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ISZ AMERIKOS
Negali daryti kratos be 

varanto.
Hartford, Conn. — Prohibi- 

cijos sznipni ne turi tiesos da
ryti ant žmogaus krata jeigu 
ne turi ant to varanta ižduota 
per suda, teip nusprendė sudže 
llowe, kada likos priesz ji pa- 
statvtas Kazimieras Karinauc- 
kas, lietuvys isz Waterbnrio.

Karinauckas 
rodamas bonka arielkos po 
surdotu, kada ji sutiko sznipns 
ir areszflvojo už 
prohibicijos tiesu.
leido žmogeli liepdamas szni- 
pui sugrąžyti bonka ramybes.
Tėvas nori atiduot vaikus, bet 

motina tam prieszinasi.
Scranton, Pa. — Daminika 

Batcz, anglckasis, kuris serga 
nuo kokio tai laiko, apgarsino, 
buk atiduos savo keturis vai

ku rie vaikus 
priims po savo apgloba ir rū
pinsis jeis kaip su savo, nes ji
sai neg:

Naujas automobilius su ketu- 
noms kojoms.

Washington, D. C. —
Bryan ana. 
dirbti naujo budo automobiliu 
kuris turi ketures kojas — be

James 
diena užbaigė

ratu ant penkių žmonių, kimi
nai kurie taji nepaprasta auto- 

, sako) jog bus 
Naujas a u tomo-

kus del žmonių,

ėjo namo tu- 
arielkos

peržengimą
Sudže pa-

serga iuljy 
erei xmdh>lL 
Daktarai sa

I*

i juju iszfnaityt ir 
duoti prigulinezio isza.ukleji- 
mo, nes pats kenezia bada. Mo
tina ant to nesutiko ir pasi- 
pricszino vyro užmanimui, sa
kydama, buk dirbs lyg pasku
tiniu spėkų kad tik vaikus pa
siliks prie savos.

3000 serga ant influenzos.
Shamokin) Pa. — Czionais 

nza tris tukstan-
jijjatdr (įaugini k 

ko, buk yra penki 
sztamai tokios plurzes, bet no 
teip smarki kaip buvo 1918 
mete.

Panaszus padėjimas Mount 
Carmel, Shenadorije, Mahano- 
jui ir net lyg Wilkes-Barriu, 
bet žmonis nemirszta kaip 
mirdavo.
Pabėgo in Merilanda apsivesti.

Elkton, Md. — 
Pennsylvanijos poreles likos 

mazgu moterystes
Warren Kishbaugh 

su Julije

žmonis

Sekanczios

Pa.,

surisztos
i zionais:
isz Berwick,
Adamkevicziute isz Glen Lyon,
Pa., Konstantas Deszkeviczius

Mare Letkevicziute isz 
Camdeno, N. J.

Zokoninke užmuszta per 
automobiliu.

Cleveland, Ohio.

su Letkevicziute

OVKUO 
Olinipiusza isz Sz.v. Andriejaus 
mokslą i nes vesdama vaikus in 
bažnyczia skersai kelio, laike 
sniegines viešnios likos trenkta 
per automobiliu ir teip sužeis-

valandas mire 
Automobilistas 

ejnanezios zoko-

MAHANOY ano a si..

mobiliu mate 
pasekmingas.
bilius yra varomas per du mo- 
torius po 40 arkliu pajėgu kož- 
nas ir gales “vaikszczioti”

valanda. Kojos ma- 
vai kszczioje panasze i 

kaip žmogiszkos kojos.
Atrado auksa ant savo fanuos.

Park Fals, Wis. — Fanneris 
Teodoras Vardenskis rado ke
liolika grūdu gryno aukso. Isz 
pradžių nieko sau isz to neda
rė bot kada už keliu dienu vela 
surado kelis szmotelius nuo 
czvortcs lyg puse colio didumo, 
nunesze pas auksoriu persitik- 
ryt ar isztikruju yra tai auk-

Auksorius pasakė jam, 
tai tikras auksas. Sziadien 

sapnuoji* kad

myliu in 
szinos

80

s: vs. 
jog 
Vardenskis jau 
yra dideliu milijonierium.

Geriauses vaikas pasirodė 
arsziausiu. 1

New York. — Keturiolikos 
kuris 

vaiku moks
liai ici jai, 

bažnyczia, 
idant iml

iai gesintu 
f! e in patai- 
u > X K r

K. —

metu Henri kis 
buvo 
lai nėjo, 
buk 
kurioje kilo ugnis, 
lytu kaip agnaus 
agni. Vaiku nu

.FOS

Lowe,
> >

prisipažino
jisai uždegė

"oriausiu

Atsimyk, jog esi dulkia...”— 
ir sukrito negyva.

Waterbury, Conn.
kunigas

c <

isz dulkiu kilai 
vela pavirsi,”

“atsimyk, 
in dulkes

Vikaras davė

Kada 
Ed w ar d as FI a n n ory 

turėjo pamokslą. Pelenu dieno
je, kalbėdamas apie 

ir
motore Blan

chard sėdėdama arti altoriaus 
krito negyva.
moteriai paskutini patepimu.
Sapnavo apie mirti paezios — 

pats mirė.
Chicago. — Motina likos nu

vežta iii ligonbuti nes daktaras 
pasakė jog serga influenza. 
Tada maža Onute, 11 metu 
mergaite užęme motinos vieta 
ir dažiurinejo broliukus 7 ir 9 
metu ir dirbo kiek turėjo pajė
gu prie namines gaspadorys- 
tes., Po keliu dienu ir tėvas ap-
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DIDELI SZALCZEI SULAIKĖ PLAUKIMĄ LAIVU.
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g laivu likos pagauti per szalti ir daugelis inszalo in ledus, 
atsitikimuosia • kapitonai

Aiit ežero Michigan dan 
Nekurie pasažieriai turėjo ejti pekszti lyg kraszto. Daugeliiiosin 

idant iszplaukti isz ledu. 
---------------------p----- ------ ------- ■ 
25 paikiszelei pražuvo ugnijė 
priglaudoje, ir tris dažiure- 

tojai. 
Ant

laivu turėjo naudoti dinamitą

Didelios ugnes po visa 
Amerika.

New York. — Krutanmjii 
paveikslu Cosmopolitan Pro
duction Co., ant 127 ulyezios 
sudegi* lyg 
dare bledes ant $1,500,000.

Summerville, l‘a. — 
sunaikino tris bizniavus blo- 

Idant sulai- 
vieua narna 

linamitu.

ant 
pamatu. Ugnis pa-

Ugnis
t ris 

kus viduriniesti.
kyti ugni turėjo

su 
ties $90,000.

Shamokin, Pa.
mynos neteko pastoges per su-1 
degimą keliolikos namu. Pade- 

yra. ^į^iypos Sosoko,

iszneszt i

Kcleį

i

i Ble-

Trvs szei- • 1

llill ir Remi. Bledes $6,000.
Lewiston, Pa. — 

trenkė in tvartu 
no Storėti o, 
su juoni ir 
kiaulių ir visztu.

Omaha, Nebr.

Perkūnas 
farmerio Jo- 

kuris užsidegė o 
18 gyvuliu, daug

del za-

Didelis

/
Visas blo- 
Petnvežios

Daug paczto sudegi* 
ant puses

W. ». KOCZKOITMKI, Pre«. A R«r 
F. W.BIH ZKOWNMI. KUtor

ir^-|r irir. . _-r ■ r..Į|inr|ĮĮr....._ ■*

Klaipeda Atiduota 
Lietuviams.

KRAUJO PRALIEJIMAS
I

34 METAS

apie tai,

zoiia (ar

' . • 
Lietuva daginius 

kerszina ginkluotu pasiprieszi- 
nimii jeigu Lenkai drystu už- 
ejti ant tosios vietos.

Toji neutraliszka
tik ne Ims nuo Slabados lyg 
G rod niaus) turi 135 mylės il- 

I gio turinti apie 800 ketmkam- 
Lietuvei susirėmė su Lenkais P’11’11 myliu, bėga skersai ru- 

bežiaus Vilniaus. Toji zona li
kos paskirta idant apsaugoti 
Lenkus ir Lietuvius nuo susi
rėmimo ir buvo po valdžia 
alijjentu. Vasario 3, Paryžiuje, 
allijentai paskyrė szmota del 
Lenku ir Lietuviu. Lenkai pri
ėmė nusprendimą, bet Lietuvei 
atmetė su kerszinimu, jog pasi- 
prieszys Lenkams, jeigu uores 
paimti taja zona.

LIETUVOJE.

kada norėjo užimti neutra- 
liszka zona. Daug pražuvo.

■ (suvėlinta).

New York. — Ant Ward o 
salos Nedėlios vakaru km* ra- 

j dosi 1600 pamiszcliu kilo ug- 
•25 pami- 

szelei drauge su trimis dažiib 
retojais, daug ligoniu tikės su
žeista. Ugnis kilo moterių per
skirtoje, sumiszimas buvo bai
sus terp heprocziu. 

>ll

Szalczei, szturmai vejai ir 
nelaimes.

Washington. •— Po 
Su v. Valst. i
czei y pa t i nga rtV est liėsia. Apie 
penkcsdcszinits žmonių susza- 
lo. (Iiicage suszalo • dvileka. 
Geleži akelei buvo pri versti su
stoti nes 
užpustytos.
turi angįiu, todėl 
keneze labai. Wilkefc*Barriuo- 
sia didele viesulą padare daug 
bledes, szatlis buvo 15 laips- 

žemiau zero. Pittsburge 
smarki vėtra iszrove medžius, 
nunesze stogus o vienas namas 
visai sugriuvo. Daugeli uos i a 
miestuosia mokslaines turėjo 
sustoti del stokos augliu.

uis kuriame pražuvo

ISZ VISU SZAL1U
Nužudimas moteres Indijoi 

kasztuoje $2.
London. — Indijoi likos in- 

vestos naujos tiesos isz kuriu 
gyventojai yra labai neužgana- 
dytais, nes už nužudinima mo
teres turi 
bausmes.
nepatikdavo jojo 
galėjo atsikratyt nuo josios per 
nužudinima ir būti liuosu, bet 
dabar, pagal naujės tiesas turi 
mokėti du dolerius bausmes.'

pas mus

mokėti du dolerius 
Kitados jeigu kam 

motore, tai

visas
užėjo dideli szal-

daugeli vietų likos 
Daugeli miestu no 

gyventoja i

niu

Palicijantas aresztavojo savo 
dukteria už vagima automo

biliu.
Tamas Murphy

Reike žinot, jog pas mus 
/Vmerikė du doleriu tn1 mažas 
pinigas bet Indijoj pasidarytu 
keli tukstauezei, 
užprotestavojo

sunku nubaudima.i t

todėl žmonis 
priesz teip 

> ?

Siamas turi nepapraseziausius 
žvėris ir sutvėrimus.

London. — Karalius Siamo 
turi nepapraseziausius sutvėri
mus kokius gamta 
dovanoti, 
Wells, sąnaris 
moksliszkos draugu ves ant sur 
si rinkimo po 
sklypo Siamo,

galėjo ap
kalbėjo Cawcth 

geografiszkos

Klaipeda,
Lietuva, Baltijos Angora, szian 
die savo rankose tm i speku su
kelti svietiszkn kara. Kuomet 
speCiale ambasadorių tarybos 
ežia prisiųsta komisija sutiko 
pagalinus su preliminaru su
tartimi, padaryta su Lietuva ir 
KI a i pe< I os k raszt o 
tuviai visame plotuose 
szaūkti: ”

Lietuva oficialiai 
jog Klaipėdos 
spęstas. Pilnai tikti, kad san
tarve patvirtins Klaipėdos a li
ek savi ma.

Oficialiai pažymėta, jog pre-, 
liminare sutartis, kuriaja san- 

pripažista Klaipėdos lie
tuviu valdžia, bus

Sutartis g.
szyta szesztadioni. Bet lietu
viai nesutiko su paraszu fran
euzu auksztbjo komisionieriaus 
generolo Petisne, kurs dar ne
senai kontroliavo visa kraszta. 
Lietuviai tvirtina, kad jie ne
kovoja priesz santarve, bet su- 

gcnerolo Petisue 
administracija.

Lietuviai grntrofo Petisne 
parasZa sutinka pripažinti su 
ta sąlygą, jog po pasiraszymo 
jis ta paežiu diena iszkeliaus 
sau sveikas Francijon.

Neutraliai diplomatiniai te- 
mytojai nurodo, jog visu dery
bų laiku lietuviai santarvei 
diktavo taikos saigas. Santarve 
padare jiems didelius nusilei
dimus, kad iszvengti karo.

Antanas Smetona, buvęs Lie
tuvos prezidentas, 
ypatingasis Lietuvos

kelti

tarė

kilo

valdžia, lie- 
eme

* 1Ant Vilniaus!
tvirtina, 

klausimas i<z

pasiraszyta. 
fa Įėjo Imt pa si ra-

priesz

TRUMPOS ŽINUTES ISZ 
KLAIPĖDOS.

Visoi Mažoi Lietuvoj di
delis triukszmas.
tukstanezri jaunu vyru raszo- 
si in karinmenia.

Priekulei ir Szitnlei tilks
ta nezei žmoiftu iszreiszke savo 
isztikimysta naujai valdžei ir 
norą susivienyt su D. Lietuva.

Doleris jau per 18,000 
markiu.

Litas per 1800 markiu.
Szilutei atsibuvo didelis 

Lietuviu sejnuis.
Atsilankė Auglikai labai

N

6.

s
C

Szinita i

jau per

§
iszreiszkia savo j
lietuviams mm r

ir

I J prilankuma ■> . 1 
k

į į..
t

T

§ Prancuzai vte tolyn in • 
VestfaIije provincije . isztnui- 
kia.

ta, jog in kėlus 
ligonbuteje. 
nenžtemino 
ninkes nes per sniegu neinate.

Jau iszeme 106 lavonus isz 
kasyklų.

Dawson, N. M. — Lyg sziam 
raszymui jau likos iszimta 106 
lavonai žuvusiu 
Dawsono. Likusiu kurni da ne
surado. Valdže da neužVaigo 
savo tyrinėjimu idant iszrasti 
keno tame buvo kalte.
Pacziuokites jauni, kalba 105 

metu senuke.
Atlantic City, N. J. — 

cziuokites jauni, jeigu norite 
būti laimingais.” 
davė Henrietta Turs, 105 metu 
kada radosi ant svodbos savo 
anūkes Caplets su advokatu 
Lovy isz New Yorko. 
roda yra, idant poros iszteke- 
tu isz jaunu dienu, idant vyras 
ir pati galėtu draugo ejti pa
sekmingai per szi gyvenimą ir 
kad galėtu iszaugyt savo vai
kus, prigialbedami viens ki
tam visame, o tada ant jaunos 
senatvės galėtu pasilsėt.0 — 
Teisybe misis Turts, pritarėm

anglekasiu

< < Pa-

Tokia roda

ii Mano

Skerdinv- 
cze Armonr&Co., kuri doge per 
36 valandas ant galo likos už
gesinta. Bledes $2,500.000. '

Southbury, Conn. — Dia
mond Match Co. fabriko su
degė trys namai oriuose dir
bo popierines dežukes 
paiku. Bledes $17)0,000.

