineigu taksu blankos del 1922 
metu turi būti sugražintos no
vel imis penkioliktos dienos Ko
vo, 1923 m. Collector of Inter
nal Kevehue pristato blankas, 
kurios turi būti iszpildytos. 
Kopijos tu blanku iszsiustos vi
siems mokeszcziu mokėtojams 
(taxpayers),
metais iszpilde ir 
blankas, bet 
laukia blankos kopija tas nepa- 
liuosuoja ji nuo mokėjimo ant 
paskirto laiko. Taksumokeji- 
mas arba pirmas užmokestis 
turi but užmokėtas Kovo 15 d. 
Jeigu taksai maža suma, ge
rinus mokėti visa suma ant syk 
bet jeigu didelis tai gailina mo
kėti in keturias dalis, 
mokestis turi būti
kuomet blanka sugražinta inwe 
liūs Kovo 15 d. Tie, kurie neisz- 
pildo blanka arba neužinoka 
taksus turės užmokėti bausme.

Nevede žmones, arba jeigu 
V(‘de*ir negyvena su vyru arba 
paezia, turi paliuosavima ant 
$1,000. Už virsz $1,000 turi mo
kėti 4$? iki $4,0()0, bėt jeigu,už
dirba dauginus kai $4,00() tai 

sumos turi mokėti
užiaikanezias y pa t as 

.„..c* po $400. paliuosavima 
už kiekviena.

Vede žmones 
uždirba $5,000 arba mažiaus, 

paliuosavima ant $’.

) J

v

. . į-*

Popas Dzerszins-
“ Juo-

Įi’omata mmeszti pas dru- 
1 ne- 
nuodvasiszkaji

likos

ANT PARDAVIMO.

<

i l

pa

už virsz tos 
<S%. l’ž 
gauna

y kuru* isz vi so

suteikti paliuosavima ant $2,- 
500. 1920 metais vedusieji t ure- 
vejo paliuosavima 
Vedes žmogus turi 
paezia idant gauti ta paliuosa
vima isz $2,fį00. Apart to

isz $2,01)0. 
gyventi su

gaspadine paliepė, 
I na ir pradėjo stumdyt gaspa- 
! (lineliu Lajauckienia po stuba.Į 

turėjo 
dienas Fogartc

— Keli metai 
isz Stan i k l io 
rieksas apie 
žinota buk

lineliu 
už ka atsėdėti penki 

\s fortecoje.
adgal dingo 

Danielius Fred- 
knri vėliaus da

li kos užmusztas 
Xltoonoje, kad užtai ana die
na Danielukas sngryžo pas sa
vo moterelia kuria buvo aplei- 
dias su vaikais. Motere vietoje 

nebaszninka 
liepe 

aresztavoti ir sziadien Danie
lių

priglaust atgijusi 
trip ant jojo inirszo, jog

s

*di Pottsvilles kalėjime, 
“gyvas nebasznin

kus” tokio priėmimo nuo savo 
paežiu les.

'«aWMaaMMMNMMM^Mr<««NMW*W*W» ~*M>'WWI—| III— i 1 liįiy I—-w — ■” —■—■' — ■ • m-’—M—M VI '«■' — — W . Jir_- 4- —m , t
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Neisit i k ėjo

I

Ivieju familiju,
No. 627 E. Mahanov ir 628 

ant puses into, 
(1’20)

Namai ant 
po
E. Pine St.
Atsiszaukite ant adreso

F. Barszczanekas
628 E. Pine St.

Mahanoy City, Pa.

Valgiu Gaminimas
----- IRI------

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

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

MAHANOY CITY, PA.

vima isz $2,^00. Apart to, gali 
gauti paliuosavima isz $400, už 
kiekviena užlaikanezia ypata. 
Taksu mioszimtis yra 4% ant 
pinnu $4,000 virsz pnliuosavi
lnų, ir 8% del virsz to. Tokiu 
budu, vedos 
jais vaikais turi paliuosavima 
mažesnius pidiuosavimus už gv 
venimd reikmėmis (kas bus isz 
dėstyta vėliaus).
žmogus su dvjejais vaikais, jei
gu uždirba $4,000, turi mokėti 
4% ant $700’ arba $28. O jei
gu uždirba suvirsz $4,000 tai 
turi mokėti 8$< už virs tos su 
mos uždirbtus pinigus.

