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ISZ AMERIKOS
Mirė palikdamas 2000 

skripku.
Carbondale, Pa. — Miesto li- 

gonbuteje Skrantone mirė ana 
diena vienkojis skripkinykas 
George Bryant, kuris turėjo 
neprisotyta norą turėti kanuo- 
daugiausia skripku. Po jojo 
mireziai rado jojo namuosia 
apie du tukstanezius visokiu 
skripku terp kuriu radosi ir 
labai brangios. Szeszi uos i a 
kambariuosia buvo visur pilna 
skripku. Brolis velionio paėmė 
visas skripkas po savo globa, 
bet nežino ka su joms pada

— Jeigu 
inneszta>

Uždės padotka ant tu ka 
nebalsuoje.

Harrisburg, Pa. 
naujas nžmanimas 
per Kep. Parkinsona isz Green
pavieto bus priimtas, tai visi 
tiejei u kęsai kurie nebalsuos 
laike rinkimu bus nubausti pa- 
dotku deszimts doleriu ant 
metu. Tas kiszasi visu vyru ir 
moterių kuriems jau suėjo dvi- 
deszimti pirmi metai. Tolinus 
visiems tiems, kurie balsuos, 
bus nužeminta metinio padot- 
ko penki doleriai. Tiejei, kurie 
nemokės tuju padotku bus 

. baudžemi kalėjimu.
Darbai pasigerina bet algos 

maita.
Washington, D. 0. — Pagal 

valdžios i satyrinėjima, tai 115.’’ 
visokiosia dirbtuvesia po Suv 
Valrt. .nuipaiiru^ algM darbi , 
ninkams o darbai visur pasige-n inkams o <
rinp. — Jau tame valdže blus 
ta, nes darbininkai

didesniu mokeseziu 
tinimĮiesniu valandų 
Dailydes, pleisterei, 
kai, plumberei ir kiti nuo pir
mo aprilians spirsis po 25 cen 
tus daugiau ant valandos.

Nurijo 50 doleriu.
Des Moines, Iowa. —

rosi
visur špi

li 
darbo 

mūriniu-

Della 
White, nigerka, paslėpė 50 do 
leriu tokioj vietoj, jog geriau
si advokatai negales juju su
rasti. Delbi randasi kalėjime 
už pavogimą 50 dolerines bu- 
maszkos savo kaiminkai. Kada 
jaja atvede ant palicijos, o 
dažiuretoja

ant
' norėjo padalyti 

ant jos karta, Della greitai isz- 
trauke bumaszka isz panezia- 
koBjinsidejo in burna ir nuri
jo, tokiu budu praszatindama 
visa davada 
Della turės stoti 
už vagysta.
Palicije sergsti visas katali

kiszkas bažnyczes.
Special i szk i 

visas K vi 4

savo nekaltybes.
ant teisino
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New York. — 
palicijautai sergsti 
mo Katalikiszkas bažnyczias 
diena ir nakti per

*

t j
i ■ ’

J-
JuH* «'
i "

Is
f' na

*

,1

f
I

f

i

visa Gavė
nia, nes teip paliepė palicijos 
virazininkas Lakcv. Priežustes 
palicijc neiždave del ko baž- 
nyczes sergsti, bet visi žmonis 
inejniMiti iii bužnyczes su ko
kiu pundeliu, bus kratomi ir 
sulaikyti* O gakpalicije aplai- 
ke koki kerszinima prieszais 
bažnyczes teip kaip Kanadoje, 
kur jau piktadarei sudegino 
dvileka katulikiszku bažny- 
cziu. '
Apvogimus angliniu trukiu.

I
Palmyra, N. J. — Niudžer- 

zes gyventojai negalėdami ap- 
laikyt anglių, pradėjo vogti 
anglių isz angliniu trukiu. 
Daug anglių pavogta isz karu 
kurie stovėjo nžmlestije Pal
myra. Palicije nesiprieszino ir 
žiurėjo per pirsztus ant žmo
nių imaneziua anglis. Dideli 
szalczei davėsi in ženklus del 
vargingu žmonių kurie nega
lėjo pirkti anglių
už ka.
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5,000 anglekasiL sugryžo prie 

darbo. 
Olen Lyon, taiso
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Reservoir
nemažai 
u ly ežios,bledes del szitos

Washingtone, Pa.
kuri uždege da dvi. Locnininkas balsei apdegė ir jojo du 
kai. Narna turės isz naujo pastatyt. O tai vis už kėlės kvor
tas numszaines.

szeimynos po No. 4753
Tame name truko du szi m tine samogonka 

vai

Kūdikis užgimė negyvu at
gaivintas per daktarus.

New York. — Jau tikri ste
buklai darosi ant svieto, jeigu 
numirėlius pradeda atgaivint 
kaip tai atsitiko ana diena 
Borough Parį; giindvmo li- 
gonbutije.

Isacsoniene,

ana 
gimdymo

Brido 10 myliu in ligonbute 
per sniegą.

Manitowac, Wis. — 
nail ines ligonbutes 
apsakymas apie 
suomius visas 
atėjo iu czionais

l.sz cz.io- 
pasklydo 

žmogų kuris 
savo pajėgas 
ir per tai iž-

Olen Lyon, ĮPa. — r.,..;.', 
tukstaneziai apglekasiu dir
bančiu po Sushtwhanna kom
panijų sugryžo prie darbo, pri- 
ymdani pasiuliiiima savo uni
jos virszininku! idant savo er
gelius užbaigti į per 
jo* H i
New orke serga 2500 darak- 

tjorku, 
-L Czionais

Penki

arbitraci-

New York. uzionais po 
visa miestą yri| didelis stokus 
daraktorku pujblikinesia mo- 
kyklosia isz priežasties apsir- 
gimo tp u strecz Į o tu k h ta n cz i t> 

Ana 
visas 

ant visos dienos, 
neatėjo in 

Skaitlis

ant szalezio ir gitu ligų, 
diena turėjo uždaryti 
mokslai nes 
nes daraktorkos 
mokslą ines.
ežiu pasididina.kas diena.

Į
13 žuvo degaueziam name.
Kansas City, Kan.

sergan-

— Trile- 
ka lavonu likos iszvmta isz 

sudegusio
Ant antro laipsnio
penkiolika žmonių 
galėjo iszbegti.

griuvesiu

ISZ VISU SZAL1U
Neturėjo pasisekimo moksle

nusižude.
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London. — Nusiminus, jog
11 e u ž ba i ge pasekmingai 

savo mokslo, Mare
egza-

Isz Lietuvos
LIETUVEI BOMBARDUOJE

Lietuva kuopina vaiska teipgi 
flr bolszevikai. Liga paliepė 
abiems szalim apsimalszyti.

nuo

Mrs4 1________
pagimdė dvinukus, 
dukrele, abudu svėrė 5’j 
ru, dukrele buvo gyva bet sū
nelis mirė lailce gimdymo. Dak
tarai norėdami iszluindyti naii- <• tei/*!1’11*1 > i||M ^ii1 v^'ftlftlls «»'* * • »«* i a * jus vaisius vadinama Andre- 
nalin,” inczirszke septynis la- 
szus ir szirdi negyvo kūdikio, 
kūdikio szirdis tuojnus atsigai
vino ir

inczirszke

žvdelka, «

sūneli ir
sva-

gialbejo savo gyvastį.
isz Era neis 

ant pendesni- 
102

Juozas (’iŽakas 
Creek apsirgęs 
t is, turintis 
karszczio, brido per 
ga deszimts

la ipsnius 
gilu snie- 

myliu kada tili 
szaltis rodo 16 laipsniu augsz- 

gauiis in n-

ugnagesiai

nedėlios

pradėjo plakti. Szia- 
dien kūdikis yra sveikas ir gy
vens. Per kėlės dienas dvilin
kai radosi inkubatorije bet da
bar randasi po 
nos.

prižiūra moti-

čmu zero, idaiit 
gonbiiti ir ejti po opcracije, 
nes jeigu butu laukes dakta
ro, tai butu mires, o laiko jau 
nebuvo. Trukei laike sniegines 
viešnios sustojo ėja, o jokis 
daktaras ant paszaukiino ne
norėjo atvažiuoti, norints siū
le kelis szimtus doleriu.

Supratęs, jog

e ja,

Rastinukes gilukis.
New York. — Asztuoni me

tai adgal, koke tai vargsze ej- 
dama namon užtiko ant trepu 
gurbą su mažiuleliu kūdikiu, 
kuri motina buvo apleidus, bu
vo tai maža mer 
t-ii. senumo.

aite apie me- 
Motęre paszauke 

palicijanta, kuris iiunesze gur
bą in priglauda 
vaiku.

Kada milijonierka Ludvika 
Hartshorne Leeds ejdama vie-

<r

del apleistu

k ii-

ras-

visokiu brail ge

ir neturėjo

mi diena per priglauda, užte- 
/mino rastinukia, tuojnus pa
mylėjo ir paėmė ant iszauginir 
mo kaipo savo kūdiki. Patalpi
no mergaite in mokslainia kur 
lyg sziai dienai randasi turė
dama devynis metus.

Ana dienu likos atidarytas 
testamentas ponios Leeds,
ri mirė iszpuldama iszpuldama 
isz nutycziu per įauga ir tižsi- 
musze. Testamente paliko 
tin ūkei kuriui dure vardp Joy 
Louise Leeds, 25 tukstanezius 
doleriu, daug
nybiu o po mirezei josios vyro 
Warner visa inejga isz dvieju 
milijonu doleriu.

Jeigu motina mergaites, ku
ri iszsižadėjo savo kūdikio, da 
yra gyva, gal sziadien džiau
gėsi isz gilukio savo dukreles, 
bet gal Ir szi rd i s skauda, jog 
neguli savo kūdiki prispaust 
prio motinišzkos szirdies.

Spiresi drutesnio alaus.
Harriąburg, Pa. — Repro- 

zentatorius A. C. Sowers isz 
Philadelphios innesze bila in 
kongresą idant pavėlintu dirb
ti drutesni alų nes to žmonis 
reikalauje. Jisai kaipo žmonių 
atstovas kongreso sako, jog ji 
žmonis iszrinko ir turi pildyt 
juju reikalavimus.

randasi pavo
juje netekimo gyvasties,* tasai 
žmogelis pasienio 
dranga, leidosi in 
lione laike dideles 
atėjo iii pati laika kad jam 

lietu padaryti tuo-daktarai gi 
jaus operacijų.

sa v o gera 
tolima ke- 
viesulos ir

Atsimokejo už gera szirdi.
Columbia, Pa.

szuo
- Kokis tai 

benamiais szuo atėjo in res
tauracija Kaipo Johnsono, ku
ris davė szuniui paėst ir liepe 
gulti prie pecziaus. Kada 
Johnsonas ėjo namo po pu
siaunakti likos užkluptas per 
valkata kuris pradėjo smaug
ti ir gal butu užmuszes, bet 
szuo szoko valkatai ant kruti
nės ir apgynė savo geradėju. 
Sziadien szuo 
ir nauja poną.