Scranton, Pa. —
sztoras vidurmiesti sudegė Se- 
redos vakaru. Bledes $100,000.

Pittston, Pa. — 
kas namu sudegė 
ryta laike didelios vėtros ir 
szalczio.
ilnt stoties. Bledes 

sirgo ant uždegimo plaucziu. milijono doleriu.
Point Marion, Pa. — Ugnis 

sUnaŲdno daugeli namu ir ge- 
ležkelib stoti. Ugnis prasidėjo 
spaustuvėje. Bledes $300,000.

Erie, Pa. — Dirbtuvė Key
stone Fish Co. sudegė lyg pa
matu. Bledes daejo lyg $100,- 
000.

Kunigaikszcziutc tarnaite 
hotelije.

Patogi hoteli- 
j, 

“Po Ru- 
pasirode, buk 

kunigai kszczi ute,

Kada kaimynas atėjo su žinia 
buk jojo pati mirė, tėvas atsi
kėlė ir nubėgo in artima aptin
ka dažinoti ar tai teisybe, bet 
jam pasakyta isz ligonbutes, 
jog jojo pa.ti da gyva.

Taja nnkti turėjo karszti, o 
isz ryto paszaukes Onutia prie 
lovos, apsakė jai,
motina ir su jaja kalbėjo, bet 

” Tėvas
nes

Boston. — 
palieijantas isz Cambridge ne
galėjo miegoti naktimis maus
tydamas apie vagystes auto
mobiliu ir kokiu bodu suseki 
vagius,
savo kapitoną 
ežia u 
gilka

sugryž imu į isz 
kur atbuvinejo 

tyrinėjimus per keliolika, me
tu. Wells tvirtina, buk pas ka
ruliu Siamo mate giedanezes 
kirmėlės, žuvis kurios lipo ant 
medžiu, dieles teip mažos kaip 
špilkos, o kada prigėrė kraujo 
iszsiputa kaip cigarai, elnei 
didumo septynių coliu kuriuos 
iszkepa cicliis ir paduoda imt 
ktiraliszko stalo, paukszczei su 
krokodiliaus dantimis, žalczei 
didumo asztuoniu pėdu,
raudonais ir mėlynais drie
žais ir kitokiu 
negirdėtų dyvu.

su

buk mate

New York. — 
ne tarnaite Xenia Szakovskoj 
kuri dirbo hotelije

Ant) diena nuo jas pas 
tarė: “Skai- 

laikraszcziuosia. buk va- 
yra mergina, ir pagal 

paduota tipraszyma, tai mergi
na sutinka su apriiszymu ma
no dukterų.” 
palieijantas savo 16 metu duk
relių Elzbieta, kuri tėvui pri
sipažino prie visko ir buk jiai 
tame darbe prigialbojo josios 
mylema.8 \yilliam McDonald.

Na ir aresztavojo

nepaprastu ir

Areoplanas leke 226 mylės 
in valanda.

A via toris SalliParyžius.

Abudu likos pastatyti po 1000 i • X

už keliu dienu 
bet nežino kad jos

už keliu miliutu mirė, 
jau nea.tsikele daugiau, 
Onuka ji užtiko negyva vė
liaus. Tėvas Vadinosi Jokūbas 
Klysta. Motina pasveiksta ir 

sugryž namo, 
vyras jau

gyli szaltoje žemeleje.
Su liga mažai bėdos, bile gy

duole gera.
Chicago. — James Robinson, 

sako buk turi gera gyduole 
prieszais influenza. Robinso
nas turi 80metu ir patarė nau
doti sekanti būda idant pa
sveikt nuo plurzes: Imkie 
karszta maudynių isz stiklo 
citrinos ir....
guzutes. Robinsonas sako, buk 
tuja gyduole naudojo per ke- 

gulednvo lovoje

siszkii Ereliu 
tai buvusi 
kuri dirbo idant galėtu par
gabeni savo tėvus ir sesute isz 
Konstantinopoliaus, kurie pri
buvo ana diena iii Amerika po 
sunkiu kentėjimu ir bolszevi- 
kiszku persekiojimu.

4000 anglekasiai sustreikavo 
, Luzernesia.

Wilkes-Barre, Pa.
anglekasoi
Glen Lyon kada kompanijos 

du stiklelius geros ne norėjo sutikti ant nekuriu 
pareikalavlinu
Yra tai freezes streikas in lai
ka trijų sanvaieziu. *

Panther Creek, arti Tamak- 
ves 8500 - anglekasiu da vis 
stryikuoje su vilczia greito už-

kaucijos.
Nerado žomeziugu kareivio 

grabe.
— Jokiu žom- 

ca r i szkos ka r.u nos

Leeomte, garsingas lok toto jas 
ana. diena iszleke in padangos, 
padarydamas 226 mylės in va
landa su savo 300 arkliniu pa
jėgu maszina:

— 4000
pamėtė durims

darbininku.

New York 
oziugu 
nesurasta grabe mirusio ka- 

James Joneso,

isz 
grabe

Yra tai grei- 
cziause kelione kada buvo at
likta per koki areoplana ly 
sziam laikui.

reivio James Joneso, kurio 
kūnas silsėjusi ant kapiniu. 
Brooklyne. 
kaipo, visas
pildė sargyba, ant kapiniu nie-

Laike atkasimo
pulkas kareiviu

40,000 už sena pecziu.
Paryžius. —

turis metus, 
girtas per szcsziolika valandų 
po tam atsikeldavo iszgydytu.
— Gerai tau gydytis jeigu tu
ri geros guzu tos, bet ne visi baigimo. Montkarmu straikas

i Y _ X. ..x ..... . v. 4* ■ 1. . 4 .. f.r*. « < A • I * t

ka ne leido ir valdžios virszi- 
ninkus. Apie tuosius kara i i sz- 
kus zomeziugus nuo senei api
bėginėjo paskalai, buk bolsze- 

noredami szmugeliuot 
cariszkos szeimynos žemeziil
gus, indejo juosius' in grabu 
mirusio Amerikouiszko karei
vio Sibire ir iszsiunte in Ame- 
riktt, Budai 
verti apie szeszis 
^*1 1 X «k* « t

Garsingas pa
ežius kuriamo žadintojas Llvn- 
dru sudegino apie dvideszimts 
savo mylomu, likos nupirktas 
per koki tai f rančų za už 4,000 
franku, o vėliaus tūlas Italas 
isz Turino pirko (a pecziu pž 
40 tukstpneziu lirų.

v i kai

žomeziugai buvo 
milijonus

gi sziandie 
atstovas 

Klaipėdoje, sziande painforma
vo Tribune korespondentą, kad 
laimėta didele diplomatine ko
va.

I’nipat pranėsze, jog francu- 
zai ir italai pirm grysziant

4* Hat-

Lietuvos litas yra dc- 
szimtoji dalis dolerio. Veik jis 
bus it musu kraszto pinigu.

§ Isz Didžiosios Lietuvos ir 
Amerikos Lietuviu atejna kas 
diena szi rd i n gi pasveikinimai 
ir daug dovanu.

§ Karaliaucziaus
timgsche” skelbia, buk pasi- 
kelelis Auksztuolaitis sukeliąs 

socialistais pasikylima su 
vokiecziais,

§ Visame Klaipėdos krasz
to vėl viskas ejna po senovei, 

p’rancijon aplankys Kauna, lai-. Žmonis lanke kanuogreicziau- 
sost i ne. ,

delegatas pasiliks

italai pirm

kiną Lietuvos

su

Anglių šio susivienijimo su D. Lietu- 
K lai pėdoje.

Berlynas. — Erdman Simo
naitis, Amerikos lietuvis, kuris 

klaipczdiszkiu lietuviu or
ganizuotomis

va. Klaipetlos uostui isz to pra
žydės didele ateitis, o žmonis 
vela susilauks gero ir malsz.uus 
gyvenimo.

I

su
spėkomis Memo 

nuo franeuzu ir vokiecziu visa 
Klaipėdos kraszta prezidentu, 
užvakar atsistatvdino isz uži
mamos vietos ir valdžia pavede 
komisijai, sudarytai isz trijų 
lietuviu ir dvieju vokiecziu.

Buvęs Lietuvos pasiuntinys 
Vokietijai, M. Dailius, paskir
tas provizionales valdžios pre
zidentu,
• Ambasadorių tarybos pa
skirta komisijų apleido Klaipe
da, Iszvažiavo Paryžiun.

§ Talkininkai visiszkai pril 
pažino 
ko nudžugosvisi Lietuvei.

Klaipeda Lietuvai isz

Isz sziaucziaus pasiliko dak
taru.

Chicago. — J. W.
nubodo būti szniuczium ir gei
de pasilikti kuom geresniu.

n

Foteliui

Kruvinas

Sako buk soviatinoi Rosijoi 
žmogus yra ne.tvirtas savo gy- 
vasezio... Bet Chicagas ne yra 
Bolszevije, o bot pasiutiszki 
automobilistai žudo po kelioli- 
Vii Ir ne rli/m

Bolszevije,

Kopenhaga. —
muszis prasidėjo tarp Lietu
viu ir Lenku, ant abieju szaliu 
likos daug užmuszta ir sužeis
ta, kaip .pranesza telegramai 
isz Warsznwo. Mliszei prasi
dėjo kada Lenkai norėjo užim
ti neutraliszka zona (aplinki
nio..) Lietuvei isznesze in pa
danges goležkeli ir tiltus ant 
Grodniaus. Vilniaus kelio ir 
rengėsi ant tolimesniu užklu- 
pimu.

Warszawa. — 1 
sprendimą allijęntu, 
iszsiunto civiliszka kamisije 
užimti neutraliszka zona kuri 
randasi terp Lenkijos ir Lietu
vos, kuria pripažinę allijentu 
Lr nm i e i in rlnl I .nnH

Paga 1
I jenkai

nu-

4Susitarė su paezia ka ežia da
ryt. Pati valandėle pamielinus, 
atsiminė, jog josios pirpuis vy
ras buvo dentistu ir turėjo pa
tentą, nuėjo ant virszaus kur 
senam kupare surado pirmuti
nio vyro patentą.

Na ir ana diena
Fetezius iszknbino toblyęzia su 

“ Dr. Arthur Fox, 2111
N. Roboy Str.”

Už keliu dienu atėjo vaikas 
Leonas Paplowskis su skau- 
daneziu daneziu, bet sziau- 
ezius-dentistas nenaudojo dak- 
tariszku pajėgu ant isztrauki- 
nio danties, tik sziauciszkai 
imiesi prie darbo, su taja pa- 
sokmia, jog vaikui sulaužo žan- 
dini kaula. Dabar pons dakta
ras randasi kalėjime o vaikas 
pavojingai serga ligonbutije. 
— Geriausc, idant koŽnas lai
kytųsi savo amato prie ko yi*a 
i in Lrnmiiiiisies.

sziauezius

paraszu
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stato . pinigu ant geru laiku, 
automobiliu del
merginu ir kitokiu linksmumu, 
vot, bile peyeit’ per universi
tetai!

iszvežhno
11922 METU INEIGU (IN

COME) TAKSAI.
1 i 

taksus už

visi

fi

rI■

kad

Praejta Ketvorga, tai yra 15 
diena, suėjo penki metai nuo 
kada Lietuva apszauke save 
laisva arba Diena Nepriklauso- 
mybos.

Telegramai pranvsza
Klaipeda likos pripažyta lietu
viams isz ko labai nudžiugo 
klaipediecziai.

Visi penkiu metu Lietuvos 
laimėjimai duiftla vilties, kad 

f ir Vilnius bus atvaduotas nė
užilgio.

Visi galės

r
it1!

tol

■I *

Liberaliszkas žydu rabinas 
Stephen S. Wise, New Yorke 
nemažai nustebino visa tikeji- 
miszka svietą, apreikszdanuis, 
buk netiki iu tai, idant tobly- 
czios su deszimts Dievo prisa
kymais duotos Mnižiosziui ant 
kalno Sinajo buvo <|noti jam 
per Dieva. Rabinas Wise pasa
kė, jeigu jojo mintis, kuria isz
reiszke, butu prieszinga tikėji
mui, tai gali ji praszalyt isz 
szkalos. Rabino neiszvarys isz 
szkalos o yaptingai czion 
Amerikc.
kuosia už toki iszpažinima ra
binas butu užaknienavotas gy
vu.

turėti vaikus 
(iszskyriant vyru) kaip pra- 
naszauju apie tai du ameriko- 
niszki profesoriai isz Kalifor
nijos universiteto pp. Evans 
ir Bisjiop, pagal juju tyrinėji
mus nuo daugelio metu.
dimus dare su vitaminu ant 
žiurkių 
Daktarai 
kurios buvo 
gimdyt 
doing!

Ban-
sn

su dideliu pasekmių, 
buk moteres, 

bevaikes gales 
vaikus. — Nothing

Laikus artinasi kuomet 
žniones turi kreipti atyda in 

taksus.
visus zaugusius, pilie- 

eziius ir nepiliecziiis, todėl visi 
gyventojai turi gerinus apsipa
žinti su taksu reikalavimas.

I nstatymus reikalauja, 
taksu blanko* del 1922 

m. turi būti Išpildytos ir su- 
•b

ineigu 
beveik

ineigu

sako,

—j, i.

Taksui liec/Ja

jog

gražintos neVelinus Kovo .15, 
m. Collector of Internal

t

«lll111

K'f
i'

4 f'llr

|JĮ fll 
i 

f 
I 

J

į
4
j*kI

■f

Ii "*

■I

Ii

Ir

IIflJIJ

i*:

H

I

i w11
ii
H1ii'< L

p 
iu 
h

ir t 

Ii.
Ii

yaptingai
Senoviszkuosia lai-

Tokiu atsitikimu t uosiu 
laikuosia buvo daug pruejteje. 
Sziadien kitokį laikai. Sklypai 
apsiszvieczia ir supranta, jog 
kožnas žmogus turi liuosa no- 

jamra tikėti kaip jam patinka. 
Taigi, rabinas Wise iszreiszke 
savo nuomonių ka kiti rabinai 
nuo senei maustė įa-1 bijojo 
iszsižiot, ir tai ne tik rabinai 
bet ir dvasiszkieje kitu tikėji
mo.