SVARBU: Nevede žmones, 
kurie uždirba $1,000 ir vedė 
kurie uždirba $2,000, kad mo
ta jiems nereikia mokėti tak
sus, turi iszpildyti blanka ir 
prisiunsti kolektoriui.

Suv. Valstijų piliecziai 
arba naturalizuoti, ir vi- 

ateivini gauna 
pidiuosavimus 

taksu, bile 
gyvena Suv.

Juodas Popiežius 
valdo czeka.

London. — 
kas kuris save p rami no
du Popiežių” yra dabar ininis- 

veikaln, ir da 
valdo “czeka” revoliucijonie- 
riszka tribunolą. Dzerszinskas 
tvirtina, buk 
apsiejt be’ 
suvaldo pasikėlimus, 
cijonierius ir užlaiko proleta- 
rizma. Sziadien Kosijoi gresia 
didesnis pavojus 
metai adgal, o 
iszkilt kožna diena, todėl 
ka. taji neramumą apinalszina 
ir 
priesztaraiijn prieszais dabar 
tinia valdžia 
isznaikinta, 
jeg’t'ris.

Nuo 1917 meto lyg sziam lai
kui toji czeka siiszande ir isz 
korė Kosijoi net 1,979,785 žmo
nis.-

toriu viduriniu 
czi‘ka ’ ’

sovietui negali 
ezokos, nes tik j i ji 

revoliu-

ne kaip keli 
i’evoliucije gali 

eze-
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baudže tuosius,
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LIETUVOS PAVEIKSLAI
Nauji Žingeidus K ratam i Paveikslai 

Pirmu Sykiu Rodomi Amerikoje.

|Mahanojuje Rodys K. Lukszis isz Lietuviu 
Teatro Bendroves,

Seredoj ir
Ketverge
NORKEVICZIAUS SALEJE.

21 ir 22 Vasario

gimė 
si iipsigyvenc 
virszminetus 
(kaslink income 
ateivis, kuris
Valstijose, kuris nclaikinai 
vena czipn, yra skaitomai kai
po apsigyyen.es.)

Lietuviu Biuras prie bVn’eign 
Language Information Service 
pagelbės 
kinis “income” taksu reika
lais, ypatingai teisingais isz.ro- 
Ravimais. Lietuviai gali kreip
tis sekaneziu adresu:

LitJiuajiian Bureau,
119 West 41št Street, 

New York Cit v.
—Foreign Language Infor. Service.

lietuviams su viso- 
iiicome”

ANT PARDAVIMO.

r
 Pamatykite Lietuva kaip ji sziadien 
iszrodo. Pamatykite jos miestus, kai
mus, fabrikus, mokslaines. rinkimus, 
kariumene, prezidentą, valdininkus ir t. t. 
Teipgi bus rodomi juokingi ir kitoki pavei
kslai kurie visiems patiks. Ateikite visi. 

Prasidės 7 valanda vakare.

Farina 75 akeru Locust val- 
4 maitos nuo Mahanoy 

17 Holstein karves, ar- 
visztos j naujos 

1000 grepsiniu

lc v
City;
kliai, kiaules,
maszinerijos,
krunni, 260 vaisiniu medžiu.
Norintieji pirkt atsiszaukit pas
H. W. Creasy • Box 147

Mahanoy Čity, Pa. t. 20

a’nt pardavimo’

INŽANGA 35c. VAIKAMS 15c.

Dveji nauji namai, du neda
lia igti statyt ant W. Coal St. 
Shenandoah. Norintieji pirkti 
atsiszaukit pips

E. K yg uoli s į
898 W. Coal St., 

Shenandoah, Pa.
«

TAMAQUA, PA.
KOŽNA SEREDA. 9 ryte Iki 8 vdkare.
2-tJrns Flornu . 41 U ĖST BROAD ST.

Laukti yra

papuczkon,

DAKTARAM 1. H. HODGENS 
rhlladellphto Specialiau* 

Užsheuejuslu ir Chrunbzku Llgn 
Eikite ten kur esate tikri kad gau

site tvirta rodą Ir atsakanti inedika- 
llszka gydimą, per daktaru kuris turi 
daug motu pasekmingo praktikavimo. 
Gydimą ka aplalkote nuo manen yra 
gvarautuotas.