I

Iszkasdavo lavonus, paimdavo 
'grabus ir parduodavo vėla 

numirėliams.
* X

Atlanta, Ga. — Graborius 
Thurman Jones su ketureis sa
vo draugais, visi teipgi grabo- 
riai likos 'aresztavoti už apvo
gimą H^riįisiu žmonių, kuriuos 
iszkasdayo po laidotuvių, isz- 
mesdavo isz grabu, kuriuos pa- 
siymdaift) namo ir vela par
duodavo del kitu.

pecziaus.

savo 'era de j u. 
turi priglauda

Taisos va
gystes papildydavo ant nige- 
riu -kapiniu artimoje federa- 
liszko kalėjimo. Bausme už to
ki prasižengimu yra metas lyg 
70 metu kalėjimo.

Palicijo dagirdus apie tokius 
npipleszimus, nusidavė ant ka
piniu kada atsibuvo laidotu
ves vieno nigorio, pasislopo už 
paminklu ir lauko naktiniu va
giu kuriuos suome ant karszto 
darbo. Už antrafankius grabus 
aplaikydavb tiejei rakaloi nuo 
szimto lyg penkių szimtu do
leri Ui

mino isz 
Bloomfield atome sau gyvastį. 
Visi sanaroi isz Barnard kole
gijos palydėjo velione ant ka
pu.

Bucziavimas uždraustas 
Ryme.

Rymas. — Czionaitine 
f i sz k a sa n i t a r i szk a
davė ukaza kuris uždraudže 
bueziaviniasi publieznosia vie
tosią, kaip ant ulycziu, teatru, 
gcležkelio stoezin 
kenke daug
visokiu ligų. Paiiasztu ukaza 
ketina ižduoti ir Erancijoi 
kur franeuzai labai myli ‘bu
čiuotis kur tik susitinka.

Kopenhaga. — Laikas 
laiko duodasi girdpt tankus 
szuviai ant lenkiszku ir lictu- 
viszkn pozicijų aplinkinėje 
Vilniaus — vieni piszkina in 
kitus. Badai Lietuva kuopina 
savo kariumonia ant lenkiszko 
rubežiaus po Brentu( Anuo
ti nei szuvei duodasi girdėt 
net Vilniuje.

Prcmieris Poincare 
terptautiszlcai kamisijai, jog 
galema tikėtis kruvinu susirė
mimu, jeigu 
kns su Lietuveis.
jog Rosije, szclpdami Lietuva, 
gali davesti iszszaukima kares 
Lenkijai per Lietuva.

Raudon ieje 
ant visu bolszevikiszku f rimtu 
ir pasirengineja 
Latyije mano, buk 
tolimesni kivireza

o bolszevikai 
k ant suszelpimo

aplinkinėj!

pasako

Lenkai
Abejotina,

nesi tai -

niobi liza vojesi

prie niuszio. 
tas parodo 
terp lenku 

pa-

hom-

nues- 
valdže iž-

ir 1.1., kas 
prasiplatinimui

Isz Okupuotos Lietuvos
Mockava. 21-7 vienas ra

miausių Punsko ap. gyventoju 
jj- Konst. Cibulskas isz Tra- 
Wsziu kaimo, pradėjus temti, 
važiavo su miltais isz malūno 
namo (malūnas arti Punsko, o 
Cibulsko namai lik už 1 kini, 
nuo szio malimo). Sztai ji pa
veja du raiti “pasienininkai,” 
ka stovi Peleliu dvare. Susi
stabdė Cibulską,,
klausti 
rodo 
lenku laikinai* kaip ir 
jam 
meta ir reikalauja mobilizaci
jos kortos (karta povolania) 
mat, Cibulskas dar jaunas, vos 
27 metu vyras . Szios jam netu
rint, gerokai suinusza ji, liepia 
palikti ant kelio arklius su ve
žimu 
Pelelius, 
gelbst i.

Tra-

Į
veja du raiti “pasienininkai,

Cibulską 
dokumentu.” Szis pa

liudymą, 
visiems 

iszduota. Szi pažiurėjo,

prikimba
4 4

snvo asmens

ir

namo, 
žuvo apie 
kurie ne- 

Daugeli žmo
nių pasižeido suokdami per lan
gus. Buvo tai senas namas ir 
dege kaip sziaudai ir kone vi
sas sudegu pakol 
pribuvo.

Mirė Kuningas Masziotas.
Mirė Kun. Masziotas, .Juozas 

Masziotas, buvęs keliolika me
tu atgal Clevclundo Lietuviu 
parapijos klebonu,
naktį mirė pavieto kalėjime. 
Jis buvo nuteistas už darymu 
degtines ant savo ukes. Pirmu 
kartu po aresztavimo, pereita 
rudeni, jis buvo paleistas po 
užstatu, bet vėl už dirbimą 
degtines buvo suarcsztavotas 
ir padėtas kalėjimai!.

Masziotas buvo 65 metu am
žiaus. Metes kunigyste, jis ap
sivedė, paskui insigijo ūke, ir 
tenai skurdo, sziuomi tuomi 
versdamos!. Padidinimui savo 
ineigu jis dirbo degtine, ir pa
teko in policijos rankas kaip 
daugelis tokiu meistru.

Mirties priežastis buvo szir- 
diės liga.

Nors nekunigavo, Masziotas 
isz Clevelando diecezijos gau
davo pensija, 
jo bausme mokėti 
savo prasižengimą pereita in
dei! i.

Kun. Masziotas per daugeli 
metu buvo prabaszczium Free-

i

sziuomi

isz kurios ture- 
už pirmoji

huido, Pa. parapijoj.

Isz Liet u vitzku Kaimelio

— Policija 
aresztavo tula 46 metu moteli, 
Amelia Pitrowsky, isz 301 
Reese St., kuri buvo girta. Ji 
gaudaviAi degtines pas Bush 
St. gyventoja’ ir ateidavusi 
dažnai namo girta. Vyras dir
ba kasyklose. Ji nepaisydavusi 
keturiu savo vaiku ir liepdavu
si jiems gyventi kaip jie nori. 
Moteris gi sako, kad poli sma
ilai nuo jos ate me $30, kuomet 
aresztavo.

Scranton, Pa.

isz

ruferesePittston* Pa. —■ Pas 
Kaminskiene, 107 N. Main St. 
policija padare krata ir’ rado
didoka bravoru, penkius galio
nus szundoges ir api# szimta 
svaru koszes. Ranauskiene 
bandė pojicįjautus pagąsdinti 
karsztu vandenim bet tie nei^z- 
vire. Jasinauskus, minėtos, mo
teries burdingierius, bando 
parsivelti viena isz policijantu 
ir sudaužyti jo neszamas bon- 
kas, bot nepavyko. Abu pastu

ii

tyti po $1,000 belos. Moteris
— .. i i' 1 ' ' * . «w> • «

belu $iivo, bot Jasinauskas se- 
/!« /Iiiyyia itv /di ir dūmoja.

ir lietuviu, 
si rengi neja 
Lietuvai.

Lie tu v i szk a a rt i le riję
bardavo lenkiszku nibežiu gi- 
rrioje po Podkamenu. 
Ateliszkiu lenkiszki 
sargai likos atspirtais per lie
tuviszka artilerije ir pekszti- 
ninkus. Lenku užmuszta 14 ir 
48 sužeista. Muszei tęsęsi iszil- 
gio įieutraliszkos zonos.

London. — Musziai neutra
li szkoje zonoje paliovė terp 
lenku ir lietuviu. Tautos ligos 
nusiuntė lietuviams ir lenkams 
protestą prieszais juju parei
kalavimus, liepdami tuojaus 
paliauti muszius.

Prie 
rubežinei

‘ ‘Juodą
niekas no ėjo arti tojo

Juoda dvase.
Loudon. — Vargingoje dali

ję miesto stovi apleistas na
mas jau nuo penkesdeszimts 
metu, kurio langai iždaužyti, 
viduris supuvęs ir szaszlavu 
pilnas Nuo daugeliu mqtu api
bėginėjo paskalai Imk jame 
vaidinasi kokia tai 
dvase^”
namo ir kožnas szalinosi ka- 
iiuotoliause nuo jo.

Dagirdes apie taja.
lordas St. Andries, kuris visai 
netikėjo in tokius apsiyeiszki- 
mus, nuėjo in narna persitikryt 
ar isztikruju tonais vaidinasi. 
Jojo draugai pasiliko lauke o 
jisai uždegtas žvakia, atsisėdo 
ant krėslo ir lauke kas ežia 
atsitiks. Apie dvilekta valanda 
pasirodo kokis tai pavidalas 
juodo žmogaus, bet bb galvos, 
kuris rodos slinko ant oro, bot 
nedaro jokio trukszmo. Ant 
galo iszleke laukan teip smar
koj, jog lordas Andries sukrito 
ant grindų konia be žado. Ant

d vase

AMERIKIETIS MATUSEVI- 
OŽIUS MIRE, BUCZIUODA- 

MAS AMERIKONISZKA 
VĖLIAVA.

Kaunas. — Andrius Matuse- 
viezius (Martins) lietuvys 
metu, gerai žinomas visiems 
amerikiecziams ir Ameriko pi
lietis kuris prigialbejo suorga- 

atemimia 
praėjiu Utar-

gerai
57

nizuoti lietuvius 
Klaipėdos mirė 
ninka. ant tifuso.

Matuseviczius — Martins, 
kitados gyveno Szenadorije 
užsiimdavo pardavimu nmszi- 
nu ir cigaru, po tam užsienio 
lietuviszka politika 
damas in Lietuva.

Velionis buvo
Ameriko-Iszpanu kariuhienejo, 
kada tai Amorikas turėjo kare 
su Iszpanais. Mirdamas bu- 
cziavo amorikoniszka vėliava 
kuria nuolatos nesziojosi su 
savim.

varoso ji su savim iii 
.loki maldavimai ne- 
Muszimu i 

palikti arklius ir eiti, 
ji a: rail varosi 
jiems 
pirma ju bėgti kiek gali, l’aip 
pavaro apie puse kliu., sumano 
gražinti prie paliktu laukuose 
arkliu ir varyti važiuota. Ir dar 
smarkiau priverezia bėgti 
gal. Sugražino pas arklius, lie
pia važiuoti 
skubiausia. Dasivure ties Ci
bulsko namais, liedžia užeiti in 
namus ir 
užeinu ir radę ten atėjusi kai
myną (Joną Staskevicziu), n»o 
jo reikalauja “karta povolun- 

Kadungi ir-szis neturi, 
tai ir ji suima ir abudu sykiu 
varosi. Prie ju neprileidžia sa
vųjų ir insako visiems kalbėti 
lenkiszkai.
apie valanda, pagaliios ima rei
kalauti pas Cibulską, kad duo
tu jiems mėsai u vi, tai paleisiu 
juos 
ejė iszsirenka
Szis geriausios gailisi, tai ma
žesniu reikalauja dvieju. Paga
lios paima dvi avi. in vežimą 
insikinko savo arklius ir taip 
nuvažiuoja, pasiėmė už vyrus 
po avi. .