"I

Eebruarv-Vasario menesije 
pripuola gimimo dienos ženk- 
lyvuju žmonių kaip: Lincolno, 
Koperniko.
"Washington o ir
paskutinis da yra 
su savo elekt riki neis 
inais pastojo garsingu.

r

Koscziuszkans, 
Edisono, tas 
gyvas, kurisyvas, kuris 

iszra di

G y ve n i i na .y ž m oga u s 
nepaprastais 

Paimkime toki vokiszka did- 
Ludendorfa. 

žmogus, kuris laike švieti nes 
pasirodo didžiausiu 

kraujegeriu, tasai baisus sma
kas, liepė dabar žmoni m mels
tis ir praszyti Dievo idant at
siimsiu ant Vokiecziu geresni 
giluki.

Kitados, kada tai Vokiecziai 
ant

nekarta
e,|na 

kelius

vyri e*

kares,

generolu

stovėjo ant augszcziausio 
laipsnio garbes, vokiszkas cie-

||j soris skelbdavo, jog ant svieto 
randasi tiktai du valdytojai: 
jisai Vi Jukas ir Dievas. Dabar 
vokiecziai nežino iu ka mels
tis, nes pasitikrino buk Dievas 
apie juos užmirszo, o tasai ki
tas dievaitis, ciesoris Vilnkas 
kerta malkas Dome, 
tam da apsivedė 
idant naudotis 
sjnagunm baigent savo gyveni
mą. Vokiecziai randasi dide
liam miliudimia, nes Franciizai 
kasdien užima plotus žemes 

užmokėjimo ka
tu reti 
•s, ko-
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o prick 
antru kart 

isz svietiszku

spirdarniesi 
riszku skolų, 
skolas, o ypatingai toki 
kias turi sziadien vokiecziai.

Pavojus

Kada daktarai 
jauti u s a įnori k on i szk u s 
in kariumeiiia laike Kvietines 

ketu riti mi- 
uetinkami

perži tiri nėjo
VVH18

kares, tai puse isz 
Ii jonu vyru buvo 
prie tamystos in užrubeži ar
ba czion namie. Net baisu pa- 
mislyt, kad puse isz musu jau- 
numenes serga ir yra netinka
mi prie nieko! Kokia atejtis 
bits tujų invalidu kurie netinka 
prie nieko.

universiteto in 
septyni tukstan-

Profesorių Montgomery isz 
Kalifornijos 
kuri lankosi 
czei studentu, pasakė atvirai 
buk aiucrikoniszkuosia univer-
sitetuosia ir kolegijosią randa
si dcszimts tukstaneziai stu
dentu kurie yra tinkami tiktai, 
in kotelius puodus mazgoti 
arba prie darbu ant geležinke
liu o ne prie mokslo, nes stoka 
jiems daug proto. ’

Ko tokis sūnelis turtingu 
ten SwfelWi jeigu tėvus pri-

W
";f'Ji
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KUR BUN/i?
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Musu Valszcziai.
Kriaunos (Rok. a p.).

fc,MI ■« .W»" *■'1 W». ** i

GENIAUSIEJI ŽMOGAUS 
PRIEDELIAI

rmim!i»m-wr_jrmmi ...iii .irimui

Vienas levus, NU^inzunkes 
lemtu riivo vaiku;*, 
jiems loki prilvgininut:

nusiuntęs valdyti vienos 
U'fill, . , ir* Kili ’zzl<»4 rv i.. l)z» 1-I

lupo inrengta šitie tuok yklos' ko szutik iu jin kandi us passu-
L,,4.k .. 111 L ivi I iv w»i L* n I si ii in ui vnLIvnut

Iii |»i fej • Z M

Nereikia niokoti 
užsiėmimo (biznio) .iszlaidus, 
kai-kuriuos nuosziinczins, tak
sus, pralaimėjimus, blogas sko
las (jeigu kas nors tau skolin
gas ir nęmanai sulaukti užmo
kėjimą tu pinigu)/vertes žudy
mu, dovanas labdaringoms or
ganizacijoms (nosuvirsz 15% 
gryno pelno ineigu.)

!,. Nora jokiu paliuosnvhnuf 
už gyvenimo arba 
kas iszlaidas.

2. Nėra paliuosavimu del isz- 
laidu del nauju namu arba 
nuolatiniu pataisymu arba pa
gerinimu, kurie padidins tur
to Verti?.

3, Nėra paliiiosuviino’ už pre
mijas ant gyvasties apsaugoji
mu kontraktu.

Ypatiszki Paliuosaviniai.
Nevedės, arba jeigu vedes ir 

negyvena su prisiega, turi pa- 
linosavima ant $1,900.

Vedes, gyvenant su prisie
ga, kaipo szeiniynos galva, tu
ri pa liuosa vima 
(jeigu ineigos yra $5,000 arba ‘ 
mažiaus.)
Paliuosaviniai už Užlaikan- 

czias Ypatas.
paliuosavimas isz $400 apie jaunimo 

siiomones reikalus.

szvimvnisz-
*

buvo 
nuszAutusi ir inusu kum pely 
saulute, bot gaila, kad neilgai. 
Ilupescziu mok, K. Szimeno ir. 
leszomis vietines jaunuomenes

p. J

i \ H
<♦

teVU|!l;
vai k U:

■
Mano szVbftįjris Juozas^Koj- • 

žy, kaipio Kielioniu, parapijos 
red v bospasuke Stakliszkiu,

», • < / 
Koksai tai karalius buvo

Ji 1 " A
i

savo užveizdetoja, Po kiek lai-

doriems pasilinksmini- ve ir reikalauja isz jo valdymo 
Bet sztai 10 d. lupkr. sz. 'atskaitos. Tasai užVeizdėtojim

V 
4r" i* i

t
I

Kauno .w.
A Ii ta u s apskriezio, Jezno vals- 

Paskutiniu kartu gir- 
gyvona Nujorkc.,

Meldžiu atsiszaukti paežiam. 
arba'*ka« kitas apie ji prane- 
sza nes turiu labai svarbu rei
kalą pas ji.

.Jurgis ir L’rszule (Ienoj, 
808 So. 17-th Str., #' III

Herrin, Ill.

cziąuH. 
dėjau kad

bute <
mums. Bet sztai 10 d. lapkr ... 
m. valszez. tarybh uždėjo mo- 

mine t a ja sale 30 litu 
nuo kiekvieno vakaro, kas ne
galimu iszpildyt. O virszaitis 
sii rasztininkn patarė visai pn- 
va^nrininkams sales nebeduot; 
turbūt už t ui, kad pas p-kus ne- 

nci degtine, nei alus.
buvo paduotas pra- ‘ t % ll i 1 I

insfeigimo degtines krautuves 
Ta rvba 
balsu.
rui-szk<‘, 
a tiding! i; l 
kad nereikia. Matyt, kad priesz 
t ik vbiniame < 
šiai darbuojasi 
i aszt ininkuliu.’ ’

Gaila, gaila, kad musu Taiw- 
bu ir Valdyba tik tiek supranta 

apszvieta ir vi-

turėjo daug draugu. Draugui 
kuriais labiausiai 
jam iszvažinojant, liepusi judi
no ne isz vietos. Kiti gi, ku
riuos taipgi bvinaža mylėjo, pa
lydėjo jin tiktai iki laivo. Ant■ 
galo keli liktai draugai, apie 
kuriuos įuvo neveik užmirszes, 
sėdo su juo dinge iii laivu, ir 
lydėjo visu kelta per mares.

gi iu miestu, kur 
gyveno Karalius, jie visi 
su tuo užveizdetoju stojo prk 
karaliaus sostą,’užtarė už savo 
draugu ir iszpi'tlSzi? už.vcizdeto- 
jui karaliaus imdone.“

, į ■'% I J į 1

Vaikui nesuprato, kus tai tie 
butu buvę per draugui. Tuomet 
levas tarė:

- Kiekvienas žmogus, 
ir tas nž\<*izdctojuils, 
žem$*s I r<‘jopus (įrangas, 
pri|(‘t(*liUs; bet juos genii 
žiiista tik lasyk, kada jam reik 
apleisti szi pasauli ir iszduoti 
priesz Augszczinusinji 'Karalių 

savo gyveni- 
t a i

r 11 *

žmogui mirszlmit nesįjudiua 
Kiti mieteliai

pasitikėjo,kesni už r:.

1923
Revenue pristato blankas. Ko
pijos prisiųstos taksu mokėto- 

kurie pereitais
iszpild(‘ prisiuntė blankas, bet 

kam nors neprisiuntę 
blanku, ths nereiszkia, jog kas 
nors paliuosuotas nuo mokėji
mo. Reikia visus taksus, ar da
li, ar pirma užmokesti mokėti 
Kovo 15 d. Jeigu taksai maža 
suma patartina 
užmokėti.
blankas arba 
sus, bus 
bu usine. ,

jams. metais lydėjo jm tiktai iki laivo. Ant-
*

4
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Buvusioje sąnariui tautiszko 
direktorato Klaipėdoje terp 
kuriu randasi Kranu ir Jalui, 
pribuvo in Rossiten, pradeda
mi propoganda 

sąnariu

simaiszo
Apart to
iszymas V-ju B-ves‘Auszros <94

kuriuos buvo neveik nžmirsze
I • 1 • ! *

i>zskvi us du
Prusuosia su 

pagialba sąnariu nacionalistu, 
monarkiszku, balt i kini u jimko- 

Tiejei revoliucijonieriai 
sutvers kariszka draugavo ry- 
tiniuosia prusuosia drauge su 
Lietm’a kas I 
ir vidurines Lietuvos. Lietuva 
iszsižadetu Klaipėdos del Pru- (į, po prisiega, 
sn paimdami i 
ir Qrodniu.

Propoganda y rasodama la
bai slaptingai o 
czei pasirengineja 
mo nuo Lenku \ ilniu ir Grod- 
niaus.

nu. Pi ojei 
kariszka

Kurie

priversti

ant syk visus 
noispildys 

neužmokos tuk- 
užmokoti ant $2,500.

kisznsi Klaipėdos Kas Turi Iszpildyti Blankas?
Sekantieji privalo isžpildy- 

aiszkiai tszdes- 
maiuom.H Vilnių Į Duodami ( ju visas 

I pavelytais

Lietuva ’spar
nui ateini-

Ka rasto apie knyga “Tokslantls 
Kaklu Ir Viena”

kuęia man prl-

Gerbiami Tamstos:— Sz.luoml duodu 
žinoti Tamstoms kad asz esiu aplal- 
kes puikia knyga po vardu “Tūkstan
tis Naktų lr Viena“ 

t
siuntėt, norint asz prislunczlau už
mokesti už ta puikia knyga, bet vie
nok aplaikiau kaipo dovana, už tai 
asz prisiunczlu tamstoms mano pade- 
kavone kuria praszom nuo manes pri
imti. Tol puikioj knygoj talpinąs! 
puikus apraszimus, turi neapsakyta! 
vertumą. Vėlinu deLkožno, katras tik
tai gali skaityti lietuvisz.kai kad kož- 
nas turėti jia namuose ta puikia kny
ga su grąžais apraszymais. Žmogus 
turėdamas namuose ta puikia knyga 
neturi reikalo vaikszczioti po nerei
kalingas vietas ir praleisti brangaus 
laiko ant visokiu nereikalingu zobovu, 
žmogus skaitydamas tuos puikus skai
tymus namuose atranda tenai stebė
tinus apraszymus senovės žmonių 
gyvenimą ir užmirszta visus vargus Ir 
rupesezius savo kasdieninio gyveni
mo, praleidžia naudingai laika savo 
namuosia su savo milema szeimlna. 
Dekavoju tamstoms už suredima tos 
puikios knygos kurt gali suraminti 
kiekviena žmogų katras skaito ar 
klauso tu puikiu istorijų, teipgi deka
voju už pulku kalendorių ka man 
prisluntct kaipo dovana. 'Duok Dieve 
tamstoms sveikata ir laime sziatne 
gyvenime. Viso giaro velljentls pasi
lieku “Saules“ skaitytojas, S. P. isz 
Somerville, Conn. Jeigu reikalaujate 
vlrsz-minelos knygos tai prisluskite |2 
in “Saules“ IszlcJsiuvcs o gausite t uo
laus nėr paczta.

J

T1KRIAUSES KABALAS

r >

^..‘s

Arba Atidengimas Paslapcziu Atei
ties. Su pagelba kazirom. Pagal 
Chaldeiszku, Porsiszku. Graikiszku. 
Arabiszku ir Cigoniszku burtiniku. 
Iszguldlnejimas to kabalo yra labai 
lengvas ir kiekvienam gali būti su
prastinu.

M0RAL1SZKA KABALA
• "'<li. « M i ' I | J

Katra Iszdeda Žmogaus . ateiti. Su 
Salamono Nose.

TIKRIAUSIA BURYKLA 
Sudėjo Cigonka Isz fcglpto Rubiną 
Suirs. Del vyru Ir motoru.

VISOS TRIS KNYGUTES
TIKTA! Ui . . . v. ♦

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

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

“t™ 25c.
)

1

priėmė
Astravo kaimo pik pa- 

kad reikia niokykla 
taryba protestavo,

lalyke daugiu u- 
“virszaitis su

VISU 
Nuvažiavus 
fvvcmo karalių.-

kelta

kiu
S7.

Urbnnavicziute 
vyru Kulediene) pajesz- 

ktiri po 
tėvu vadinasi Ona Bęeząkiuto. 
Apie U metu adgalius gyveno 
Jltinojaus steite. 17 metu kai|> 
A merike.
M 
m?s kaimo, 
ant adreso. (t. 15

Mik. Ag. Kalėda • 
337 \\. M t. Vernuii >St., 

Shenandoah. Pa.
(1.16

Asz Agota 
(po 
kau savo pus-seseres,

Paeina isz Suvalkų 
u b. -Vei veri u | >a ra p. Bara tiek i - 

Tegul atsiszaukia

■>

N 
ij

'1

■|||H

i neigus su 
paliuosayimais arba 

numuszimajs.
L Kiekvienas, kurio ineigos 

del 1922 metu v ra 
jeigu nevedus 

‘gyvena su pri-

$1.000 arba
•s, arbadauginus, 

jeigu vedes ir m 
s i ego.