Jalgu esate silpni, nervlszkl ar 11- 
guoti, nedarykite los klaidos ka kiti 
esą padaro, ateikite pas mano ir pas
laptingai pasikalbėsimo, 
pavojinga.

Viduriu netvarkos, aptrauktas lie
žuvis, užkimimas ir sunkumas po val
giui, guzai, svaigulis* silpnumas szlr- 
dies, ir visos viduriu netvarkos grei
tai palengvinti.

Odos ilgos, Iszberlmal,
dedervines Ir kitos odos ligos greitai 
pasiduoda per mano gydimą.

Silpni vyrai ar pajėgos Jusu Jaunls- 
tes jus apleidžia? Ar esate nuvargę ir 
silpni? Ar stokus Jums drūtumo, mit
rumo Ir pajėgos ka gamta jums pa
ženklino, jalgu telp. tai matykite ma
ne.

Ruinatlzmas visokiuose padėjimuo
se, toippgl Isztlne ir sztyvl sulenkimai 
pasiduoda per mano gydimą.

Ar esate nervuotl Ir trote nuodeju, 
silpni Ir nuvargo, pailso isz ryto, be 
ambicijos, be gyvumo, trotinat ant vo- 
gos, silpnos atminties, sarmatlyvi, 
greitai pailstai, pikti, iszbllszkusls Ir 
iszberlmal ant veido, pailsės, nuvar- 
skausmas peczuose, skausmas
tuose, skausmas gerklėje, atakas en
ergijos. Todėl nelaukite.

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

Ateikite gausite rodą dykai. Po tam 
iszalszklnslu kokis skirtumas, geres
nis Ir daug pagelbantls yra mano spa
sabas gydimo. Padokavones nuo dak- 

siBZkuju. Tie gydi- 
rekomendavotr per

kau-

tarų, lojerlu ir dvasiszkuju. Tie 
mat patvirtinti ir _________
garsingiauslus Europos ir Amerikos 
Specialistus:
Kotvergais ir Petnycziomis 10 
vai. ryto iki 8 vai. vakare. Su-
batomis 9 ryte ild 12 piet.
Dr. Hodgens Medical Offices, 
4 S. Centre St. (2-tras floras) 

Pottsville, Pa.
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VOKIECZIU PRIESZAIS FRANCUZUS. 
parodo

ko ant Pariser pleciaus, Borline,
Francuzn

PROTESTAS
l’u veikslas tilkstanezius vokieczin kurie susirin- 

užprotestavot prieszais 
užgriebė Kn hro aplinkine. Mažai tasai pru

nes franciizai da daugiau užima vietų ir
s, kurie 

testas prisidave 
jau nusiyrė lyg lielgiszko rubeziaus.

užima

Didelis IsZpardavimas 
Guinano Sztore!

Rengėmės daryti atskaita viso tavoro 
musu sztore todėl nutarėm iszparduoti 
ka daugiause tavoro idant butu mažiaus 
darbo prie suskaitimo tavoro.

Moterems Siutai už Maža Pinigą
Bile kokis siutas dabar už puse prekes.
Sumažintos prekes ant moterų kotu, 

szlebiu ir visokiu jekiu. 
Vyrams siutai ir overkotai.

Numažintos prekes ant fornieziu, kar- 
petu, divonu ir hiteru. 1 

Pigios' prekes, geras tavoras.  •b

GUINAN’S 201W. CENTRE SI

(*

Merchants Banking Trust Co.
MAHANOY CITY, PA.

Nori kad’taupytumet savo pinigus sziam banke.
Nori kad atydarturnet taupinimo ar Czekiu 

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

K

banką jeszko dauginus prieteliu.
Ji suteikia patarimu kur geriausia investyt 

pinigus. Prigelbes jumis pirkti praperte.
.Gera bapka yra jusu goriausis prietelis.
Dekite savo pinigus ini

.MERCHANTS ‘feANKING TRUST CO.

DIREKTORIAI:
D. F. GUINAN, Sek. Kasijerlus 

LEON ECKERT, Vlce-Proz.
J. H, GARRAHAN, W. F. RYNKIEVICZIA, P. C. FENTON, .

T. G. HORNSfcY, A. DANISZEVICZIA, M, GAVŲLA..

D. M. GRAHAM, Pret.
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