Isz minėtu ežia 
kuikintoju vienas ’buvęs stovin- 
czio Peleliuose būrio vadas.

Lietuvos fabrikai.
Žurnalas “

pr i ve rėžia 
, kur lie- 

rait varosi peszczia ir 
skubiai jojant jis turi

at-

sykiu su jais kuo
pas i va re

patys neat leisdami

iria. w *

Taip pakankinę

Szis sutinka duoti ir nu- 
geriausia avi.

Cibulsko

Lietuvos Ūkis” 
veliausianie numery (No. 7) 

' skelbia sasasza 1922 metais sta
tytu fabriku Lietuvoje. Pasiro
do kad ta meta statėsi 23 nauji • 
fabrikui. Tai daugiausia plytų, 

popiero*’
degtuku, ir audinycziu fabri
kai. Iszviso Lietuvoje dabar 
yru didesniu fabriku 285. Isz- 

ir mažesnius* kaip 
ir tt.

medžio iszdirbystes,
iszkeliau-

tarnavęs

jojo riksmo subėgo draugai 
kuriems apsako apie savo regė
jimu. —M *

Zinunai du.bar pradės patys 
tyrinėti apie ta ja dvasia. Ne
kuriu sako, buk tai buvo dide
lis szuo, bet artimi gyventojai 
po prisiega sako, buk jok is 
szuo neprisiartins prie tojo na
mo ir isztolo apojna. staugda
mas.

Scranton, Pa. — Statistika 
parodo, kad Luzerne valscziuje 
yra 8,*345 pieningos karves* ver
tos netoli puse miljono doleriu. 
Vienos* karves verte abelnai 
imant, yra apie $60.

— Policija atlankė Kaži Ža- 
lecka, 480 Salem St., Archbald, 
kur rado gražu bravoru ir apie 
15 galionu skystimo. Žaleckas 
tuo laiku gulėjo lovoje sirgda
mas ir ji paliko namie; bet jis 
turės stoti prieš teisėju ir pasi- 
aiszkinti.

Vilkai Lietuvoje.
Dabar Lietuvoj priviso dau 

vilku. Zmeaitijoj, Kurszenu ir 
Kurtuvenu aplyinkej jie pasi
rodė ir papjovė keletą snunul- 
kesniu gyvuliu. Apie Rokisz- 
ki, Jusziutus vilkai užpuolė net 
žmones. Beeinnnczia keliu mer
gaite sudraskė, jog ir kaulu ne
begalima buvo surinkti. Vil
kini naktimis ateina in kaimus 
ir jei jiems nepasiseka ka kita 
pagreibti, tai bent szuni sugavo 
nusinesza. .

Vaikai, kuriems tenka isz to
liau eiti in mokyklas, o dar per 
giria ar knnus. pasiima degtu
ku, deganeziu sziaudu gryžties 
arba elektrines lemputes, kuriu 
villw biją, vilku pasirodė ir 
Kauno aplyinkej. Ties Palemo
nu, Kalnėnais jie labai drąsus: 
atbėga in kainui dienos metu ir 
pasigriebė ka nors, visai ramiai 
grįžta girion.

<r 
d

kaiezius 
lentpjūves plytuyczia*, 
susidarytu tirti 6,000. Kiek dar
bininku juose dirba — nėra ži
noma. O toki tatissika butu iii- 
domi iszriszimui klausimo: ar 
isztiesu Lietuvoje tiek daug fa
briko darhipinkib kad reiketu 
insteigti Kapsuko Ii tat ura f-
Lietuvos gyventoju sk&iczius.

Daug daroma in vairiu spė
liojimu apie skaieziu Lietuvos 
gyventoju. Dabar valdžios Cen- 
tralinis Statistikos Biuras pa
skelbė galutinas skaitlines, ku
rios parodo, kad Lietuva turi 
52*81(1 ketv. kilometru žemes 
(be Klaipėdos ir okupuotu da
liu), 2,404.000 gyventoju ir yra 
padalinta in 20 apskrioziū.

TRUMPI TELEGRAMAI.

Chicago. —* Chicago. — Ant North 
Shore susidūrė du trukei ant 
eleveted kelio. Vienas pasažie- 
ris likos užmusztas o daugeli 
sužeido.

Washington,AVashington, D. C. — 
Drūtas drobėj imas žemes davė
si jaust 5,455 myliu nuo čzio- 
nais. Da ncisztyrineta kur dre
bėjimas atsitiko.
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KAS GIRDĖT!
Danijos valdzc parandavojo 

nuo Lietuvos tris tnkstancziiis 
margu žemes terp Marijampo- 

kur uždėsles o Vilknviszkio, 
kolonijos del daniszku kolonis
tu.
k

t
........ tall... . Ml M

Fraucuzai yra dideleis pyp- 
isz 115 milijonu 

svaru tltbako ic^ki sunaudojo
praejta meta 85 milijonus 

svaru sunaudojo pypkesia.

koriais, nes

isza miego, kada gyventojai 
negalėjo nukensti ilginus su 
tona.itiniu padėjimu uekuriosia 
puhlikinesia mokslainesia iii 
kurias lankosi nigerei Tik 
klausykit!
sziip ts a resz t a v o j imu
studentu už visokius prasižen
gimus, penkiolika mergaieziu 
neužilgio ketina gimdyti kūdi
kius! Ir tau atsitiko terp štil

iu inoks-

kada

Isz
n įgere i 
septynesde- 

juoduju

Klaipėdos Lietuvei pradės 
neužilgio statyti geležinkeli 
kuris suvienis Lietuva su Bo
sijo ir Vokietija. Konia kffna 
bizniava firma Kayne atidaris 

vertelgystos
savo szakas (filijes) Klaipo

moje ant varymo
ąu Amerika.

fcl ■■ --------------- -------

Lenkjszki Kukluksklanai ap- 
siniaskavin užpuolė ant len- 
kiszkos bažnyezios Greenville, 
South Dakotoje, kur sudaužė 
langus, suolus, altorių ir var
gonus padalydami bledes ant 
keliolikos tukstaneziu doleriu. 
Tris Kukluksai jau randasi ka
lėjimo, o kitus nciižilgio aresz- 
tavos.

nenuėjoMusu klabinimas 
ant niek. Daugelis skaitytoju 
prisiuntė užvilkta užmokesti 
už 44Saule’’ su padekavonems, 
nes sako buk nežinojo kada isz- 
sibaige laikas. Da randasi to
kiu ka neprisiimto užmokes- 
ezio, del tujų palauksime kėlės 
dienas, o jeigu neprisiims tai 
bus iszbraukti isz knygų musu 
gėry skaitytoju.

Meldžeme visu tuju pasku
bint, nes po tam graudinsią, 
nes imt atejnanczio meto spau- 
dinsim du kart didesni kalen- 
doriu, o darba jau pradėjome 
ir turime žinoti kiek spaudyt. 
Todėl paskubinkite idant ir

neprisiims tai

de! jus užtektu kalendoris.

Jau tiejei reformatorei isz- 
nes Arkansu 

bila kuris
tikrųjų pasiuto, 
legislatura innesze 
szventadicniais uždraus loszi- 
ma boles, žūva vi mo, pardnvi- 
nejima laikraszcziu, sulaikys 
ėjimą tnikįu, uždarymą teatru 
o net ir važiavimu automobi- 
leis kaipo ir rinkimo pinigu 
bažnycziosia. Argi ne pasiuto 
tiejei protest on i szki reforma
toriai. In ka tasai laisvas Ame
rikos pavirto? Kaput!

tie jei protestoniszki reforma-

raj,

r Sir

■b."'
■ t

Boni Onezimn de Bouchel, 
patogi naszlele isz New Orlea
no, ketino- iszteketi už A. G. 
Candlcro ir aplaikyt jojo ftiili- 
jonini turtą, bet Candloriui at- 
sinorejo naszleles, o gid supra
to, jog tik rijo seile ant jojo 
milijonu, sulaužė duota žodi ir 
paliko moterėlio... ant ledo.

Dabar BoucheBieno skundže 
Candlcri ant puse milijono do
leriu kaipo pleisteri ant sulau
žytos szirdcles.

Candler yra uždėtoji! mi1i- 
dirbtuves

44Coka-Cola.” Isz to kils labai 
akyvas teismas o Candler už- 
meti noja 
raai, buk prižadėjo 
keliu ir kitam vyrui.

jonines 
Coka-Cola.

gėrimo

savo buvusei mvle- 
savo nul

Fabrikui geležkdio
■I

Fabrikai geležkdio iszdar- 
bio pasirengineja ant didelio

I" * * 
r "BI r A 
H

H

■

tu

I

ir

f

1 ■

M

biznio ijiz priežasties milžinisz-
ku užkalbinimu isz visu szaliu 
svieto. Aut lokomotivu turi už
kalbinimu ant 125 m i Ii jodu do
leriu aut nauju vagonu už 600
milijonu doleriu. Pennsylvani- 
jos geležinkelis užkalbino 575 
lokomotivas, Norfolk ir Wes
tern 300.

Konia aut visu geležinkeliu 
yra didelis k m te j imas ir pri- ’-i • • i « * • «yms daug nauju darbininku.

>1111 ......... IPHIIB

Tik jau vtdneva užėjo ne
ko riuosia amcnkoniszkuosia 
iniestuosia q tai vis per apsi 
T” * ‘ ’ta T • 4i i p '

kurios vietoje rūpintis gerove

kuriuoBia
k "ii

leidimu niiestiszkos valdžios

savo gyventoju, užmerkė aki$ 
ant vibko ir nesirupiąą ąpie 
niel$a.
ant vibko ir nesirupipą ąpie

Sztai • KUvelande, Ohąjui,
nvkAifie pąį>uę|o

— * *   >' -—I---I —r-

APLEISTA,
f

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

Tikras atsitikimas isz 
gyvenimo.