2. Kiekvienas, kuriu inei 
del 1922 melu, yra $2,000 
dauginus, 
na su prisiega ir

3. Kiekvienas, 
ineigos dasieke $5,000 arba dau
n

IgOS 
arba 

jeigu vedes ii' gyve

k virio visos

laus.
Dirbanczios moterys, turi ir

gi iszpildyti blankas, jeigu tak- 
suojama suma uždirba. Jos 

ant vvro blankus 
arba

n

ga -

Yra
už kiekviena užlaiko nežili’ ypa
tų (m* už 
kuria 
vieninteli 
keseziu 
kla ypata dar neturi 
arba jeigu turi
sa.ve užsilaikyti del protiszku 
arba fiziszku trukumu.

Taksu Mokėjimas.
ali Imli užmokėti 

arba priesz 15 d. 
Kovo kuomet blankus prisiims 

keturiuose dalvsi*- 
Ik 

užmokėtu 
prisiunsta ir 

kiti iižmokescziai kas bertnini.

vyra arba 
užlaiko ir 

e pagini bu 
užmokėtojo.

i r

žmona) 
kuri gauna 
nuo užmo
jį* i gi i to-

1 

rga! i
i IS met u 
pat i m.

Tiltus Isznesze.
Slavikai, Szakiu apskr. Szie- 

mis dimiomis, tirpstant sniegui 
smarkiai patvino visi

kyli tiltai per upelius 
Aukspirta ir 
tas

upeliai.

kaip 
turi ant

arba I
pa-'

I
i « » P

ROYAL MAIL 
r.vnmt ui hixiA^0 

in evkOpa

į-♦
*• ■10

(mon klefios k n jutomis gartuis "O’ »

I

i laivai ••Orbita” ir ••Ordunv** duodu ! 
į smagu kelia In llnrii burgi). tafta- | 
Ii__ , »t__  db.A.u __ t I

rnTaksai 
ant svk ant.

< >

arba
pirma
kuomet blunka

tos.
užmokėsi is

ant atskiros
Ii ineigas ar 
priskaityt i 
blankus.
Laikas ir Vieta Sugrąžinimo 

Iszpildytu Blanku.
Blankus turi.but i iszpildytos 

ir sugražintos ant. arba priesz 
15 d. Kovo. Blankus turi būti 
sugražintus (.^ollectur of Inter- 

tnme apskrityje,
taksu mokėtojo |egn- 

gyvenimo vieta, arba 
užsiėmimo vieta randasi, 

prisiųsta v uz-
1040A

nal Revenue, 
kurioje 
Ii szk u 
kur

Porina
tiems, kurie mažiaus $5,00 
dirba ir forma 1040 kurie dau- 
įiaus $5,000 uždirbo.

Ineigu Pilna Suma.
Reikia priskaityti pilna inei- 

;u suma, kaip tai, visu užpelni 
ir ineigas nuo , ‘

L Algų, atlyginimu arba už- 
mokeseziu už ypatiszkn tarny
ste bile kokios 
kaip užmokėta;

2. Nuo užsiėmimu, amatu, 
biznio, pardavinėjimu, nejudi
namo arba judinamo turto pir
klio vilna, t. t.

nuo nuoszimcziu 
užstatu, ir

4. nuo bih 
ypiita negauna 
Už ka Nereikia Mok c'.i Ta kau

Sekanczius nereikli 
prie pilnos ineigu sumos:

L Užmokėjimus 
apsaugojimo kontraktu, kurk 
užmokėti po apsaugotojo mii> 
ties.’

2. 'Purto verte 
per dovana, ar palikimą, ar mi
rimą, arba paėjima-;

3. Nuoszinjezius ant valstijos 
arba miesto bonu; ir ant val
džios bonu tik sulig instatymu 
kuomet buvo iszleisti.

4. Sumas gautas per prietiki 
arba sveikatoj apsaugojimu, 
arba sulig darbininku atlygini
mo instatymu kaipo atlygini
mą del ypatiszkn žaizdų arba 
ligų,

5. Sumas gautas kaipo atly
ginimą, arba szeimyniszkus pa

O* n

<>• 
n

•Y »),

ruszies ir bile

užsiėmimu

randu,

szidtinio del ko 
mn 

S. 
skait vii

paliimsavii

gyvasties
k

jeigu ingyti!

■skyrimus ir’ užlnykymus sulyg
War Risk Insurance "aprūpini
mu ir Vocational Rohabilta- 
tion instatymu, nereikia skai
tyti pencijas, kurias gauna ar

tarnystes arba turdel savo
nystes kito militate j ar laivyno 
tarnystėj Su v/ Valstijose laiko 
kares;

i • - , iJeigu užmokestis neuzmokvtas 
pripuola, kolek!orins 

gali insakyli ir reikalauti pi!
u

kuomet

TrecBipH |
4 I

kortu antra k lesa $13().
k 1 csos $103.60.

Pavasary j»rn(l<’ts plunkti laivai 
“Oreli“ ir “Ohio” •

KOVAI. MAIL STEAM 
PACKET COMPANY, 

SaudciMon &' Son, tuc. Agents 
New York.

Iatskaita isz viso 
mo 1 ’irmiitiuiai prieteliai 
pinigai ir žemiszki turtai.

I 
Itiltai

S i esarti, pertrauk 
snsisii'kiinas su Naumies- 

cziu. Per Aukspirta gana dide
lis tiltas pradėtas 
pat pavakario,

gi dabar vanduo ii 
nepataisyta nunesze. Ar daug 
tiltu lil<< pavasario tvanams 

Ar \aud(‘Us kuliu rajo- 
ru pi imsi tuomf ?
Susidūrę traukinėli

Gruodžio 9 d. tprp Utenos ir 
J’ r ii m I > a c i s z k i u (s i a u r u. j u g i * I ž - 
keliu ruože) susidūrė keleiviu 
t r a u k i i a * Ii s, si). i | ICZ i. U, l< < d y.j e,

i garvežiu, Mnszinis- 
ga r veži pastebėjo tik už

S m Ir:

pabaigi as,

užėjus!
nas

Pie 
m*

- tai 
ir pažiuslami. Tie pa- 

jin ligi g... .
Paskutiniai

Į prielelkii - tai jo geri darbai;l 
jie lai lydi žmogų per visa ilga 
keliom* nuo szios žemes in dan
gų lig paties Dievo sosto, ('zia 
jau 
jis turtu 
darbu.

isz vi(‘t(/s 
gimines

taisyti nuoj|y(li jį 
j na. • I

bet lig sziol nv-| j

> i . Į
1 j ...... —

|2G Jtroaduny,

i grabo ir at si s veik i *
gi •žmogaus

b.

užmokama pu&al ta, kiek 
avo prieteliu geru

»_

«■» w * «■» «► «■»

■fej

n 
arba pas vielinius agentus.

; I Pasiuva visokius Siutus ir Ovcrko-

S. JUOCNUKIS. 
Llctuviszkns Krlanczlua.

4,

t r p
Į
Ina taksos suma ant

'I

Taksu Kvito 
4K

Kuomet taksui užmokėti, ant
t n. las szi

SVK.

S. » i

pareikalavimo, kolektoriai 
ri užmoketojiii 'iszduoti i ♦ 1

Kviui

su pilna užmokėta suma ir ko
kiam tikslui pinigai užmokėti
paraszyta ant jos.

Su visais ineigu taksu klau-
symais kreipkitės j iri e:
Lithuanian Bureau, 119 West

., New York City,
Valgiu Gaminimas

T’--- IRI--- *3
Namu Prižiūrėjimas

Kožna moteris ar mergina 
privalo turėti szia knyga
• • • A M II ’ A ’ ' W ' AL ••

41st. St

ir ji turėtu Mstiš kiek
vienam name. 162 puslapiu 
didelio formato. Drūtais 
audeklincis apdarais. Pre
ke tiktai .... $1.50 

W. D. Eoczkauskas-co.
MAHANOY CITY, PA.

f.*,, .!<■ I, v , ..iiTnu... .ww- —r- ^-r, IWll,  r,r ~ ■ .|. Ii V r: .7 tu » t.

sugedusiu 
( ‘ • H ’ ’ • 

150 metru tolio, iį- nesuspėjo 
gerai sustabdyti. Su keleiviais 
nelaimiu nei vyko, tik apdaužy
ti garvežiai,

Kaunas. 1921 melais
Lietuve bravoruose buvo pago

ki biru alaus; 
melais tik per pirmuosius 

asztuonis metnesius yra paga
minta ir parduota 771,420 kibi
ru alaus. Girtuoklystes prapla
tinime matome gražia pažan
ga!

j Į /'į l * , < j F' . t

DUOKIT APDARYT SAVO 
SENAS KNYGAS.

v įsuose

minta 
1922

012,220

matome
r*>

4

A
i

ii

■■.■-•.... . . —■'■r
GYVENIMAS

Sz. Marijos Panos 
PREKE TIKTAI 25ė.

W. n. Boc»k<»wal<l-Co. 
Mnhanoy City. Pa.

Tūkstantis Naktų ir Viena
ARABISZKOS ISTORIJOS 

--------------- į

27 ARABISZKOS ISTORIJOS.
150 Paveikslu.

'!! 1 *r

PUIKI DIDELE KNYGA.
, 704 Dideliu Puiibipiu.

Drucziąi Puikiai Apdaryta Ąudokliniais Iszmargintais Vyrszais

■i

»■ i dft;Tūkstantis T^kta

ft

o I,
**

11,
< M

’G

.ri:

w—-Ml

SZTAI KA RASZO I$Z LIETUVOS 
Amu szita Knyga

♦ įHMį,, i .wii.

Gorbenuuiia Tamislal
Sulaukiau nuo Ju.su Hiuner.iainoH 

mano vardu knyga '“l'ukstanllH 
Naktų ir Viena“, už kuria turiu 
H'/lrdinga acziu lr labai . džiaunluoai 
kad tokia knyga kaip “Tuksiantis 
Naktų ’ir Viena“ apturėjau, nes man 
labai yra žingeidu skaityti visokiai 
istorijas, jas skaitydamas noi liepą- 
sijunti kaip laikas szveutai ir sma
giai praeina. As% visiems linkūczlau 
kad hustpirktu tokia knyga kaip 

, “Tūkstantis Naktų ir Viena“ peš Ja
• skaitydamas žmogus apie vislia tada 
pamirsžti ir visokį. niptauzlflį' nota

te , 4 te • .te I te < A Jm. 1 ... A t 1 „. .k , « tfk. ! J4

JOKA^.., 
*

:i *

■i' \ iįi 11
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vardu knyga

kad tokia knyga kaip h.. «»* x

"1
ant valandėles attillraultitC

Su pagarba
IR d. Gegužio 1921 m
*1"L 4'.i <

Hi
A

; Dv.V Palazduon'yH, 
Cz.okiszkoa vai..
Kaimo apsk.
LITHUANIA.

/■g
f ' \r

V ■X ui;:
■ V , ‘■., , ’ t
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, Yra tai ketvirtai utzijgvijnas tos puikios knygos, tas 
jh 1 • <4 v « " ........m Į ? Ji ‘1 11 i ■ CL 1 ' i . < 1 ,

Gal turite da isz Lietuvos 
brangu parniūkia savo . sena 
maldaknyge ant kurios moki
notės poteriu, o kuri yra suply- 
szns ir be virszu. Prisiunskit 
pas mus,

ir be virszu.
o Ims apdaryta iii' 

skūra ir bmrgeresne ne kaip 
buvo nauja.
visokes istorines knygas, 
ta, 
tt. Prisinnskite knygas in re- 
dakcije “Saules.” o darbas 
bus padarytas puikei ir ge
rai. (t. f.

Apdarome teipgi 
nn- 

nienesiuitis laikraszczius ir

1

i
tus pagal naujausia mada ir Isz 
geriausio materijolio pagal noro

I kostumerlaua. Senus pataisau Ir 
I iszprosinu Ir padarau kaip naujus. 
| Mano darbas gvnrantuojamas ir 
husito visame užganėdinti.
102 E. Centre ^1. SHENANDOAH.

Merchants Banking Trust Co.
MAHANOY CITY, PA. 

, - ----- J-----
Nori kad laupytume! savo pinigus sziam banke.
Nori kad atydartumet taupinimo ’ar 

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

baiika jeszko dauginus prieteliu.
Ji suteikia paturima kur geriausia investyt 

pinigus. Prigelbes jumis pirkti praperto. '
Gera banku yru jusu geriausia prietčlis.
Dekite savo pinigus in

.MERCHANTS BANKING - TRUST CO.

DIREKTORIAI:
D. F. GUINAN, Suk. Kiudjcrlus 

LEON ECKERT, Vlce-Prez.
J. H. GAltRAHAN, W. F. RYNKIEVIC7JA, P. C. FENTON, 

T. G; HORNSBY, A? DANISZEVICZIA. M. GAVUIA.
—... ■ ............ . ......... . ....... ..... ...

L Czekiu 
į;

D. M. UKAHAM, Prez.
*

T >1*

BABY PHONOGRAPH
. ... i . a. . m . ,tk H *

A’ W U,?

xM aliukas i
ra fa s

bet kaip tikras r i
ft

lira
I! '’'Rili

'ĮiA ’I *

ir,

ono- 
fgrajina visokiu,s ’dide

le no 
gva- 1 v

KU N', -F’

»Ims lt) coliu i'okpidus, Plieno 
Iggri viduriui, ? dirb,tuves gva- ►W5T I TFA'Į.,

I^zus nieta-

*S l*t*

v1...fc «L 1 •'!>'I'W1imu
'A

• dirbtuves’ 
vi

ęfne luotą

geri viduriui,

diįiis,' juodai
n i a s
in ri
'visokius lietuvjsžkus rekordus.s >i * . d . ..L.Jr tr :
į per purz^a. Kubilo

[rantuotas
i emejimtas , didn- 

.7x8' coliu, Su prisiuntimu 
Amus $3.00%....es^uzįaikome

I .•

,/1
MU'J

*"! *

I

parodo kad žmonelių labai;
jAnurinsiti i4 Lietuvli.
fJL ... tA . ‘.aė) y J1 F "V

— — t ’ -——1 ■ • yy "F*’ ’’ ■> <•*' ’■'K"J1 "'T T. •,TW'NF”

W. b: BdCZKAUSKAS' - CO. MAHANOY CITY, B A.
» "■ 1 I, i *
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patinku. Teifipi galimu '
PfeXe knygos Ąm«rike.$2.00

^reko knygoj iri su nusiuntimu’UUtai $2*50. |

k

t* ■ Ar
sniiic^įame m kitus miestus

i ‘t * i > k'"r *

y ?