Stovediųnus a|.li

<*r

I

J*

BUVO stll*
" < 'll k ’ d

SAULE
MUBtastaaWBhte*taBBOMSB,■!<» W.«11, .i. , w»ni. ■ M r —-T Į.Į«j«*i"T i ęwn,r A.^aC

INEIGU TAKSU FAKTAI.
p (M- Iltimi tataUHfta f

Pagclbcti Taksu Mokctojams,
I maigu Taksimafieieriai lunko 

visus Su v. Valstijų npskriezius 
idant pagelbėt* taksų mokėto- 
•jums

y Įsus Sų y *. Vh 1 b'l i j u a | )sį

beles žiemos laike, kada viesz- .jains 
pntnv,, .luldis szallis. Ufenji jĮ^sil bliinkiis" <i.-l i’)2
nuu stovinto kokia 
ne per tol i.' Nuėjau

Vidu ji niu mokesczhi 
i^ 1921 m. aprupiidų. jog 
vede ir nevede, 
IŲ. isz viso uždirbo $5,000 

idangiaiis,

iszpildyti y^vo i neigiu'

visi, 
kurie per 1922 

aržu 
turi išpildyti ineigu

iii Illi .......mini iMiWii*Mtawfc»MMWiii —Į .... ................tail i iiiitaT Moiiii .. ..... i... imi «

aktas I PO LAIKUI SUPRATO KAS 
BUVO JOJO PRIĘTKUS.

-m

(T į k ras a t s i t i k i m a s.)
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minas yra trumpas ant szios
isz to, 

visas links-
jeigu ryto

nusidėjusi kuna 
Kas

KwS

deniu kurie lankosi 
tai nesi!> ta,

Tula nikerka kuri 
artimoje 
areaztavota “M ’ “

pus kuria 
džiadsi isztvirkinmi,

gyvena 
mokslai nes, likos 

už priglaudimą 
juoduju studentu ir merginu, 

atsibiiviiiejo di- 
girtuok- 

iysŪi, szokei ir ktiziriavimas, 
ir tai terp studentu. .

Atsidaro akys moksliniu 
valdžios tame mieste ir dabar 

padaryti tiesas idant 
a tsk i rias mokslą i nes 

del juoduju idant nesiyiaiszy- 
tu su baltais studentais.

ketina 
pastatyt

orinio laivo, kuris bai
ki! ris 

BeiTmo in 
dvideszimts dvi

isz

Atejnanczia vasara galime 
tikėtis nauja sveczia isz Euro
pos pavidale milžiniszko zepe 
lino — 
gesi statyt Vokietijoje,
ketina atlėkti 
Chicago in 
valandas. Konia tiek užima ke 
Lione isz Chicagos in New Yor- 
ka geležinkeliu. Anglikai tvir
tina buk iii penkis metus, gii 
Įima bus perlėkti isz Londono 
in Kew Y orka 
landų. Anglikai
ba, nes praejta mota zepelinai 
ir arcoplana pervežė 10 tuks- 
tanezius regulariszku pasažie- 

tukstanezius ekskur-

iu dvilcka va
ži no ka kai-

riu, ir 22
szininku be jokio pražudiitimo 

, Juk sziadien 
daugiau užmusza žmonių auto- 
mobilei no kaip areoplanai
norints kelione oru yra da nau
jas iszradimas.

gyvasties.

paprastas
Rapid City,

4‘žvaigždžių
szia

tai ypatų Hįma gau|į iid:pr)p0cija 
I m '✓ i i i >♦< 11 ! I i •.. k 2 JGi 1 •. ./ 11 ' „

kns ton Knieti! stovėti tokihmI,,,szal,4 ;nvo ,ii^1H;ilo
Ii a _ .a 4 . . a I M* * a ■ a. a 2 . 't a a

m, (Ja
kus-

------------------------------ į ,

Milžiniszkas prisiuntimas si
dabriniu kvoterip in namus 
Sherman A. Sage, 
darbininkas isz
South Dakota, buvo sustabdy
tas. Sage nudavė žvaiždininka 
ir vartojo paczta pritraukti 
tikinezius kaipo rėmėjus jo 

paskaitjnno.“
Paezto Departamentas 
dien iszlcido iszgavystės užsa
kymą priesz Sage ir jo žmona, 
po invairiais vardais.

Szitas žmogus gavo vardus 
ir adresus isz laikraszcziu, pa
siuntė jiems apgarsinimu, jog 
jis dumia gyvenimo perskai
tymą. už deszimtuka. Tas per
skaitymas yra atspauzdintas 
laiszkas su paprasta iniorma- 
eija,
vieno phmeto in tėkme ant jo 
gyvenimo ir jog pilnas iszdes- 
tinejimas nuo szcsziu kitu pla
netų, kas inims gavima dova
nu ir paveldėjimu, pinigiszkus 
reikalus, meiles ir apsivedimo 
patarimus, ypatiszkus 
nio reikalus,

ir jis pranesza, jog tik

tas 4
paraižyta žvaigždėse’’ 
nuszi in

ir biz- 
ir tt. kasztuoja 

dviejus dolerius.
Tas gyvenimo iszdestineji- 

mas yra ir atspauzdintiis trijų 
puslapiu laiszkas, puvardin- 

4Tavo gyvenimo istorija 
ir pa-

piripa perskaitymu. 
Laiszkai isz anksto pagamint i. 
Sage pripažino, jog nėra jo. 
kis žvaigždini n kt| s į r gavo vi
sas informacijas isz sapninin- 
k<>\

Sage nutik sau darė pinigus 
bet ir kitięms pardavė savo 
pliaua už dvideszimts penkis
centus.

Gražiauaę isaveųtda yra gražus 
plaukaį del Moterių ir 

Merginu.
HMM- r “h «ifl||K į-lllfl1''!

Slapliimą arabiszka gyduo-
W !» 4B ' nA W 4/^^ L. į ili'Fki'lk 1 m- ■ a

.[ aszaru pakalnes, 
kad man prižada 
įpybes szio svieto, 
jau bus ne mano? Gal ryto pri
dengs mano 
su szaltu antvožu grabo f 
isz to nmiio puikaus kūno jei
gu iio kokiam laikui supus že- 
HH'je, ‘ 
Augszcziausio Sudžiaus ižduo- 
ti rokunihi isz savo-viso gyve
nimo. Apsvarstyk i m szitu da
lyku su gilia minęzia.

— Lietuvos Dukrele.
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aksu blanku. Plueziai kalbant, 
income) 

visus taksu mokėtojo 
metus nuo algos,

Jaunikaitis N- buvo, derails 
gyvenimo vaikinas, atvažiavęs! \ isos 

! i n ima 
inoigas

ineigps (gross i

per
!)!‘^lul'lJl'|link atVykiino dieimį ir vielos, a, ha '"’o biznio, amato, profe-

S

szaltije. Blizgėjau jog
bu vo motore laikanti kūdiki 
ant rauku.

nud szal-Vargsze drebėjo 
ežio, kūdikis teįpgi

isz Lietuvos, pildė katalikisz- 
kas priedermes,

suezedino, pair pinigu ir 
buvo nuo visu milemas, jautėsi 
linksmas kaip pauksztelis, bet 
ne ilgai toji Įairnę tesėsi. Jam 
atsitiko nanaszei, kaip tam

buvo laimin- ‘ “ - - - V

o diisze keliaus prie08I r - j

_ sij-os arba užsiėmimo, 
parduoda nuosavybe, arba 

reikalus del pelno

jeigu 
vc- 

ir t.l.
w ta * w W',!«F w .ta tataF- , ’ 'ta. V M B w. F *•’■* tataMf *|r

k|iį j(}| Ineigu suma del kurios reikia 
pereitais metais iszpilde bhiu-jleksus mokėti yru visos incigos

Į,n uiu įimkespziu liolpkloriiii.
• 1 Blankos atskiriems del 1922 

ui. yra iszsiiiitbs tiems, ;

verke nes Kas.
buvo vargingai aprėdytus. Už- ka 
klausiau josios del ko ne ejniikpoja nuo užmobejįipopir aut

, Bet jeigp kum MUJ’s 
neprisiusUh tas

I, }llb.:kuomet paliuosRviuiaį upipusz- 
nepal uo-Į (i, ar tai biznio iszlaidos

. -1 ■ . r A . V’ 1' * '
pra-

namo kur sziluma jaja atgal- hiiko, ant tubiv pirm Kovo 15,
vintu.

— Ąk, žniogau

atsitiko panaszei, kaip 
avinėliui, kuris atsiskyrė nuo 
įayo pulkai#f, ii’ pakliuvo in 
vilko letenas. /Susidraugavo ji- 
spi su piktais draugais, atsito
lino nuo bažnyezios, užmirszo 
visas -dorybes, > tikėjimas isz-

« A ii J 1 1 Jta.. M A

mirė
dien kliuvo .gilyn in pragaru, 
o kadji s#ej(luvo su 
noviszkais draugais, tiejei jo- 
‘ ‘ ‘ , J l.............................................. -

in bažnyczia ir

I

ii» <ii i<ii uifiiiiu irmmuvoj pi <<- 
laiihcjinųii, taksai, dovanos, l.f.

Tu.r'p s vų r bi iuis i ii< 1 i upsu y i - 
inu yru biznių iszĮnidos. K t au- 
t *1 I • • *•'

l<

l " ■ ' 1 ii ;w 'i ’ ; m m

CUNARD
2,310 LIETUVIU

lkI! ntvažhloli iii Amerika prade* 
danli ateinanti Lhpos mvnuol. 
Cuuard patai-nuviinas yra grei- 
('ziųiiaiaB tavo r,lmlnem:<i ai važiuoti 
In Amerika. Žiuodch turbdatni Cu- 
liard bllieUin gali aut . ayk iana- 
Žluolj. nea' t'unard laivas plaukiu 
Isz Europos iH'veik kasdiena, tsz- 
Cunard Linija lydi kompanijom 
Lieinvya atstovas, kuris palcngviųa 
važi no Janužiu.s isz Lietuvos per 
visus tszeivio vargus.
H fnihinmimn nėrn ekstra kasztu.

Del tolesnio Informacijų kreip
ti lies prie laivu kompanijos agento 
savo intent o arini prie areziausio. 
Cunard Money Orders apmokami 
Lietuvoje, greit, saugus, parankus. 
haaiii) lim:, 
2o Urenti nay, 

New York
r*!*’

1923.
Bkmkps, CoVma H)40 A lieuri 

I m ba ma* 
žiaiis, ir fornia. 1040, kiudiį

kad tu gu
lėtam suprasti mapo nelaime. Į kuriu ineigu $5/)(lp
O, kokm Hsa buvau kvaila 
mprguiĮe. Turėjau iiama 
tėvus, o motinu buvo 

«■*f R-; i; i. . , *

germ ineigos dauginus, kai $5,000, 
k I * 

prįiiuiki į r įnylejo iiupie uįbai. keszėziu 
7“ * nu a3Z(Įuoniolik tui i iszpildvti 
ta jnc;ta, vadino inane pato ineiggos <* ’ 
ginusia inergaite visapi kaime $1,000 arb

visaine
M

tiivnįnko pe|iuosiivnnai. inima 
tinkanms piivelįjimus uz tbu’bi- 
niųku algas, iszloistua pinigus 
a į)garsininiam>ę* apsaflgojimo 
premijas nuo ugnies ar kitokiu 
biznio praluime.mnu, už vande
ni, szvlea, szįlii|tt ir tpigli, kurio
1 • • ta " i 1 • ” ' ” > *! ■' 1^! * ’ J 'I įr '! . v

ir

tinkuimis pavelijimus uz dip’bi-
L « ta • ta 4 i • •

apsailgojuno

irę isz jojo szirdies ir kas
11* ... M į • I 1

kadji si^ejdgyo s ® *1 t 1 • $ąvo se-

I

I iį

gautos nuo
i kolektorių.

i nevede 
dej 1922 
ia

vidujiniu užmo- 
Bla tikusį

y, 
m.

daiigiaus ir vedei
liję, užsimaniau pamatyti di- [kin iu ineigos $2,000 arba dnit-

• jeszkoti ten giam*.

kada susi laukit 
tu meta, vadino mane pato ineiggos

dėsni miestu ir 
laimes.

Viena diena susipažiiuiu

Įe kuri ^udrutina. ir nugina _.i JL’ll - L .. '*£ J__ . 1; fulill'U'i Tlt'i .. j

iszbandimo siuncziame.už ke
plaukus in ti*tmipą laika. Ant 
iszbandimo ąiuncziąme ųž kė
lės markęs. Ųž doleri gausite 
užtektinai ant iyzųuginimo 
plauku, tiek Įdėję užmojeciumet 
penkis. Sjnnskite iponęy or
deri aiit žemiau, paduoto (jd- 
reso: . (m.9)

Dr, JM^CQ Specialty,
23$ Broadway, B 

Į . .. - Sl’voklyn
•' . •

k u rilį 
buvo

įteikia atsargiai perskaityti
sidprirodymus, kurie randasi ant 

kokiu Uii agentėliu isz Piladel [blanku.
fijos. Užklausė manės ar nepa 
velinfau jam atsilankyti in na 
mus. Ant galo daejo lyg tof joj.* 
pakursto maųe idant : !
ižbogtau in Balt imore paymt'Į Įulj 
szliuba. sutikau ant visko, nes

' ♦• *

Iszpildydaiuas savo iiieigu 
taksu blunka del 1922 m. taksu 

s, jeigu 
paliuosavima

Vedus, arbn

jo°P: | užmoketoja

savo

biznio vietoj varlojiUm, už per 
gabenimu daigiu vežimais, 
1.1. r \ .

I’rofesijonaliszkas

jo užkĮausdavo;
ko tu ne ejni !
iszpažinti ?” Tuja. N. su* jimpe-
ko tu ne ,ejni

Broleli, dcl-

' 11 F * j1 n i J

ka atsakydavo: “Ka man toji
II . JI I 1

ayz jau sų^nrMpu jog tikeji-

visus palieptu u 
tųi butu mano 

gale.“ ir feip yisus su purvais 
nuolatos maiszydavo, todėl lu- 
rejp sąu iiiinasziu draugu tol, 
pakol doleriai kiszrniuje

bažnyczia ir isz,pažintis duos, 
asz jau sųųijjratau jog tikėji
mas yra kvailas, o kunigu trip 
nekearziu jog 
iszkiirt jeigu 1 « • • J •

i
žmogus, 

__ . .. f j .’ > • d i 
Te i kalanti kai pp pal i nosav imps

IS’ 
spyo | iro f esi 

i var
tojant ir pataisant autoimibilio 
kuri del biznio varto už užmo- 

in priifesijonaliszkas 
užjnokpsezius 

pro losi joną I Užkas ž|i nulius, 
ofiso randa 
szilma, 
vartoja ir už

l/rofesijpmdiszkas y 
M.Y’b'iOjus ur advokatus,

' ■ .> * ' * H ■■ * »

pinigus užmokėtus už daigiu 
kuriuos vartoja j 
.joj, už užmokėt tis pinigus

m

ta
U

b
1

Hr,
fc fl1
V <doleriui 

skambėjo.
Atėjo laikus, jog neickojlar 

bo o pinigai kiszeniuje sudžiū
vo, ant. galo 
“gori draugai

Ir

nt‘vedcs, 
imt $1,000.

gaivu
$5,00 arba mu

turi paliiiosa vima ant 
ku*

szliuba, sutikau ant visko, 
buvau* kvaila ir nežinojau kuhairio im»igOs 
darau.

Nieko
susitikau su savo 
iszkeliavom nakties
Filadelfije.

Nuvedė mane pas jojo tėvus. Į gos kin is 
kurie priėmė mane su džiaugs-[dauginus ypatų savo szeimyno- 

je, kurie ar artimos .’rimines ar 
“llato,” bu -[gimines per apsivedima arba- 

vau linksma ir užganadyta isz[priėmimą, 
savo naujo gyvenimo. Bet vie
na diena mano' vyras pasukt

nesakydama motina: 
milemu ii 

laike in

vėliaus pradėjome savo 
gaspadorysta ant “finto,” bu-
mu,

finto,

szeimvnos 1

/.lauš,

$2,500. Bet vedos žmogus, 
rio/meigos dauginus kai $5,000 
turi paliuosavima tik ant $2,- 
1)00. Szeimynos gaivu yra žino- 

užlaiko viena arba

apsivediuui

Kitas paliuosuvimas isz $-100 
pavėlintas už kiekvienu 

man, jog turi iszkeliaul iii toli [(apart vyro ar žmouos)kui‘mos 
ma miestu su reikalu del kom | užmoketojas pilnai užlaiko, jei- 
panijos del kurios dirbo. Ne- 
kantrei laukiau 
mo. 
keli menesiai 
metas. Nesugryžo.

y pala

pi tokios ypatos dar neturi 
arba kurie negali

cr 
n

jojo sngryži |metu 
Praėjo kelios sanvaites Įužsilaikyti del protiszkirar 

ziszku trukumu.
Novodes žihogus kurio i

ant galo visas
Atėjo ant

kesezius 
draugystes,

asistentu

už 
už 

ir už kurą, szviesa, 
vandeni, kuriuos (p'iso 

algas.
.0* t

Ūkininkas gali mimuszti pi 
nigus kuriuos iszmokejo už ja
vu iszdirbima, iižderejima ii 
pirkimvima, darbininku algas, 
pinigus p ra leistus už sėklas ir 

už mažesnius pa
sipūri gy- 
ypatiszkqs

iszdirbima,

T7TT7*—2 "21*          
DUOKIT AI>DA RYT SAVO* 

SENAą KNYGAS.SENAS, KNYGAS.

gulėjo nuo 
užmirszlas.

18
save

11 -

iiioi-
svieto mano kūdikis ir inpuo- gos del 1922 m. buvo $2,000 ir 

Daktiliai sake, kuris savo namuosi 
nepasveiksiu, bet na motina., neturi niokoti taksu 

maldos iszgyde mane bet turi iszpildyti blanku.
Meldžiau a.nt keliu jojo tėvu žmogaus inerigos 
Idant priymtii mane pas juos.[mos nepanaikina 
bet mane iszmete I

linu in jiga. 
jog ikz to
mano

mos

k užlaiko se-

Jog 
netaksuoja- 
reikalaviina

kaip szuni iszpildyti blunka jeigu paskiv-' 
laukan. Ka turėjau daryti! Su- ta suma uždirba, t.y. $ 1.0001 
gryžiiu po teviszkiii pastogių, nevedusiems 
bet jau neužtikau branginusios 
mano motinėlės, kuri mirė isz 
rupešezio, po mano iszbegimui

Iszklausei mano
geras žmogau ir

siems.
I’aksai

ir

randa ir pa

užvaisintojus, 
taisymus ant akos 
venimo vietos, kas 
iszlaiddos) ir už mažus darbo 
iurnnkius. Upes 
liuosuojama.

Ineigu taksu Biuras liepi i pa
žysta paliuosavimus už namu 
randa, už tarnu algas, už vaiku 
mokslą, ir paiiasziai.

apsirgo ir jojo 
’’ apleidi); nie

kas ji nenorėjo pažinti ir su 
juom <1 įauganti, nuėjo in mies
to ligonbuti kur 
visu apleistas ir
Suprato, jog mirtis jau. žiuri 
jam iii akis, suprato savo klai
da, meldže nurses idant jam 
paszauktu kunigą. A te jas ku
nigas ramino ligoni ir davinė
jo teviszka pamokinimą, ligo
nis apsiverke graudžioms 
aszaromis tardamas in kunigą: 
“Ąi- m..,,., dabar Suprantu 

prietelium, .bet 
nes taji, ka

apsiverke

$2,01)0 vedu-!

•I procentas, aut; 
pirm $4,000 visu ineigu apart 

8 procentas 
ant virsz tos sumos. Taksus ga 

jog supranti mano apverktina pinui mokėt i 
mane nppri- blanku

atsitikimo 
dabar tikiu

padėjimu, niekas 
glaudže ir niekur nerandu su
si mylėjimo.

S

rrcip, suprantu mano var- 
i, gailiupsiu su'ingus kūdikigingas KuuiKi, gailiuosiu 

tavim ir jaueziu kili p tu tiiri 
kentėt už savo iieiszmintinga 
ir klaidinga žingsiii.

— Nesigailėk mam 
vau nedora duktev i’žnimžiui 
savo gera motinelia p(-r sav 
nepaklusnumą ir dabar pasili
kau viena ant svieto. Jeigu ne 
tas, tai szįadien rasta u ųzlrdįn-

iu‘n Imi

’’ 1 1

ga prleiniina ir inotinelo butų 
prispaudus mano prie savo ino- 
tfiiiszkos szJrdips.

1 \> t u j 11 žod žiu n e I a i i n i ugi i
. • "i • * • • llk F I* .1

jauna motina, dirstelėjus apt
sįlVo kūdikėlio kiirsztai ‘pabn1 • ' h jį lt f

czįavo, bet tuo kuisei suklyko
r ' i'" “ .

Kūdikis buvo lavonu!w ■ »

Dg kurta sukliko, rodos kad 
jiai szirdis plyszo, 'pukliūna 
ant sniego,^baišei prakeikė ta, a. + > G k "... a a ' i . » ’

I1 
kuris jaja apgavo ir instuine 
in toki vargu.

-— Acziu Dievui, 
riau,

— isztu- 
szluostydamuįi u^z^iras, 

— teįp mirė, bet silsėsią paka-
'.i _ .
dojomo nelaimingu
jpje bę jokio rypesezip. I’glai-, 

isząuginimo uiu kapiipu szale gulinczlos

(ju.9)

236 Broadway, Box 9 
. .. ’ Brooklyn, ■n. i'

josios mptincles.

Mergaites, < yjųkito 
Mi® K M W 

6(iodatę ir sų kuoir^a^ivcUa-

%,,
t

v ra

paliuosuvimu, ir

visus, kuomet
sugražinta arlia ketu 

riose dalyse,
15, Rugsėjo 15 ir Gruodžio 15.