? siusk i te a u t szi o ad roro: ’
> JUOZAS y . BUDRIKĖ
lt 1 UI į

? siuskite nut
ui siunez'am dykai. Laiszkus ir pinigus

M

3343 S. HALSTED ST. CHICAGO.
_ .J _ _ _ ♦ k
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Po szimts kelmu, jau ne 
iszsigert neturiu už ka, o ežia 
dar asz be darbo! Ne! Imtinai 
jau reiks važiuot kur in Kali
fornija o net, jeigu reiks, in 
Brazilija. Juk be darbo nebu
si—

Bet ir kelionei 
Kisženius tuszez'u 
gaut.
t i, tas neturi, 
vėl negauna, 
kartojusi ta pati 
ir sir darbu.

— Kas dabar darvt.’
I • 1 * ■ i; *.
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. ant Vinco Šakalinio. 
Apib pietus jr policija suskato
krito t

vytis prasikaltėli. Bet jo senai
I ■ ■ ♦ ,jau ir pėdos atauszo.
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Juk taip tikėti kaip ka* ,■ I
; ■/.

in Isietuva,' daisc tikėjau, kai nekaltu vai-
, I 1 ; ,

iėi»hiėii»ii».

Tai važiuok i ’
h ■ | ■ * t ■ J ’ T< ■ F . ’ i

pats galėsi kelis deset- keli ii kad Imdamas tikėjau >
" \—pasako tai vien gryna svajone... Bet

jam karta, kaimynas. i kaip butu geni kad taOike-

Ak kaip

— Tai važiuok i 
tai ir į 
kus lenkii pakibti! parake tai vien gryna svajom 

■ I

if

* ■' K •» ■ J ll ' • i " ll I • -I

— Ne, ko ko, bet jau kruti* jimris nebūtu vieAnekalta vai*
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PASAKAjo pralieti jau asz dauginu ne-)kuežiu svajonėle...
t ‘

lOiip tai ? Ar tai jau esi 
buvęs karo laukuose?

Hm... taip., sakant, vadi
nosi.. ne! Asz tik taip smerkiu 
visas praeities žudynes, visus 
karus!, — ir susigriebęs eme 
lieti savo karu neapykanta.

- - Bet jeigu, kalbėjo jis to
liau, karai butu be kraujo pra
liejimo tikrai asz norecziau da- 
Ivvaidi tame inszelusiu tmi- 
sziu ūžesy, nes ten daugiausiai 
trukszmq, daugiausiai veiklu
mo... Dėlto asz ir nvkeiu’ziii 
tylios liūdnos muzikos.

Asz noreeziuu, kad visas 
aplinkui perkūnais 

dundetu, audru verpetais ap
link sukvatotu...

—* Kad tamsta nebūtum taip 
doras žmogus, tai 
ezian, jog tamsta 
paszaukima in...

rf

noriu..,
I"#.; *

ll-
i' a

-
.114 Ii 'm 4A'"M

Bl
bu ttt gera, kad atsirastu tokia 
instaiga, kur galinai butu nu
sipirkti to nekalto tikėjimo!... 
Tfu po szimts jau vėl asz pra 
dediyiiios prietarus galvon iii- 
silcisd. Juk j;m ...■o .t 
negalėsiu tikėti!...

Jam dabar prisiminė krūvi- 
(lliieagos 

Ir jis vėl troszko griž 
t i atgal, tolyit nuo tu baiseny- 
biu.

vercziau nnsižudvti, 
Tikrai

Washingtdhe. 
i*, 

uivo kam- 
n no var

*4

'll

Olf

Žmogus

1 -MMW- i** m- ................................................................................... "

i
i ir žiuri ikejo.
| Į kai ji matai praėjo ir Mirtis vėl 
žmogau? į prie jo r

Na,

eiiki lauku
.'.ii li

Penkiasdeszimt.< metu
pagnl laka sėdi Mirtis 
įKur eini, Dievo

In dirva •— f ! *

v.
Karsztojoj Pietų Amerikoj 

ant vandeningosios Amazones 
krantu nepersenai vienas Ii 
tuvis in.dgijo savo nameli. Ji

reik pinigu. 
Kur j n

Eina pas viena skolin- vadino Juozu Plytenu. Isz kur 
'jis atėjo nežinojo. Miestas hu- ,h , . e A . t"

Ir ežia nuolat vo ėzia 
giesme kaip

is.

Praszo kito
?

fl

(*•

k

ir susigriebęs
asz amžintu

. ' ■ < ll

j prie jo:
.11—>.,i.n i.

mirti.
Iszsigando žmogus, sudrėbė-

- - - - . _ ii- ; ■

pietus darbi-;
ui- i-

rengki, laikas tau
M • | ' | ' i h !' ' 1 l! '' |l

>mn

ninkains nėszu , ♦
Lukterk, suko Mirtis, asz del

ežia esu. Atėjo j jo ir pravirko, tarsi kūdikis:
4 _ A M. M A A A

I

I I b i •
I d

■*.

nas vaizdas vienoje 
gaI vejv

^eile tau Vieszpacziui Dievui) 
pristatyti.

—- () Mirtie, mano Mirtie! 
Kaip gera gyventi! Visko pasjau ir jis gerai pel

nėsi. Bet kaime jis norimo. Jis 
norėjo apsigyventi 
miesteli 
verda, kur diena 
kas aplinkui dūzgiu, ūžia, bil
da. Netrukus pasitaikė geras 
pirklys ir Plytemis gerokai pa
sipelnė, parduodamas savo 
jauku nameli 
gyvena patogioj miesto daly ir

mieste

I 1

t— Ka-gi, jei eile, tai tebunajmane pilna: ir turtu ir laimes 
ir taip. Likimui 
Taeziau kelias 
imkiva ir papi(;tnukivu.

Susėdo, f 
.rielius, 
barszcziu. 
stvėrėsi mėsos ir viską iki tru
pinio suvalgė.

Žmogus atsistojo, 
iii visas pus(‘s,.

pusimeldes

>i

pagarbos ne 
ma

neatsispirsi! Į ir 
musu ilga-

geru žmonių 
it rūksta.Palauk, hemarink

H
• • * •

paežiam 
kur gyvmiimus virte 

ir nnkti vis-
• . klau

susi rupines 
A’incas. Kad bent amatu koki 
mokecziau... Apgaudinėt kaip 
Koki agentai negaliu, o sziaip 
koks nepažinstamas 
Pažinstamieji ' 
Beje, ugi dar lieka smuklinin
kas Girinis!... Visa laika pas Į pradėjo sza imu bizni. Nuo ryto 
ji tarnavau — tai nors ir la-jlyg vakaro jis lakstė, skaitliai 

ir vėže vis nauju 
augo kaip

sc jau he juokais

neduos.
ve! nepasitiki...

parduodamas
Dabar jis apsi-i.

Dėlto

veninius

!... Visa
— tai

szyksztus,
tiek vis paskolins!...

Ir netrukus 
o»n. Bet veltui.

Asz tau atmokėjau alga
— ir ko tau (langiau reikia. O kale jis ir nusukt ka sugebeda- j •

bu i .1'* bet ta

gri žt a

v

o-v-n.

i r 
r*

ir la-jlyg Vakaro jis lakstė, skaitlia-

t ’hi va-

v o, tvarkė 
prekių. Apyvarta 
ant mielių. Pirko jis inVairiau- 
sius szmuis. sziaip 
gaude kiekviena progele. Bei-

prekes ir į

1Szv. Ludviko mieste kriksz- 
tynos atsibuvo,

Kuopele doru žmonių pribuvo, 
Visi linksminosi gružei,

1

negu taip gyventi! 
nusižudvt i!...

Sztai jie 
Plytėnas apsistojo \'i(‘szbtityj( 
Tuojau jis užsidarė s..... 2.. 
bary, teisindamfįsis 
gui. Bet sziaudie jis ne miego 
norėjo, lik mastyti, mastyti. 
Ne szviesos neužsidege. Ta ap
siniaukusi padange, tas rudens 
vejas negailestingai vaikan
tis pageltusius medžiu lapus —- 
visa jam atrodo lygiai žiauru, 
negailėsiinga kaip ir pats pa
saulis, Dabar jam knž kaip v<»! 
pradėjo skverbtis galvon kitas 
toks rudens vakaras Lietuvo
je, kada jis paskutini karta 
atsisveikino... Bet ne... toji ma
ma! J 
se rodos skambėjo 
neužmirszk

ir
Kuopele doru žmonių pribuvo,

Ir labai iiadoriai. 
(Jaspadorius «<

II

ii t
'II 

i
j nes... pasigailėk!...

— O gal marintižmogus |aidėjo to- 
iszriszo duonos. )>ripyle 

Pasreh(‘ barszcziu,

i
,į i ■

*

Ir juokais pasileido nelaboj 
kvenkszezia aki pri-Mirtis, 

merkdama.
-- Palauk, pasigailėk! 

apsniairej - Na, gyvenk, jei mirti . 
puolė ant keliu nori.

Dievui gr<*it neateisiu..
I * b 144 4*

4 ...... ........... . .. !- ir-' T II l-r-.-’ y__ - - - ......

Gali dabar manemarinti,Į Ir vėl gyvend, Jszmire vili
ai ėjo. Pa.-iruosz(‘s

Meres 
prasze,*

Tik gerus žmonis nžprasze, 
Toji in pasiutiipa. inpuole, 

Ant nekaltu
Policijai už

neuž-

|iH» I<«H«|M||

'■ p - MMMf, ne-
Bet žiūrėk, dabar -jaužmonių užpuolė, 

munszaine ap
skundė, f jf va- .. " 1 7

Savo vyra d p )xrigunde, 
Palicije ))ribiivo, 

Ant visu užkliuvo:
1

.(■■I

asz saky
tu r i tikra 

pragaru! .. *
a tsipraszi nedarna s juokavo jo 
sėbras.

Plytemis tik 
szypsojo, nors 
jis greičiau 
atskaldes -

ir karsztai
ture:

4lhm im^ni* i|»

jei eile
iszduoti Aiikszcziausiam 
du rbu 
nnu,

Atsisveikino ir isznyko.
'■

II

(‘SU Ikai, V(‘d(‘ ir tekejo anūkai, o jis 
visu \ is gyvena ir gyvena. Paseno, ♦ I

liguistai ausi- 
už toki juokeli 
butu antausius 

taip neimti k o tie 
Tecziaus nenorėjo ne 

kad vėl 
ne-

I. apyskuita. Vis tik ma- iszdžinvo, kai žagaras. Eina tai 
vejas lanksto, rankos drebaVisus nekaltai stieme

Ir su savim paėmė.
Po (leszimts dolerius užmo-

kad per anksti 
szauktas mirti. 
c?yas geriausias

gyvenimas man taip pa-

■i*esu pa-
Augu in pa

žui ogaus pa je

■ 
akys aszarom nueje, ausys už
kurtę. Žmones, net patys ar- 
lymiausi pradėjo nekęsti ir do- 
detis.

Žmogus

skolini asz pats neturiu. ‘ vo, kad ne lape nelos. Sumanuj 
ne akmuo, į Plytomis pagarsėjo kaip rim

be pinigo neapsieisiu. 'tas biznierius... Prireikė irj
—- O kas man galvoj! atszo-j daugiau 

V(» Girinis.
Kaip tai ne g; 

tamsta tiek sykiu pasakodavai (Įe keletą svetimtnucziu.
I • L • • • 

reikia
— taip gy-1 plepėti, o ne pinigu prisipel-j 

manės nepri-: nyti. |
\-ers visokiems valkatoms savo 
pinigus metyti!...
režv saliuninkas. Į jis vengdavo kalbu apie praei-

—- Asz ne nepr«iszau man tus laikus.
dovanoti arba numesti... | - ■Tokiomis kalbomis neuž-

— Žinau, jau asz tokius po-lsimoka 
ims... Nesakyk!. til, I    -**

— Tai krt man dabar darvt.’!
I 1
sukasius isz pyk-

Bet asz irgi
! tas i . pagia I bininku. NorsI < I < UI I i ( U I z < < UI I I f I 11 I 11 IV I U * V U I n f 
j mieste buvo ii* kelios lietuviu 

dvoj.'! Juk Į szeimynos, tccziau jis pmsisam-:

žodžiai.
I ginezytis, bijodamas, 
nereiklu aiszkiuti apie ta 
lemtoji krauju.

-Ak tas kraujas, kraujas!..

kada jis kejo, 
visi nuėjo. 

’Fai mat, ka padaro-toji 
gana, 

Nieko neverta ir gana, 
Da ant burdingierin užsipuolė, 

Jog ant josios užpuolė.
Bet nenusidave jai tas t rik

ša s, 
ne buvo

niekszas, 
Susibjaurint nesidavė, 

S|i ragana visai neužsidave. 
* * * 

✓
Diediene miela Baltruviene, 

Iszklausyk mane, 
Antram steite gyvenu

Ir namon •gas ir
tinka.
• Mirtis sniagiaira-Juk ir dabar dar jo ausy- 

Suneli, tik 
ir”.,. Ir

pradėjo szauktis, 
maldauti Dievo:

— Vieszpatie, valdove mano! 
— už ka amžinu gyvenimu ma
ne užkeikei. Sunku man nemir* 
tingam. Viskam skiri. eilėj 
paimk ir mane, kaip iszvargu 
si ir prilenkta prie žemes.

— Matai, kalbėjo Dievas in 
Mirti, visa, laika szis neramus 
tvarinys sieke prie nemirtingu
mo. Ir pasiekė jo. Taeziau, kaip 
atsibodo juo. Sunku man su 
žmonėmis, nes patys nežino, ko 
nori. Eik ir iszpildyk savo 
priederme.

Atėjo Mirtis pas žmogų, o

imsi juoke iii 
sugniaužta kumszti ir sako:

Senai asz maeziau lokius pie
tus, kokiais tu mane vaiszinai. 
Sztai tau penkiasdešimts me
tu Ii uosy bes —t
Praeis penkiasdeszimts

t *

Dievo
Ivg vaikas ir pvko...

Po

. f *
• 4 •

; Ir kam rodos jum reiktu taip 
i Iv,st i i u 
;:ii.

— Su" savaisiais, kalbėdavo
L f

— taip į jis, lik daugiau laiko gali pra-| 
taip gy

apie lygybe, brolybe
— Kaip man 

kalbu, o kaip noriu 
venų ir niekas

galva, manydavo ji-
Kain per naktis vaizdena- 

i si žmogus su perpjauta, gerk
le? Kodėl jokia sargyba nesn- 
ima tos baisiosios szmeklos ku
ri taip dažnai rodos mane per-, kas pradėjo

IV

tik jis nebu

szimtais! Tai dar ma
no nervai susilpnėjo.