* # #

Kovo 15, Birželio

Oi.ui ■

Lietuviszkas Bankierius
■« ' , ■ * ta "►

ir Laivakorcziu Agentas
J. G. BOGDEN

4 S. Main St. Du Bois, Pa.

ROYAL MAIL
‘J’ATOGUMU KELIAS 

IN E U KOI’A
Vh/noB klcBOH kajutomis gimtus “O” 
laivai “Orbita” ir “Ordinio” duoda 
smagu kulia in Hamburgą. I.aiva- 
korle antra klcsa $130.
kiųsoH $103.50.
• Pavasary pradus plaukti laivai 

“Orca" ir-Obip”
1I0YAL MAIL STEAM 
PACKET COMPANY, 

Sanderson & Son, Inc. Ageutx 
’ . > New York,

arba pas viuliniua agentus.
“*►■**•*•**•** i** «n tata -Uta ta—'nata n«B> <■ — «• «ta* »ta ■— <«► **

♦»

Treczioa

PACKET COMPANY, 
f

i!C Jktfialway,

I

Tūkstantis Naktų ir Viena
ARABISZKOS ISTORIJOS

PUIKI DIDELE KNYGA.
704 Dideliu Pu. l.-.piu.

___  M . __ _ _ J J

' I

27 ARABISZKOS ISTORIJOS.
150 Paveikslu. 

H* t I• i * 1 '. I 1,1 '»

Drucziai Puikiai Apdaryta A udekliniais Iszmargintais Vyrszais

I isz to 
ir pin(iiii ge- 

kuoir| a|^ivC(Įa- 
fe* |

4 i <lt< 

ta ii imi f UŽTAI KA RASZO 1SZ LIETUVOS 
APIE SZJTA KNYGA

lakstantis Naktų
. ■r • *

f
Gurbcinolfi TamtBtal:-—

Sulaukiau nuo JiIhu Kliuiczlatnęij 
tų p u o vardu knyga 
Naktų ir Viena” V
BztrdingH acziu ir labai džiaugiūoal

Naktų Ir Viena” autu vėjau, nea tųan 
b’-."1 “tt'iilJ 'U. • _•* • .Fu

iBtorljaa, jas skaitydavau ųęi nfcpa- 
siJunti Jcųip laikas slėniai ir ama- 
giai pįaotna. As? ytefolųs ||ųk6<j?tau 
kad nusipirktu tokia knyga kaip 

skaitydamas žmogus, ųplp viską tada

.“TMkBtanU?
•<

už kuriu tariu

kad tofcty knyga kty|j> "TugstąpŪn 
Naktų Ir Vienų“ aųlųrCjau, ne» man 
labai yra 'žiligeldų skaityti visųklas 
Istorijas, jas skaitydama^ nęt n^pa- 
sljuųtl Jcųip laikas szyęntal ir sma
giai ’ niaeina. Asz vlslėms UnkOęztau

‘’TukHtnnils Naktų Ir Viena” nps ja 
w3i. . t a « . j ,i j m . . !'• Boti juMk < . ui

/rr ’ »Jj ' 'IT r JT ' ■; T -I --w - B Y | 'T T l|' t1 *iį J* l "f' ' ? f *>* ' * *

pamirszti Ir v|ąqk,i rųppsczlal nors

Su pagarba, A« ŽOKAS,
— ■ ■ ,r- II . ■■ .

Dy. l’alazduoųys,
Czckiszkcs yal.
Kauno apsk.
ElTiWANlA.

' ' i - '■ L i '

ant valandėles atsitraukta.

18 d. Gegužio lD2liii. 
..... , ... . )

Czekiszkcs yal..
Kauno apsk. t
Lithuania.

T™
, ♦ L . ,

lai ketvirtas iszdavnųas tęą pulki ps knygo p
. ...................... . Kftli'W
ja ^Ųsiusti in Lietuva. Prąke knygoą Aiųprjke S2.0Q. •
Preke knygos in Lietuva su nusiuntimu tiktai S2-50.
V. D. B00ZKAUSKAS - 00. MAHAN0Y OPfY, PA.

■'* J ■■ 1 k , .

' -f ■ ’ " ' j 'j, • • ’ » ; ' ■ . ' ' f , ' 1 1 1 ' i , •

parpdo kad žpmnepis kibai patįpkft.

r / .
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r'r ■

Ak Dieve, 
kas yra mano 
gal jau per veju, 
teip bjauriai ęimiekinejąu ir 

4 ’ ma-
paskutineje valandoje ra- ’ 

ramvbia 
ir gydo mano sužeista duszia, 

.o tiejei, 
geriausius prietelius,' apleido 

'mane ir užmirszo, nes pakol 
turėjau pinigu buvo mano ge- 
riauseis prieteleis, bet kada 
netekau visko prasiszalino nuo 
numes ir užmirszo. O Dieve 
sugrąžyk man sveikata, o ži
nosiu kaip ant svieto gyvent i 
ir garbyt Tavo Szventa Varda 
ir kad galeeziau atitaisyti ma
no

Gal turite da 
brangu paminklą 
maldaknyge ant kurios moki
notės poteriu, o kuri yra suply- 
szus ir be virszu. 
pas mus, o I 
skura ir bus geresne ne kaip 
buvo nauja. Apdarome teipgi 
visokes istorines knygas, pu
ta, mėnesinius laikraszczius ir 
tt. Brisiu ns kite knygas in ru
dakei je “Saules.” o darbas 
bus padarytas puikei ir ge
rai. (t.f.

isz Lietuvos
senasavo

ii tai.

Prisiųiiskit 
bus apdaryta in 

i ne kaip

purvaįs drebszcziau, dabar 
no
mina ir atnėąza man

i, " I . 0

ka nudavinejo ma.no

gyvenimą, 
per vėlai, g J

^1 tata tata —

bet
gal jau nėra

klaidinga 
įmI jau 

laiko aut to!
Kunigas ramina nelaiminga 

ir parengineja ant amžinos ke
liones. Kada N. įnirę, kunigus
nepri i me jokio iržiuokosczio už 
laidotuves, • kurni priiina iii 
bažnyczia-, atlaiko gailės pa
maldas už jojo duszia kad Die
vas susimylėtu ant nusidėjėlio

11 ' * 1 - ""! *r; * 11 - ' S - ” '! u

ir priimtu in dangiszka karu-
lysta, nes priesz smert gailėjo 
si už puklindima o 
leidžia kaltes tiums 
juosius gailesi.

Mielas skaitytojau, kol esi

Dievas ,at-
kurie už

gyvas ir sveikas, apsisaugok 

atsitiko szitam jaunikaieziui.
nuo papaszip pakliuvimo kaip 
atsitiko szitam jaunikaieziui. 
Kaip liūdna matyti kaip tiejei 

b e « a . a «

valkelei motinos bažnyezios, 
kurį parengė juos ant kelio 
dorybes, apvilko balt u • rūbeliu 
nekaltybes, <> kaijinekaltybes, p kaip jiai už tai 
atsimoka 1 Atsimoka kanuo-

t * ll <1 į, , |"

bjauriiluse, apdrepsto pufais 
ir klaidžioje po tyrus kelius 
kaip toji avele, o kada užpuo
la žvėris ir palieku prie kelio 
g' 
samaritonas pavidale kunigo 

' 1O \ v ♦ i i» * s

dorybes, imu tud sąv^ peczii 
sunku naszta nusidėjėlio, par 
nesza in namus Motinos Buž 
nyczips.

Ęrolei ir Seseles, uęsįtolin-

uliiięzia, nes atejim gailingus 

kuris apj-isza tuos žnjduliiįą jįipt
1 . .. ik-u .|u

sunku naszta nuįidojeho, p

4

w tai " * ui f J' f 'lr 11

kiine nuo tos musu Motiųos 
į mus prigimtbažnyezios kuri

iy i _*?>• ' * •

1'

8. .IVOCNIjKLS.
Lietui inzkas KriaucKlųo.

Pasiuva visoklua Siutui ir Ovcrko- 
tus pagal naujnuHla mada Ir lųz 
geriausio inatcrijolio pagal noro 
kostumcrlauR. Senus pataisau Ir 
iKzproslnu Ir padarau kaip naujus. 
Mano darbas g va Rantuojamas (r 
busite visame užganėdinti.
102 E. Centre St. SIIENANDOAU.
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dze kada visi musu teip i|pvos[ 

josios privalomus,' k,įd ■
prietoji^į ąpleidže, pįldykįįne | 

' HWW" "'.Pu , j" F , H". | " ' ' r» kll

Įįc butu už vėlu, nes musu gyvojii
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TIKRIAUSES KABALAS
* ' !* '

Arba Atidengimas Paslapczlu Atel- 
les. Su pagelta kazlrom. Pagal 

Chaldeiszku. I’brHlKzkij^GraiklBLku 
Arahiųzku ir Cigoniazku bup|n|$ų. 
(Bzguldiųejiinas to kabnlo yra labai
lengva? ir kiekvienam gali būti su
prastinu.

MORALISZKA KABALA
Kairų Iszduda žmogaus ateiti. Su 
Salnmono Nose.

TIKRIAUSIA BURYKLA
Sudėjo Clgoųka Ibe Egipto Kųblnn 
Siįlva. Del .vyru ir motoru.
.............. .............. ..... ........ .. ... .. ■■■"III . .......  IBWIB^MIBimitw

V1SQS TRIS knygutes
TIKTAI UŽ......................

Prisiusiu to nuitnla 25c. Gausfle 
visas tris knygutes per paeita. 
Pinigus fcąl|te siusti ptcnipomiU-

W. D- BOCZKQWSKI-CO.
MĄHĄNGY CITY PA.
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— Taip, bet jau asz vėl in
gi jau ta pati tikėjimą... Asz ne- 
keneziu tu pinigu...

— Ir man ju nercik! — spy- 
riavosi Girinis. Asf irgi noriu 
atsi teist bent 
hsz tau buvau

be jauni pušynėliai rodos lin
gavo, sveikino ji savo virszu- 
neloups. Tik iszgriuutos Rau
dondvario ir Zapyškįo baž- 
nyeziqs savo griuvešįąis liud- 

Juk i niuo jo akis...
| Bet sztai jau gurią,įvis su- 

Ner i mastau dūmas jis

sveikint. Niekas jau Šakaliniu 
. ‘Visi tik 

klausinėjo kaip jam (‘josi, kur 
Vincas noreda- 

I mas atsitaisyti savo garbe tik. 
kĮm^ūke.jo ir pasakojo. Noslepe 
| pq to kaip ji “neteisingai” 
tarė užniuszcju ir 
sifeikino. Visus apdalino lauk 
tiLvenlja ir jie tikėjo.

Ui- 
gražląi iyz

A _ i .

vienam... < 
nutraukus ai-

ga... į stojo.
— Jau tamsta man daugiau iszlipo. Visi in ji sužiųyo. 

davei! — kalbėjo susigramli- 
nes Vincas.