I nuvargusi jo. g? 
ežioms * nusviro patalan, 
užmigo. ’Pik sztai priesz ji ly; 

szv i st i.
baltas szydas butu, lyg skaid
rus debesėliai... ’.....
si rodo skaidrus
Tol urnoje pasirodo 
permatomas szeszelis. Tai mo
teriške. Juk tai,mama! Sztai 
tai ji aiszkiąi žiuri in ji t,uo 
pat malonin ' sdVo Židlgsniu. 
Bet kaip gilus tas jos žvelge
sys. Bodos ji visa jo siela per- 
szviete... Bet kas, ji nulindo... 
Užsidengė veidu ir laužia 
auksztyn rankas. Begejimas 
nvko!...

— Mamvte! suszuko Šakali
nis ir pabudo.

— Ar ežia sapnas ar ka ? Ne, 
Juk taip

J

V i skani skiri eilOj
m liti

(‘ik ir gyvenk, 
metu, 

asz vėl ateisiu ir tave paimsiu. 
Acziu tau, bėk ra ja esybe.

Ir nuėjo žmogus pus savo 
szeimininka. Saule szvieezia, 

st aržia i

*

Mį
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Ir isz tikrųjų Plytėnas la- 
griežtai at-,bai nemėgdavo kalbėtis. Ypacz
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ne burna auszint. Vis- 
tiek kas parėjo
Ve rėžiau pasitark i m, kaip ežia 

stengėsi isztar-Į daugiau pasipelnius! — 
davosi jis nukreipti kalba.

Bet negirfinia j pasakyt i, kad 
jis butu ir nesznokns.

................ /' ... į l”*: :......... .
— Jau Asz atsikeikiau antjgai imdavo pasakoti 

jos ikvaliai, bet nuo to ne kiek lis, taip mokednvo prajuokinti 
nepasidariau sotesnis! — su 
karezia pajuoka atkirto Saka- syk 
Ii n is.

dar szvelniuu 
t i Vincas pn/; 
ežio (TAntįs- f

-- PadekU 
tvarkai!...

i m : ftp! iwwiflpi 11 

kapitalistinei ,

dabar
visus didžtur- 

nelvsk in akis!...

dva neju-
Jis

o
Tai Ivg

* V 1

Ba burdingieris

.u
i M

■ I
1 " 4
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'in
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iilll

Li

Vili

... Tai 
plcszk. muszk 
ežius ir man 
Sze dar viena doleri tu, tingi
ny. ir važiuok sau sveikas!

Elgetai tiek duok, o ne 
Tu sukeziau, lupike... —

sekioju... Pragaras... Ak bcpii 
ktui jis Imtu, t:ij 
tu taip baisus, t) gal reiktu in 
siti kini ?...

Ir jam pradėjo* rodytis, jog 
i tamsios upes gelmes arba 

j<į f H <I . 4 .

szaltas revolveris greicziau 
padėtu iszriszti tuos painiuos 
sius klausymus, kuriuos jis ro

nepataisysi.
upes 

revolveris

Annip-
to!. Kai kada jis taip iszkalbin-;

i savo min

kad nors emes klau- 
seile ryk. Ypacz 

insikarszcziuoda vo 
apie kai ku

riuos tikėjimo dalykus. Bet ne- 
pritarianc7fiuju 
apie tikyba re- 

kada užsimindavo.
vien prekyba

žanono;, 
t i k

(‘mes

j dos buvo jau senai iszsprendos 
vėl tamsiu abejonių 

paskęsdavo...
— Ar žinoti ka .’ —

ir kurio 
akuose

Polu moję pn- 
debescliai..

koks ta>

ir 
sniagiai jis i 

naikink,! 1 ie j nukaudamas
Į 
i

man!
suszuko Vincas trenkdamas in 
Girinio veidu sidabrini pinigą. į

— Szelauk isz mano namu j 
tu, slakeri, valkata, niekszai... 
Asz tuoj poliemona paszauk 
siu...

niiįĮi lįįiiH'

Szelauk isz

Ar pasirodyt 
uždrausta degtini* varyt ir gc- 

i slaptus doku- 
> net pa

juodęs isz pykezio stipruolis 
rr-~eidamas

1 kad moki

gai padirbi neji 
mentps?! misikvatoji 
.1 .'
Vincas, 1 1
(įuris.

— Žiūrėk tu 
savo vaiku szerem, 
vijos liuosavom, 
— o dabar, i 
ka fl

isz lėto per

jo, mos ji lyg 
nuo karei- 

iszmokinom, 
szc, tau ir pnde- 

skundesi Giriniene.
J<in temo. Gatves nuszviėte 

vejas paelektra. Sziurpus
W įdangoje debesis vaike. Ir Viii- 
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Ik'
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co galva niaukė juodos bat 
stos mintvs.
viukRzcziojo tarp

daug terades 
draugu, jis ir 
tai 
rodos, terūpėjo 
ir pinigai. Bet juo didinosi jo j 
turtai, juo jis labiau 
Dusi va re iki $50,000 — nega
na- Pasiekė 8.0 ir 100 ir dar ne
užtenka. Dažniau 
lyg užsimąstęs, piktus,

— Kas tau pasidarė ? — 
Klause nesyki jo g(*ras kaimy-

/s. Ik szimto tnks- 
ditsi varius tereikia

g(‘ra

Jam,

nerimo.

no syki ji vienas airis, 
tos dėta, 
skurseziau... 
toks vyras. 
Pamatytum kaip 
main Vt u.

__ T ■ ■

užkalbi
Ta mis

veidą 
rankas.

asz taip vienas ne-
Argi negalėtum, 

ir apsivesti 
viskas atsi-

imt
tai

Fai ir tamista lyg tas gy- 
višokias at- 
Aeziu, man

dytojas nori man 
mainas inkalbet! 
ir taip gerai...

— Bet asz 
tingu panele.

žinau vienu tur- 
Tai staeziai m

jis Imdavo ’ panelė rodos bet * -angelukas
• Aa... Kad tik asz uebucziau jo

4 . 1 4 ■, . . 4 J • 4 4

has pirkly
taneziu
Vien džiaugtis, geru automo
biliu insitaisyt ir dažniau p!i-

Toks jau-silinksmint, paužt.
nas...

Tet senatvėj pasilsėsiu. 
O dabar vis rupi kaip ežia dar 
greiezinn pnipletiis savo bizni. 

Tecziaus jis patst nepaten
kintas buvo. Jis, rodos, net py
ko ant stiveM už tai, kad jam 
taip sekeąi! Dar labiau jis su

i sierzindavp, jei kas ji užklauk- . . . . ...

! giminaitis — tikrai 
'jai ;■

•S 
buczian 

t am i štai 
Pamaty-

vedes. Ji tikrai 
tiktu prie szalios...
turn. Ji tokia pat kaip ir pat* 
sai atkakli bedieve... Asz

kad ji
kiems trims 
Ii...

nuu,
ma

nėt sutiktu ko-

negalėjo Imt...
aiszkiai ji žiurėjo. Kaip giliai 
ji perinate mano vidų... Taip 
skundžioj valandoj toks sap
nas ar apsireiškimas. Ka tai 

Kodėl jis anie tailei.ksztu ?... I 
nerado knygose ?...

— Ne, reik užsiraszyt. 
dabar tamsu. Byloj 
rėmės ant lovos jis giliui, gi
liai užsimąstė. Tik dabar jis 
pajuto begalini nerimasti. , h

Tik
Ir pasi-

— Asz žmogžud.vs... tėvus 
l'ianieklnes... pamynės po kojo-

Tiesa-,
I I t

i

jpis dora ir tikėjimą.
* • I

nelemta Ims atsi; 
metams apsives- versti. Jau negabu,.. tikėjimas

— Hm... pradėjo lyg dvejo
ti Plytonas. O kur ji gyvena?

— Nagi kur visa pasaulio
— paėziamponija gyvi 

Wasliiugtone.
Washingtone ?

jau man ii

pertamsus f|V ‘ ji

l’ik gteigziau

P 
apsvaigęs 
žmonių ii* 

nemato kaip dūzgė automo
bilini, dundėjo 
Patenkintu miestiecziu klege
sys ji dar labiau erzino.

Apie pusihunakti pradėjo i f s .
i *** ii ■ i 1 **ii*ii :

Gatves tusztejo. Pamažu vi- 
TiR 

paniuręs darbininkas 
lindo in tamsu kiemą t r danti
mis grieždamas' grūmojo link 

- smuklihinko Girinio namu.
Su

jus mane iszmokinot!...
Ant rytojaus Chicago# laik- 

raszcziai jtiu rasze kaip perei

blind,

• • • Lvg

strvtkariai

lyti.
I

si i szs i slapstė pastogėse, 
vienas

4

Asz jums parodysiu, ko 
L.

ii1
;ii-

"^11

Saule 
szipso stacziai veidan, pauk- 
szteliai cziulba-giesta, gėlės žy- 
d i ir supas. Žmogui da link
smiau, da graqiau visa iszrodo.

— Girdi, szeimininke, asz no
riu tavo (lukteri■ vesti.

-j Vėsk, jei jirud tekes.
Apsivedė. Nuo tos dienos 

ūke dar spareziau ome kilti.
aruodai braszkejo 

nuo gerybių,
žirgai. Visame matėsi

ir supas.
/ I!

Gero ir blogo maeziau, 
Bet da tokios nusitikęs pe- 

"4 n,. ,ci fl l\l'UdiĮVO ' 
Kokia randasi 1‘atersone, 

Gaspadinele da jauna, 
O gaspadorius jau dejuoja, 

Bet abudu yra sukti, 
Per suktybių net kudi, 

Gaspadpriu^ svetima tabaka 
ruko, 

Gaspadine biirdingieriu cen
tus suka, 

Pinigus sztore skolina, 
Aut vyru knygeliu paima.

Karta viena doleri užsigynė, 
Sako, visai apie tai nežino, 

Burdingieris apie tai dažinojo, 
Isz ko tuojaus barnei pastojo, 

K u pa ra pa s i etn u s i sze jo, 
Kas priguli jai užmokėjo, 

Misiuke su gailescziu palydėjo, 
Durimis treuke, jog nėt lan

gai i szbyrejo.
Baltrpvienelia jaja sulaikyk, 

Ta misiukia suvaldyk, . 
Kad doleriu neprisisavinetu 

Beszta vis sugražintu.
Oj misiuke gyvenk iiydorijii,

greitai pataisos nema
tysiu, 

Su koczelu ant tavęs užklup
siu, 

In Lietuva iszguisdn.

T

Svi runose
stoniose žvengė 

Dievo 
palaima. Pagyveno taip metns- 
dvejus— seniai mirė. Liko jis 
ir jauna pati. Susilaukė vaiku, t a e
kurie augo, brendo, vede ir te- duszia.

szis jau ir verkti nebeįstengia. 
Tik kvenkszczia ka^-ka po no
sis. Pajuto jis Mirti, kaip tikra 
motina apsidžiaugė.

— Mirtie mano! kam tu ma
ne apleidai 1 Kaip saules, tavęs 
pasiilgau. Nuimk nuo manės 
Dievo bausme..

Ir žmogus atidavė Dievui
t " -r-,- -wr

*ll 'Ii

—Sesutė
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TAS NELABAS JONAS.
.......... n •

Duok man savo szirdi miela t ■
i,Teip kalbėjo Jonas Marei 

In kamara užsidarė.... 
«

Myliu tave kaip kvietkeli, 
Amžinai tavo busiu, 
Kol turėsiu kūne duszia

■ h ‘ 

i. 1', ’ >

Su manim kaip panksztelis, 
Laimingai, linksmai gyvensi,

«• • •

TINGINYSTES PASEKMES,
-

i

fi.

ii-

Senesniuose amžiuose auk* 
sztesniosiose prancūzu mokykti 
lose tarpe studentu buvo paprtj 
tvs vartoti lotvnu kalba. •> •

Syki in viena mokykla inst<ft 
jo trys broliai, kūne, be priver* 
stinojo mokslo, kitko mokintis 
labai tingėjo, Del to sunku 
jiems buvo iszinokti lotynu kai* 
bos. ligai kentėjo kitu studentu

■ > • * « • W a •
I

*

pu j nok inm, del tos priežasties 
niekumet su jais ir nekalbeda- 
vo. Bet ir gatvėje, ir sziaip jau 
vietose, labai buvo priimta stu
dentams kalbėti lotynu kalba, 

iszvengus kitu studentu

■f‘1

Sau sarmatos tiek padarini
Jeigu, g . r

illf P 

n|;
’''I
lwf tj

nusižu.ly- 
Bel

4 4*

Tiktai greitai
4 1

'1,1

Kad 
paszaipos, jie galop pradėjo ino ■

1

ti!.. Kur revolveris f-.
kam ? Teužmusžamane kiti! 
Težino visi koks asz esu niek- 
szas, kaip esu visas supuvęs!

Toliams bus 
. ■ ' IĮ1

‘ ■ ■ V r* * ' ■ .

CUNARD
i . * x t i,ė.L L'jL Iv..i

Kur •••

Ir dahar ir kaip pasensi.
v1- ■1 '1 ■ i ^F' ’ M' ė" l

Ar sutinki»buti mano?
Tark man žodi, pasakyki —

— netrukdyki!

Marei ilgai laukt nėreike, 
Ji ji Jonui tuo prabilo: 
‘■‘Sutinku’0' :'*

, j p ?

Jonas jlžįiiugės, szirdįs plake,
Ja in'glebi pasiėmęs, 
I 'a bu ežia vo pti si re m es...
Ant rytojajis visas miestus 
Naujienas prastas žinojo

M

i#l'

i
In Lietuva iszguisdn.

Lietuvoje neramumą' neturėsi, 
Amerika nuolatos mine’s!, 
Ejsi in lauka prie daijm, 

Neprigriebsi* centu svetimu, 
a. -

ir vėl nutilo
*

k i ut is lotyniszkai jjalbeti. Vie-
. «. ^ik. . a. k * « k *. a! Alk • «a .<">■ «k a'k < *-'■ •• ■L'<k.-Kk 1 * Ak. A "■ ■* ■ • * <4

tris žodžius: “Nos tres f įn
iręs” (mes trys broliai), kitas, 
kuriam

nas pirmiausia iszinoko sziuos 
Nos tres fra-

■.■'irjl-il
ii/W

Amerika nuohitos mine’s! 
lįjsi in lauka prie darbu

j
\ yr glebi pasiėmęs,

I *a bu ežia Y^*pa si r ei nes 
i... . •*

— vvusmiigi/onv i... Netoli 
Cliicagos. Atai jau per toli.

o kad asz Keži a ta- 
ir siffiszes ten 

— juokavo airis.
Hm!... O gal niekas ir ne

pažintu galvojo jisai, žiūrėda
mas in veidrodi.

Na,
duvo apie levus, ajiie jo gimti- niistu imeziau 

nors isz jo ųnvožcziau!ne, ar sziaip ka i 
praeities. O DieVe gink jei kas 
x*-!* ? !... Nak-

jo krūtinė rodos ko^s

itizsimintu aplė* tikyba!
tiniis
slogutis prislėgdavo. Pro ibio?
gus dažnai aimanuodavo. Ne
turtai ne gydytoju vaistai ne-
daug tepugclbejo., Veidu8# |uil

.. t r r.Į‘ 
slopi namu gnlva 

vienus antras
>

I^lytenąs diii* labiau pasine

biivo iSzblyszkes ir kaž kokiu 
rupeseziu i.i|||||Mi|||^^ 
j)radėjo puoszti vMMĮBBĮįjĮjjįįi 
žilas plaukas.

re prėkybon. Ir tik kada ap- ! • . l ?• _ I 1 !• 1 •linkti! ji sukildavo dideliausias 
bildesys, trukszmas,
* a ’ 'P 1 Ji » 'in'1 » m

» HII'WWI

I

f

*

■ y
i

■ ■ 

—r
■r ri..

......................."II........
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j
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V I ki

Ka turi, tai turęk, 
Tik syotimu neiiorek

L.____i H ' i1 i. t . .1 i,. _

1

tu linkti vienus drąsus pleszi- 
kas užpuolė “biznieriaus’’. Gi
rinio namus, mirtinai sužeidė 
pati saviuinka ir isznesze 10 
tukstaneziu doleriu. įiitariinus

-

kas užpuolė

■i/

8,

bildesys, trukszmas, — tada' 
jis vetz [iras ibiai v indavo, nu-

— Ąį, kad , jus žinbtumete 
kaip asz noroeziau kad dabar

szvisdavo. i

as in veidrodi, Juk asz per 
tuos dvejus pietelius jau daug 
senesniu iszrodaii.

Tai tamista sakai .mane
• « •

Mielu noru.
purvožtmn! Hm..

51— mieiu noru. rFik važino- 
i kiva, o man busi amžinai do-, 
kingas.

Ir iszvažinvo. Juo giliau jie 
keliavo in Suvienytas Valsty
bės, — juo labiau musu ‘‘jau
nikiui” drebėjo szi rd is. Dabar 
jam aiszkiau prisimįne taip 
p/it viena lietu vaite#' kuri jau 
nuo senai jo szirdi viliojo. Ir 
« 4 ■* 4 4 *». ' • .4 P ' « ' ■ Į

jiiiti aiszkiau prisimįne taip
4

aplinkui siaustu' katas, t nite 
tu szautuvai ii* gaustu be pa

*' ' 1 ' 1*1 »: ’Į * ' "J

kaip butu jiH laimingas, ktid 
ja butu galėjęs vesti. Deja, ji 

iiŽHikirtusi katalike,., iš .... x‘; r. ■»..
liovus patrankos!.,.

............... ■' k. -1 1 >■

>1

buvo 
■užgijusi

Ir 
szirdies žaizda vėl 

kai bėda vo^ prat le j o so pe t i.

f

•r

4

If - į ' ’ ž'4

J
ili-jf

tankiai reiktiava eiti 
krautuven visko pirkti, iszmo- 
k() SZ i U OS 
"et pecuniu

sziuos žodžius: “dignum et jus 
tum ėst'

Syki visi trys iszejo pasi
eni kszcziotu Eidami gatve piu, 
mate užmuszta žmogų, priėjo 
prie užmusztojo pradėjo Žiūri

nėt i. Tuo tarpu priėjo policmo- 
Tnas ir. numatęs užmuszta žino

IL .
rJoiiaš su Mare nakvojo...
Tasai lienins, mat, nelabas, 
Prie langelio-sėdės klausė,, 

. , - . »■ * ,4 _

žodžius: ‘‘pro bursa, 
(už nuisznele ir pi- 

iszmoko
- n;|l ■ h

’(vertai ir teisingai).
* . . • « «

u jk syeumu nenorea. 
Vyrus šzvarei užlaikyk, 

Blakes isz lovų iszvaryk,

I1 ii■ f
treczius-gi

»i

i <

.r
!

Po paduszkotp kpd ne butu, i

2,310 LIETUVIU
gali atvažiuoti in Ąihorįka prado- 
dunti ateinanti

l^Jap\k kad Visos - iždžiuty..
1 siu,

Aut kito karto užlaikysiu,

•*

i 
11'ii

Atkiszes .kaip grybą aušo.
Vos jis ryto susilaukė, 
fai nutiko, tam plepėjo, 
Kaip isz inaiszo jam birejo.
Ąk, ta meile nelaiminga^ 
Kiek reik už ja prikeuteti, ■W * » •

Į)iib^į5 daugiau nesakysi i
! I'

Liepoj ftjmoueal.• niepbif nmeneai. 
Vunui’tl paiulnayljiirts yifn grei-

in Amerika. Žmonės turCduuii Cu- 
nard blUotiiH gali ant syk jszva- 
žlutgi, mos pupuid laivas plaukiu 
isz Europos beveik kasdiena. Isz- 
y ■ : j 7 , ‘
LK’tuvys atstovas, kuris palengvina 
važluojanozhis isz 
Vl»U» |,«,Jvlu VUWIB.

k

eziuusiur! tavo ghnincnis atvužiuoii 
r
na rd blliotua gali ant syk jszva

iHz Euiopos’ beveik kaadlėna. Ihz 
Cunaįd 
F i" i■■ t '(ii

it
t O jęi pataisos nematysiu
Fa i ii* vardeli tavo apgarsysiu.

vu i kszcziotu Eidami gatve ptu
H

fl
i

LfnĮJa lydi kompanijos-
Kas ten ..Freeland v negerai,

h

važluojaneishią i»z Lietuvos por 
vl»u» vai-K'io. ,
Uit putumuvlnia iif'ni i'k.lrii lemtu.

Dely...
kltea prie lafvti kbmpanlj 
buvo , mieste arba ja le arciiausio.

, 1 .4 S, 4 .r? t % . _ .t .. . .. . _ A  4 *

kfelp- 
agonto

Morgicos npsiejna noszvariai, 
Vyrams in akis szokineja, 
Ir visaip juos iszvadinejii.

Jeigu .vyrai geri, 
Dorhs ir szvari,

ii

Vercziau kzirdies neturėti.. 
Bet nebuvo tokio žmogaus,
Kurs drąsą but turėjus, 
Kad mylėt but nenorėjas....

I,./ .1 v '■ ■ |.< *

I#'

i.-

I

iias ir, pamatęs užmuszta žmo
gų, j 
nžmusze.

N os tres 1 ra l res, ——
/ .

gu

’4
II

paklausei studentu, kas ji

sake vienas.

i

Icuhard Moliey Ordera apmokami , 
Lietuvoje, greit, saugus, parankus.

hB
mm ii Iii

2S BroMihvtty, ' 
k ><kU <
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i*

Yort.

4* y ' i-*

įAMbI***

'w! 1 iš
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•fa

Privalo* nito kacziti sergėti, 
Ir su. įeis nekalbėti.

Ant sziadįen jau bus gana,
Net mano lupos šutiniu, 

Sveiki pasilikit, 
Gerai mergeles dilrykit

1■

Sveiki pasilikit

O vyrai jus myles^
5

ii

J ■

™
KnyC«l« DrMfvstMM del 
lumoktjimo stulgu UfonU- 
IIĮ..I I.i.ew. — - lAc

KTJTU KAykele DraugydtMM, d«l r - - 
itMlrhrictara

lumoktijimo pinigu UgonU- 
am - , •. ’ inc.

' M, '

Apie jus tupinės!
' ■?

«L
11

*

i

KMlArHUU )M0 «ud«tu smttw ant 
vulrtnttara .... . . . tfc

W. D. BOCZKAUSKAS-COm

Me

1. MUUNOT cm. PA.
'■ i ■ ■ !' iki ■* ■ !■■ *«i
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Lietuviukas Baakieriu* |
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J. G. BOGDEtt f 
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SAULE

*’i Ii

P f

Iii

Kukamu antri, procentu ant auditu 
pinigu. Procentu pridedam prie Juk 
pinigą i Sausio ir 1 Liepos, nepai
sant ar aineszat parodyt knygute 
ar Mes norim kad ir Jus turė
tumėt reikalu su musu banku, ae- 
palsant ar malas ar dideliu.

Bankas adaras nuo 9 ryto iki 8 
popiet Subatomlu 9 ryte Iki 11 vai.

CAPITAL STOCK |126,000.00 
■urplaa ir Profits |53l,S4<.50

a F

Žinios Vietines

i
f I ’ 1

B 
i i'tK
I

į,

H,

Ii
Į“|J

I

il H. BALL. Prezidentai*.
Geo. W. BARLOW. Vtce-Prez.
Jos. E. FERGUSON, Kaslerlua.

diena pri-
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Ant. J. Sakalauskas
LIETOTHSZKAS GRABORIUS 

IR RALSAMUOTOJAS

Laidoja kunua Numirėliu pagal Nau
jausia mada. Pigi preke. Telpgl pri
stato automobilius ylaokiems reika
lams.

Parduodu visokius paminklus, didel
ius Ir mažius už pigiausia preke, lodei 
jeigu pirksit® PO M NINKA tai krelp- 
kltoa pas mane, nes asz gsliu jumis 
Pigiau geriau* parduoti negu kiti.
«ni B. Fine BU Mahanoy City. Pa. 

■V "' ............ .....*....... .  ..... ... .. ................... .. "" .......... .......—■ -
sMMBHBBBMsoeiMMssueosssssesesaessee sos sassatgtmsmosssmsmm*

JONAS M. CISARIKAS 
.Fire In s stance Agent ! 

iApdraudžlu (InBzurlnlu) Namu*, j 
TaroniB, Naminiu* R&kaodua, 

nuo Usnie*.
Geriausiose Kompanijose :

BIS Xabaiwy Aveų Mahanoy City |

W. TRASKAUSKA8 
rnUtUTBIS LIKTUTISZKAS 

(UtABOKlUS MAHA50I CITY. PA.

Laidoja K ana f Numlru*lu. P**atndo 
Automobiliu*.del Laldotuvlu Krlk- 
Bztlnlu. Veatellju. Puilvažinejlrno 

Ir L t
WO W. Centre 8L. Mahanoy City. Pa.
11 .......

uztlnlu. Vedellju. Ptnlvižinejlino

I

►

u
-t

Uetvvlaik** Graborina

K. RĖKLAITIS
Laidoja Numirėlius 

uaujauatu mudu ir mokslu. 
Turi pagalbininke moterų.

Prieinamos prekes.

p*«»i

Sl< West Spruce Street 
VA H ANO Y CITY. PA.

Bell Telephonan No. 149

X , ...... [Į, - Į,

C H1 S. S. E A K M L E Y 
Real Katate Atreol
Jdlgu norite pirkti ar parduoti St ubą h
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— Ketverge, 
puola gimimo < 
nio prezidento Suv. VaJst. Jur
gio Washingtono,

V’asario

oo | M
diena pirmuti-

kuris gina* 
mete, buvo 

prezidentu nuo 31> Apriliaus 
1789 lyg 4 Moreziaus 1797. Mi- 

Moimt

•>o 1732

re Mount Vernon, 
Beeemberio 14, 1799.

a n vaite

Virginia

pripuola 
czvertis meto, pasninkas 
doj, petnyuzioj ir su bato j,.

ne re-

ana
savo gi-

Jonas 'l’rnskauckas 
diena apvaiksztinejo 
mimo diena sulaukiąs 70 mete-
liu.
4 4

Anūkėliai 
9 9

r>

apdovanojo 
su puikiu bu-di(’diika Joną 

kietu susidedanezio isz septy-
Su laukio

in Mahauoju

nesdeszimfs žiedu, 
szimta meteliu senas gvvento- 
jau Mahanojaus!

— Lenku prabaszczius kun; 
Gazdžikas likos perkeltas in 
Filadidphia ant vietos mirusio 
kun. Gudriczio, o
pribus kun. Bionko isz Cumbo
la. In Szenadori atėjo kun. 
Dumczius isz Mainersvilles o 
in jojo vieta ejs kun. Karalius, 
vi karas isz Shenaiidorio.

— Leokadija, pati 
rio Milaucko radosi 
cije Ashlando ligonbutojo. 
Operacije buvo pasekmingu ir 
neužilgio p. Milauckiene su- 
gryž mimo.

— \ asario 1.8 diena Norke- 
viezians saloje invyko prakal-

Ash lando

skvaje- 
po one ra-

p. Milauckiene

bos gerh. A. Zmuidzinavicziaus 
1 Jotuvos 
Sza n Iii i s 
kaut i:

ii Atstovo, 
aukomis se- 

aukavo

Ignas Mo-

pa romo
K. Zalianka

Lietuvos bona už $50.
Kun. P. (’zesna $25.
Po $10 aukavo:

cejunas, M. Gavelis, 
kas; po 
Bubnys,

i Zernausklene;
pinskas; 
V,.

i K. Zahiioraiti
\ . Danila, K. Jur-!

po $ 
po $2, Ig 

Kubilius,

P. Kubm tas, J.
< Ina

V. La-

$.j,
A. Leskauskas, 

) )
. Daukbzys,

J. A k ule vieži n s, 
k; po $1, P. Jiihz-

„ i ke\•icziene.Notary Public j
keviezius, M. Poeziukonieiie, A.

galim* ^umi* lame pat-arnaiitl. Peczukoiiielie,
Rand&rojame namus, koletavojarne 

randas Ir telp toliau*. 
ftM W. Oatr** KU

• ■

Mnhnnny l’lty. I'n

Tvlrcil***!* Uctuvfazka 
BANKA

Didele kaucija tudeu Valetl- 
joe Banko Departamento.
E»lu po priežiūra Valstijos, 
toip kad pinigai sudėti mano 
B a akoje negali pražūti. Pri
imu pinigus saugiam palaikl- 
muL Slunczu pinigus Id vi- 
Mt dalis svieto, pagal dieno* 
kurs*. Parduodu Lalvakor- 

toe kompanijų nustatytame 
kainoms. Pampinu Paszpor- 
tua keliaujantiems Ln Lietuva 
▼lakas daroma teisingai, grot 
tai ir pigiai. Raszyklte apie 
kainas o gausite teisinga 
ataaklma. Adresavokite:

V. LAPINSKAS
•01 W. Mahanoy Avo„

- PA.MAHAMOT CITY,

Daktaras Juozas J. Austrą 
LIETUVIS.