— Zinai k a.

— Tai koks 
tas... kalbėjo žmones.

‘ Niekas jo nepažino ir jis ne- 
mudvicm abiem pdrupo iszly- j sutiko ne vieno ' patinstamu

mes padarykim. Dūbar kai]) ‘ — 
tik eina auku rinkimas Lietu- jisai.
vos kataliku reikalams. Pave
dant tuos visus 10 tukstaneziu 
si 
gu bent keliems ju noleistume 
taip blaszkytis iii szaltojo ne
tikėjimo pinkles inkliuvus.

— Ne! — užprotestavo Vin
cas.
vis;i turtą, bet ir visa savo gy
venimą! - 
žodi iszlaike.

Drąsiau kilnojos 
kilniu vilcziu kupina, 
pasiryžimai 
Linksmas jis 
Amerikon. I noj pardavė 
winkrova už 
doleriu 
su Giriniais 
i n va iriems 
reikalams.

kad jau taip .

ginti savo kaltes, - 
mes padarykim.

sztai ka 
Dūbar kai]) j

n6rs merikan-

9\'Cnaęzia savaite 
gini uįpįjiio nątnus. 
tryne i
žade m tu (Pūti rudeni

Darni įlinkai

vieno
veido.

— Dar bus gerinu — g

SAULE
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• ;

t f 
s I 
?! 
x t
H

Ana diena Chiuagos pali

Pas kaimynus

I

/ II

isz didžiau- 
munsz'iine.s vi

li rbt u-

jis bran- 
.Pe trukau 

isz džiaugsmo ir 
tpali rudeni savo me 

(Įi(le|iausj. plota upso- 
’Darbinilikai 'suskato 

(uojaus imujus -trobi'sins sta 
fy!i. Vincas nuvažiavo Rau
don iv parpuolęs ant teveliu 
kapo verke o verku., 
žolini svyruonėliai, tik 
los raudojeles setbejos,

tr^ąe

delįais 
diiiti.

lyti.

rnPik ber- 
pusze 
szake-

galvojo ; • -- -
los raudojeles setbejos 
lomis lingavo...

Isz kapu, rodos 
girdėjo, sznabždan.t tylu moti
nėlės balsu.

“Vaikeli — klajūnėli, bum 
dabar pasitaisyk, kad gulėtu 
me danguje su tavim pasima 
tyt linksmiau negu Amori 
koj...’’
. — Mamyte, teveli! Ant jusi 
Jiapo asz prisiekiu savo kalte: 
gerais darbais numazgoti ii 
nonų i Istama i darbuotis,

szvc n tu os i u s Kristau: 
obalsius! ~ kalbėjo jisai pake 
les rankas auksztyn. Ir persi 
žegnojos, jau saulutei besilei

Netrukus jis pasisamdė vie
na žmogeli, kad ji nuvežtu in 

ivo tautiecziu apszvietni. Te- Noviniu kaimu.
— Ar tai tamstū busi tas 

merikantas isz pauzių Novi
niu f — užkalbino ji vežėjas.

— Koks merikantas? 1
— Nagi tas ka nupirko nusi- 

Sakalinio namus!.,.
Kauno kur

ISZ

jis dabai

iAsz jiems pavesiu netik

Suszuko Vincas. Ir Maniau kad isz 
parvažiuoja...

jo krūtim* 
Tvirti 
dvoje.

baigei io

ri

Vincas net nutirpo.
— Ar lai ūkininkas Sukali 

uis jau nusigyveno / 
se Vincus po valandėlės...

— O kadai tai!... Jau nuo 
pat karo jis neutsigriobe..

SPEpIALJ? IlfFLUĘNZA

- pa kiau naut

Jis

STRĄiySNlS PEĘ RAPJO.
liga iszsipletoja, yra lengvai

Rąpprtai, Suv. Vąlstiju V i e'- j tiąip per liy

i 

cije atrado viena 
siu dirbtuvių 
sum miešti*. l$z tosios < 
ves miinszainieriai turėjo isz- 
kasia tuneli iu artima ganulžiii 
kur leido dozes su imiiisza.iue, 
su padirbtoms valdžios bande
rolėms ir isz kur iszveždavo 
po visas dalis miesto ir aplin
kines. Pavi’iknisis parodo kam 
bari kuriann^ pripildavo buto 
liūs ir dože kii|'ia iszstume iu 
ga,radžiu per isžkasta tuneli.

* a * I F ■ • r « B « ■ j M *

Nekurios bobeles neapsiinal- 
szina, 
nmnszaine 

ragina.
Pakausziu užpilti, 
Plaukai suvelti, 

Andarokai supurvinti, 
Gzu.vcrykai iszkraipinti, 
Grinczios neiszvalintos, 
Atsikėlė ant devintos, 

Darbo naminio nemoka, 
Blakes lovoje tango szoka. 
Paliaukite jus nibnszainines 

rūteles, 
Mano suvytusios szirdeles, 

< Nes sarmata sau darote, 
Jeigu darbo savo nepadarote.

Geriau paredka namie pa
darykite, . 

Vabalus isz namu iszvarykite, 
0 tada bus visiems gerai, 

Paguodos jus vyrai. -
Juk žinote, jog neezystata, J 

Tai didęle sarmata;
Geriau apsimalszykit, 

Pas kūmas nesivieszykit, 1 j 
.z

pm'duodapiu ir laktas, jog 
jokia klesa neliuosa nuo užki 

/gieniszkus ir 
atsąrgumus.

greitai iszsipletojti tpdel, jog 
nepasi

lieka namie bet maiszosi su ki- 
Tas bloga nelik sergan- 

eziapis bet ir stoikams. Liga 
ut*iszpasakytai greitai iszsipje- 
toja.

N(*r 
l’liienza sergantis gali perduo
ti liga kitiems.

Suv. Valstijų V'ieszos 
katos Biuras paduoda sekan- 
ezius patarimus:

L Ne ejk in prigrūstas vietas. 
Vąikszcziok in darbovieta jei 
gu yra laiko. Yra gorinus negu 
važiuoti prigrūsta gatvekariu. 
Jeigu eini gult valanda anksz- 

atsikelsi valanda ,7
ankszcziaus turėsi laiko vaikszį paprastu szalcziu lov 

j i mas yra 4 
mas. 
turi pasilikti namie.

tąriszkus 
M

nei
*e- 

sani- 
Liga ga sergi pasilik lovon, paszauk 

gera gydytoja ir sek jo patari
mus. Miegojimo kambario lan
gus pilnai, atidaryk. Vartok 
sziltus 
daug vandens. Mažai 
lengvos sriubos, pieno ir 
stuotas pa kepintos d uonos.
Kuomet cziaudi, kosti ar spjau
ni prie nosies pridek szmoteli 
audeklo arba minksztos popie- 
ros, ir po vartoįimu audeklą 

inmesk arba sude-

;zps Sveikatos Biurui Washing
tone prisius! i, rodo jog inl’hiOUr

plaucziu uždegitnas vėl į daugelis užsikrėtusiu 
Per pereitas1 

savaites inl'luenza nesti

džiaut, jis iszejo isz kapu. Vi | ;n u. 
sas rodos jautėsi naujai ai gi 

Ir ta saulute meiliai
Ir kapu medeliu 

ji lai

kilo 
sugryžo Pietų 

savo 
150 tukstaneziu

50 tukstaneziu draug Priesz metus mirė jo žmona. G
tuojaus iszdalind szią žiema ir jis pats aid ledo 

tautieeziii kultūros užsiinusžt*...
kelis smarkiai durnavojo.

Ir Czia jis trumpai nupasa
kojo kiek žinojo apie visas Ša
kaliniu nelaimes. Keikė ir pik 

kurs su visa

Dalino po 
szimtus doleriu ir siunsdami 
net nepasiraszydavo sūvo pra
vardes, ,’“'1 ”
garbes

bereikalingos 
nesusilaukus.

tik trumpai 
“trijų atsivertėliu auka, 
riniene tik džiūgavo...

Šakalinis dažnai būdavo ma
tomas bažnyezioje ir prie K«d<- 

Dabar ežia 
rimta, 

dar daugiau

kad
♦ I Arba 

pasivadindavo 
” Gi-

viskas 
turininga.

ramentu, 
jam rodėsi 
.Jis daug skaitė, 
galvojo ir veikė.

— Skubinkis gerai daryti!— 
tai buvo jo prisisavintas obal-

Bet Amerikoje jam lygi 
troszku buvo. Jis veržėsi Lie

Ten

Amerikoje

Sak6, kad ju

taji amerikieti, 
apylinke nuolat bylinėjasi.

— Girdėjau, kad 
visos jo trobos sudegu, 
buk kas nors isz kerszto bus 
padegus... Na, jau 
siems insipyko iki 
lo!.„

Dabar Vincas tik klausinej( 
ir klausipejo. Bet jau api( 
aplinkinius kaimus, 
kaip jie praleido karą, 
gyvena ir 1.1, 
šakojo ii’ į 
Šakaliniu! jau

naujai ai gi

Pik darbo duokit, dirbt
— szauko jame kažką

ana naktį
Sako.

nors
Na,

Bet

.jis ir vi 
gyvo kali

jau
apie ta* 
kaip ji< 

Žmogus tik pa 
pasakojo Ą p . * i i Vrt

žymiai pasirodo.
<e|ias
irioj formoj pasirodė invairiir 
e apielinkese rytuose ir vaka- 
uose. Kaikuriosę \ ielose ligą 
tvirto in epidemijas bet vis 
icstipri. Per savaite 

*>•)
.alstiju prauesza 17,593 

Tose

tais blogą
ir stoikams.

žinoma kaip greitai in-

gyslose virė.

apdengalus
• “• “■ v

ir gerk 
valgyk 

svie-
U mt

baigiant 
raportai isz‘24 

influ- 
\ alsi i 

jose per savaite priesz tos būvį) 
serganczia.'j.

negu tos 
1921 arba 

paežiu laiku, bot 
'920 m. tos valstijos turėjo 170, 

I r todėl Suv. 
s Sveikatos 

praneszi-

vasario 3, 19

5,328 influenza 
dauginus 

prąiiesze 
metais

Tas daug 
itlstijos 

i922

Namie sėdėkit, 
Vaikelius dabokit. 

• • ' •
Ant sufragistu sejmo nuva

žiavau, 
Brooklyne daug naujenu isz- 

girdau, 
Apie bobelių darbus bepro- 

tiszkus, 
Tikrai šakiui t kiaiiliszkus. 
Ne toli sales atsilankiau, 

, In maža strytuka pataikiau, 
Ka ižgirdau, tai jau gana, 
Apie mažulėliu ragana.