Buvusia daktaras karlumcnejc. 
Gydo visokias Ilgas.

Priima ligonius Iki 10 valanda ryte.
12 iki 2 popiet. 6 iki 9 vakare.

Tiy>m-lalklnis ofisas randasi
| KAZINO APTIEKOJE, 
[88 S. Jardin St. Slienandonli, Pa.
»M* i i m aa — asiasąp—■ — — *s> —

GERA PROGA PLIKIAMS!
—---- —»

Arablazka Moatla yra tikrai pasek
minga Ir kas prlaluns keliolika atem- 
pu Ir aavo adreaa tai aplalkya tuju 
arabiazku gyduolių dykai. Įlaužykite 
ant azto adreso Dr. Jmbco, 2345 Ilroad- 
7 ay. Box 9. Brooklyn, N. Y. Panaudo- 
k e 1m szlos progos visi kurie yra

- . » * * J "  A A

— Ir "Mahanojui praejta 
flanvaito sniegino viesulą pa
daro no mažai bledes. Gihikis 
kad ne buvo jokios ugneles.

— Mansion House hotelis 
kuri pertaisinejo nuo praojto 
moto likbs atidarytas del sve- 
eziu.

— Ona Zablackiute randa
si Ashlando ligonbutojo kur 
turėjo opcracijo ant pendosui- 
tis.

— I). Gudaczevskis saliu- 
ninkas persikrausto in Shena- 
dori pardavės savo bizni.

ISZ SHENANDOAH, PA.

— Marijona. Misaiticnc, 42 
metu, mirė Aslilajido ligonbu- 
tojo palikdama dideliam nu- 
liudimia vvra.

— Garais paliko drūta sū
neli del Stasio Glinskio, 210 
N. Gilbert ui i.

— Indian Ridge kasyk losią 
suspaustas II.

nepa-

J metu, li

likos skaudžei 
Žirni vieži ns. Sužeidimai 
vojingi.

— Jonas Kulis, 3.'
kos užmusztas per L. V. loko- 
motiva prie Kolimor džunksze- 
iio. Kulis 
darbo ir 
szangas, nes likos pagautas ir
sumaltas. Buvo singelis. •

ko

su savo bode ėjo isz 
bandė prabėgti per

Szenadoriszkei susilau- 
knniga isz Minersvillcs, 

kun. Dumcziu in vieta mirusio 
kun. Pautioniaus.

— Ned<‘lioj apie pirma 
landa popiet pasidarė 

ezeveryku sztore pas
A. Klitseh ant N. Main Str.

isz

va- 
ugnis

szmota 
kuris

dina- 
suardė

sklepe 
E 
b’ajermonai trumpam laiko už
gesino ilgui. Daugiause bledi<‘s 
buvo padaryta per vandeni.

Kranas Anusevicziiis bu
vusia burdingioris pas Andriu 
Zelika pukiszo 
mito po namu
narna ir artima narna Elhajjo. 
Szi mas Markeviczius ir Želi kas 
likos smarkei sužeisti. Badai 
Zolikns sulaikė Pranui pede už 
burda už ka t ei p baisei jam 
atkerszino. Bombieris likos už
darytas Pottsvilles kalėjimo.

— Del ko tiek žmonių atej- 
na in Kazuno aptieka ? Ugi del 
to, kad gauna 
tu,

geriausiu vais- 
pa tania v ima ir 

paturima visame. — Visi ejki- 
te in Kazuno aptieka.

mandagu

ANT PARDAVIMO.
dvieju familiju 

po No. 627 E, Mahanoy ir’628 
E. Pine St. ant puses loto. 
Atsiszaukite ant adreso (f20) 

Barszcza nekas
628 E. Pine St.

Mahanov Citv, Pa.

Namai ant

ant puses

J

E.

ANT PARDAVIMO.
b’arma 75 nkerti Locust val- 

4 mailes nuo Alahanov 
17 ‘Holstein karves, ar- 
kįaules,

J. Kruszins-t'mnszinerijos,

; lys. Smulkiu surinkta 3.55.
I

L Radžuniene, 
' R. Biisznianskas, J.
! irime, .1. Leseviczicnc, V.
' baczius. J. Kuodis, J. Jonužius, Į klini,i M. Burneckiene,
i kas, S. Rutkauskaite,

I
J ureziko- h»y, 

Su- City;

r*

naujos 
ĮTepsi’niu 

derlium, 260 vaisiniu medžiu. 
[Norintieji pirkt atsiszaukit pas 

Box 147
Mahanoy City, Pa. t. 20

visztos;
O* n 

vaisiniu
10(H)

Viso Lietuvos Szauli^ims su-ill W. Creasy 
j rinkta $155.55 I

LIETUVOS PAVEIKSLAI
Nauji Žingeidus Krutanti Paveikslai 

Pirmu Sykiu Rodomi Amerikoje.

Mahanojuje Rodys K. Lukszis
■ Teatro Bendroves.

Seredoj ir
Ketverge
NORKEV1CZIAUS SALEJE.

isz Lietuviu

21 ir 22 Vasario

Isz Lietuviszku Kaimeliu

Boton, Mass. ‘— Lynne, ne-

iszpleszti. Tuo laikui 
suirime buvo trys žmones. Pik
tadariai užkamandavo pakelti 
rankas. Vienas lietuvis, Kaz, 
Bubinas, 39 metu amžiaus, ne
norėjo kelti ranku. Piktadariai 
paleido
per Bubino vidurius. Daktaru 
ako, jis 
gy vena po num, *>42»i fS. Union 
Avė.

norėjo ji

norėjo pabėgti,

toli Bostono, buvo szitoks atsi
tikimas. Blaivybes agentai nu
ėjo pas itala Laurino kratos 
daryti. Su jdis buvo ir lietuvis 
policmanas Dyczius. Kada jie 
inejo stubon, italo svecziai, ku
rie gere vyną,
bet Dyczius pastojo jiems ke
lia. Tuomet italas priėjės kirto 
jam in žanda, o italo pati szoko 
ant jo su prosu. Italai buvo 
arosztuoti ir konfiskuota tris 
baczkutes vyno. Teisme italas 
užsimokėjo $140 bausmes. Jisai 
gynėsi Dycziaus nemuszes, bot 
sake, kad pats (Dyczius ji mu- 
szes. Bet teisėjas tam netikėjo.

...4 M .11 ■<(!■■»

Wilkes-Barre, Pa. Czion 
atsitiko gana, keistas invykis. 
Du lietuviai ėjo gatve. Nuledi- 
jusia gatve sn rogelėmis szliau- 
žiojo vaikucziai. Lietuviai pri
sispyrę reikalavo rogelių, bet 
vaikucziai neduoda. Tuomet jie 
iszpirko rogeles, užmokėjo pi
nigus ir abudu susėdo ant roge
lių pasileido in pakalne. Prava- 

nepakliuvo
vos suskubo

žiuvo vežimą , vos 
iii ji, gatvekaris 
prabėgės ir vis iszsiejusios ro- 

szvilpe tolyn, pagalios 
pakalnėj susitiko telegrafo 
stulpą ir tiesiai in stulpą roge
les mėtėsi. 'Pas juokas baigėsi 
liūdnai, nes vieno galva pateko 
staeziai in stulpą ir persiskyrė 
in dvi dali, ir tuojaus mirie, an
trojo kojos per kelius nulauž
tos, nnveže iii ligonbuti, bet

geles
susitiko

nuvožė 
vargiai jomis va i Kszczios. 
Jei (ai butu padarenuiži vaikai, 
sakytume, tai vaikai, bet suau
go žmones, rodos turėjo nusi- 
mnnvti ka daro.

,l's

szuvi ir kulka parojo 

pasveiksiąs. Bubinas

New Kensington, Pa.
Miestas guli prie 
nu prie dideles upes, gero! biz
niavo! vietoi, 60 centu tik nuo 
Pittsburgo, vasaros laike plau
ke dideli laivai. Miestas susi
deda isz New Kensington, Par- 
uosio ir Arlingtono, bet kožnas 
turi savo atskiria valdžia ir 
gaspadoriu. Darbu yra viso
kiu: kvarlni, aluminum, stiklo, 
kuriuosia. dirba daug žmonių. 
Y ra czion ir minksztos kasyk
los augliu liet blogai dirba, tik 
po 5 dienas ir mažiau.

Lietuviu yra 'ne por daug, 
bet ir tiejei gyvena nesutiki
me ir nuolatos erzina vieni ki-

Turimo kelis lietuviszkus 
kliubus kur galima praleisti 
smagoi vakarėli. Czion daug 
yra Lenku, Slavoku ir Siriju
mi. Turime czion lenkiszka pa
rapija kurioje yra lietuviszkus 
kunigas, nes kada turėjo len
kai savo tai nuolatos edesi, o 
dabar tai kunigas visiems pa
tinka, nes moka ir lenkiszkai.

Neužilgo pribus poni Baltru
viene su (ledo Taradaika ap- 
malszyti Kensingtono bobeles 
ir nokuriuos szpiclius, 

iszaugo per

dideliu kai-

Darbu

*

I
N

tus.

nes rn- 
guczei iszaugo per ilgi. Oj 
duos visiems, jog n<‘t stenes ir 
visokiu bjaurybių iltsinores.

—Ne-Ke-Pa.

I

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.

INZANGA 35c. VAIKAMS 15c.

Chicago. — Sztai ir musu ko
lonijoj Brighton Parke vienas 
lietuvis liko auka immszaines 
4 d.. vas. apraszomas lieluvis 
“ pribaliavoji's” 
durnakty trauke linksmus na
mo. Sziaip ne taip parsikrapsz- 
tes lig namu užsimanė ant por- 
cziaus pamiegoti, mat jam isz- 
rode labai szllta, nors termo
metras rode gerai žemiau zero. 
Pamiegojęs kol moonshine isz- 

galvos, pasijuto kad 
nejautos, o

kad kojos kaip bnrszkalai har- 
szkn siiszalusios. Sziande jis isz 
vožtas iii ligonine. Sakoma kad 
abi koji gausiu pinuti nes pra
dėjusios juodoti, puti. J'aip tai 
gal ir liks
O kas tada ji pati ir jo szeimy- 

s * • t 
atsilikimas
visiems imkmszainie-

PARDUODU SAVO 
PATENTĄ.

vas.

garavo isz 
kojų

na užlaiky
L < *o Z1 »s 

pamoka 
rimus.

smuklėje, vi-

gi pasižiūri

amžinai paliegėliu.

tegul bus

p- Vasario 10 d., 8 vai, vaka
re, piktadariai užpuolė saliuna, 
po num. 3417 So. Vnion Ave. ir

J uozas Szimukauskas 
noriu parduoti savo patentą, 
kuris 
ingtone.

yra patvirtintas Wash-
Tasai patentas yra
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INDI JONAS ISZDALINO SAVO TURTĄ.
Amerike” pasiliko ^111 tik pu-i < r

se milijono doleriu
Indijonu niokslaines Baeomu*. 
bijojo idant isz jojo neatimtu

rurtingiausos Indi jonas / 
o likusi turtą iždalino savo 

lasai turtingas

pardavėjai szeru ir kiloki apgavikai,
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Szita mergina netingi
vaikszczioti. '

del keturiu galūnini apyniu ir Li apleido szi miestą Miss Nell
tinka del visokiu duriu, kur 
tik norėtum jas pridėti ar isz 
vidurio duriu ar isz lauko nes 
spynos tnka bile kur. Parduo
du ta patentą del to kad pats 
neturiu pinigu del uždėjimo 
fabriko jais iszdirbineti. 
norėtu pirkti ta patentą galėtu 
pradėti dirbti nors trise arba 
ir daugiau. Galima pradėti su 
$3,000 ir galima iszkirstie su 
presu arba nulieto. Kas norėtu 
pirkti tai galėtu permainyti 
mano patentą ant stubos, far- 
mos, loto arba ant iszinokes- 
czio galėtu nupirkti. Apie dau
ginus informacijų 
arba atsiszaukite ant adreso.

Jos. Shimukauckas,
P. O. Seltzer Uity, Pa.

galėtu

Kas

(Ifi)

1
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| Apvogė jaja ant $250,000.
Chicago. KaJa Mrs. Da-

Boston, Mass. - I raejta me- vu| Joyce, pati czikaginio mi-

Walker, nusiduodama pekszti I 
in Los Angeles, Kalifonria, in
kur pribuvo ana
trumpam
pekszti per Meksika iii

Kelionėje opiai

sau va i t e. 
pasilsiui

radosi Floridoje, 
in josios narna 

pasiimdami visokiu brangeny-

lijoiiieriaus 
vagis insigavo

nusiilave. 050 tukstunezius dole- 
Pieti- •

( ui Amerika.
; ko 25 svarus daugiau. Yra ge 

rai apsiginklavus ir nebijo jo 
kiu valkatų.

I nu. — Jeigu negalėjo gerinu 
1 paslėpt, tai ir negaila kad var-

- Jeigu

gingas vagis papelne gera szip- 
i ta.

raszvkite

Didelis Iszpardavimas 
Guinano Sztore!

Rengėmės daryti atskaita viso tavoro 
musu sztore todėl nutarėm iszpardiioti 
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.

Pigios prekes, geras tavoras.

9
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GUINAN’S 201W. CENTRE ST
A/l
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PRANCŪZAS ANT SARGYBOS ESSENE.
Mieste Kuhru !lancuziszk i kareiviai stovi atd sargybos 

po visa miestą ir tai augsztuosia namuosia idanTgaletu maty 
ti ar kur k via. kokie sumiszimai ar susirinkimui 
niu ant kampu.

mynių žmo-

Sveikata Arba Tiesus ir Trumpas
Kelias in Sveikata----

• <
Knyga “Sveikata” turi kelis szimtus visokius 

paveikslu apie žmogaus kūno sudėjimą, teipgi s 
apraszomi visoki apsireiszkimai žmogaus kūno s 
gy vertime ir pamokinama, kaip žmpgui apsisau- s 
goti nuo visokiu ligų. Tokios knygos Lietuvius 
kalboj dar nebuvo. 339 didelu puslapiu. Puikei c 
ir drueziai apdaryta audekliniais vyrszais.j 
Prisiuskite mumis $2.00, o knyga bus tuojaus < 
jumis iszsiusta per paczta. Adresavokite: c

W. D. Boczkawski-Oo. Mahanoy City» Pa. / 
%
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