Norints gera ir tiku vyra turi, 
Suvisai nedboje ir ji nedąžiuri, 

Su kitais po pakampes ven- 
dravoja, 

Per dienas ulavoja.
Ar graikas ar ajriszis, ĮJ 
Bile tik ne Lietuvis, .J 

Burdingieriai valgyt ka neturii 
Ba gaspudine’ in kitus žiuri, i 

Užsideda su vienu, j 
Netolimu savo kaimynu, I 

Per dienas bambiliuje linkai 
minasi, J 

Nei leis' žodeleis vadinasi. 4 
Laimei gyveųant beda patiko^

iu maisza 
gink.

Pasilik lovon 48 valandas po 
pasveikimu. Yra svarbiausias 
dalykas pasilikti lovon pakol 
visiszkai pasveiksi. Kiek ga
lima kitus neleisk in kambarį. 
Jeigu pasirodo, jog sergi tik su 

gule- 
gydy- 

Visi szglcziu sergantieji 
Tas ap- 

su ma
li ždegimo

j()() serganeziu.
•/alstiju

eziaus
< 
cziot i.

Pasilik ant szviužio oro.,
Kvėpuok tyra orą. Ink vi*

in prastai | saugoja nuo szalczio ir 
Kuomet dirbi

ii-
Viozos Sveikatos 

tiaras atid(*da kitus į..... .......:
ims per radio ir placziai apkal- 
>es apie influenza.

Influenza, a rim “grippe,’ 
/ra.smarki, perduodama ligą, 
aga 
((’prasideda, 
zaltis. Apsireis/.kimai yra

vos, akiu ir kūno sąnariu skau
te j i mas,d lobuliai' ir karszcziu- 
vimas, paprastai 
iejimas,

'011 
geriausiasg V ve

ne’.* Tecziam 
nu liek r upe ji

; jo pasaka, kiek tai, kad tik ne
I imtu jo klausinėti isz kur jis ir 

Atlantiko |

. Į v o nu i n spėja mas

dirl)ti už save iituvon. 
už kitus

Szauniai kilnojos 
blizgedamos tekan- 

saides .spinduliuos.
drąsiau siūbavo Vinco Šakali
nio krutinu, kada jis pasijuto 
netoli Europos krantu.

Ak tėviszke, kaip galingai 
tu moki užburti jaunuolio sic 
Iii. kada jis artinas prie tavoj 
ribų!... Vincas nerimavo. Jam! 
liūdna buvo atsiminus ta gim
tines godžiu, kuri jis, nepai
sant matuszes insakymu, buvo si'grižti. l’žtek 
paniekinus. IZ_ Z1
in ji geroji mamyte 
kas f... Ak tas Bupnas, sapnas!..

» Nejaugi ji but mirus*... Taip 
jis norėtu dabar jai pasirodyt

bangos, 
ežios Dm

prie tavo

r> J O

|Lt............................................
'loji giria, kuri szlamejo su 

pasakas, ro 
dos dabar in ji rode savo sza
komis, kartodamos tai tu sa 
vo tėvus kapuosna be laiko pa 

pa<savb brolius

Dar neramiau pasidarė Vin 
jis parvąžiąvo i u

szarvojai, 
svetimus iszgujei!.

Kas žiu ar iszties 
savo ran-1

lėni, kada
imtinio sodžiaus palauke.
— Dėduk, dabar jau tu gale

“ * " *»fl| .J

atsilyginės pasieni (

<r n

isztikimu sūnumi...
— Dieve, kaip lėtai dunda 

traukinys. Ak kad isztikruju 
jis tuyetu sakalo sparnus... — 
svajojo Vincas* pet tai dar bus 
nustebimo, kada asz visai isz 
netyczin pasirodysiu ties gim
tines Vartais... 
mane pažins.*...
tyus smagu.

ir gausiai 
savo po

ra didžiuliu ryszuliu jis pasi
dėjo szalykclej. Ir priėjės in 
pajauke jis dar ilgai žiurėjo 
iii naujintelius nuodėgulius...

Szirdi sopuliai varste.
jis pąsi- 

ananti pįe-
— Vaikeli, — tarė 

szaukes pagiry 
num tiku. Kur 
vaikai gyvena*

—.Vincuk, ar tai tu* 
szuko džiaugsmingai 
kas.

riv * ---

gananti pie 
ežia Šakaliniu

mušiu, 
s^ypttojos. 
rodos savo szakdemis 
mino.

noriu!
Krutinę veržėsi kovon, žutbu 
tinen kovon!...

Jis dabar dege noru darbuo 
tis su Kristumi. Ir tas Kristus 
kaip Jis buvo dabar jam mulo 
nūs, rodos gyva Ji mate Viii 
cas hažnycziose. ’I’ikejimas j< 

Šakalinis juom
buvo persiėmęs ir visur ku 
tik pasisuko, kaimiecziu tarpi 
jis drąsini gynė savo i n si tik i 
nimus. Apie jo senesniji 
n i imt niekas ueužmeti ne jo,
mate kaip karszlai liupsnoj« 
jodikejimas. Kartais ji net su 
sirlnkimuose kviesdavo kalbu 
ti. Ir jo audringoms kalbom 
nestenge atsispirti net daup 
mokytesni bedievybės apaszta 
lai. Visur jis skelbė reikal: 
kovoti už Lietuyos dvasine *i(‘ 
priklausomybe, vaduojant ’Pu 
vyno isz gįrtuoklybes ir szal- 
tojo netikėjimo paueziu.

— Naikinkime tuos 
puvėsius, kuriais dar dvokia m 
vienąs musu kaimelis!... Bau 
kimo isz visur apsileidimą...

Ir jam rodėsi, jog kataliki 
Lietuvoje permaža 

dar kovoja del savo insitikini 
mu, perletni skleidžia tikybim 
szvi(jsa. Ta szalis, kuri vadino 
si krikszczioniszka, 
dar bū vo' per si cm u s i 
cziają Kristaus dvasia...

Tat jis siu visu jaunuolio 
kąrszcziu griebėsi plėsti visut 
katalikiszkasias knygas laik-

Visur

kar<

• t

•)
pųk per uosi. . 
vedintas vietas

gali prasidėti, irkartais atsidaryk Įmigus. Perves! kuni
kai po paprastas j bariai daug 

ui- szilti.
o rsge resni negu per-

«»•!

veikėjai

perina ži 
gaivinau-

Kas žin ar jie 
Aaa, t<ii dar

su 
Antanu-

l’aip; asz Vincas Sukali-

Sztai jau jis ir Kaune. Czia 
Visa lietuviszkn. Visokhis mi
nisterijos, prezidentas, seimas 
— kaip tai iszkilmingai skam
ba. Kaip glamonėja aki matapt 
savus kareivius, savus valdi
ninkus. 'Padangoje laisvai 
skraido vąlstybiniai orlaiviai.* 
Ze i nai|HHHMH^NHHMHM| 
s^vilpiti traukiniai.
atnaujinti fabrikai. Kareivinė
se skambą szaunus Lietuvos 
himnas... Vfspr plevėsuoja mū
sų vėliavos. Ir kaip malonu’gė
rėtis nepriklausomąja Lietu- 

padangėn!...

ni«!
— O asz šului i . sziuzia tąvu 

blukiau. Vis ganydavau pagi-
* I

itpsi pylus

v 1 *

rasžczius. Pats ne karta užmo 
kedūvo puse ar net visus pini
gus už laikraszti, kad tik dau
giau žrnoniu sustiprėtu 
insitikinimuose. Kaimuose ji 
suburdavo po kelis jaunus vai- 

Kristaus karžygiais”ki ntis,

'Padangoje

dūzgia - automobiliai, 
Visur uže

va, pirnią karta patekus josios

Trispalve vėliava pasipuo- 
szc8 jaut Nemuno bangomis 
piiszBąvo garlaįvys, Vincas vą- 
žlavp gimtinio sodžiaus linkui, 
Senas Nemunas osze, banga
vo, klėgejo savo vilnimis ly^ 
rodos norėjo su Vincu atvirąi 
|||M||ig|lOjiįį pa8jdžįgągt i.

emuno Krantu pasistie-

ptiszkąvo garlaivys. Vincas vą-

Senas Nemunas 

os norėj

Ant Nėr

savo
s

ry...
Vincas asząromis 

apkabino broliuką.
— O kur kiti ?
— Juozukas Kauno ligopi-

ir mokinasine j dar ne pagijo
iPetrukiut namie, 
kitais gano Dilgynuos.

—Dabar jau nereiks junįs 
tarnauti...

**^*t*: Tai asz bugiįiu Tetrulca

9 

o Onute su

4 ui asz uugsiu lętriiKii 
paszaūkt... Ar paganysi galvi
jus, kad in javps neipeitu f,..

Ir netrukus jis tekinas mjl- 
Įcęjo nanio. Tuojiius i|ft)bgo h*
Petras. Ir su aszarpmis ihį^j-
sveikinę niekas nedrįso ne už-

.. »/ t , « ii: 4* < U j . J. : t . , •

ėrmiąjįi ąpjo tėvelius... Tik pa-

'l’ik Antanukas vienas li- 

vo šį įliepą!...
Sužinojo aplę jo sugryžiĮiia 

ir kąimynli susirinko ji pa-

sįcino urulius jiedu nuėjo hji-
X wr-IIT ,ft ” 

kp lauke. Ir kaip ilga jam lju-

Sužinoję aplę jo su^ryži|iia

kinti s, “D f . i 1 , ' ' *

vadinamus. Ju pareiga buvo
kuo daugiausiai laikrasžozįu 
iszplatinti. Jaunimo kuopelėse 
taip pat jis stengusi surasti 
keletą, kilnesniųjų jaunuoliu,
kurie pasirižtą daugiau phisi- 
lavinti ir sutartinai pleezia.sa
yo įjažiilSfiunuju tarpo palai- 
įniktąja ątgitnimo dvasia. Pats 
szvleeašiam ir savo brolius lei
džią mdltiutįs. Jitozas instojo 
vienuOlynan.
• —- Neit įnirtis užmerkusi ma-
vienublyniin.

nq žydriasu|» akis, man neuž- 
drhus veržtis auksztyn! —Veržtis .auksztyn! 
kalbėjo jisai.

»*>■ —'»(

— :GALAS:—
--------------------------- ------------------------------------------- ---------------

GyVKNlMAB

Joiįas Pauksztis.

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

T

A

žiną plaucziu 
ganeziu skaiezius.

Ihisilik namie jeigu turi szal- 
ti. (lydytojai turėtu praneszti 
visus influenzos serganeziu 
atsitikimus. Sveikatos Depar
tamentai 
nereikalinga su si d u ryma ir ap
rūpinti medikaiiszka pagėlba.

—Foreien Language Infor. Service

ser-

influenzos 314. Sziltai
neszipk liuesas drapa-

• užsiklok i einant
gult ir

UĮ‘ na^ kuomet dirbi. Kojas užlai- 
’’ ' . k s/ .......................  ■'

msilpnojiinas. Apart tu g^j ir j()S prakaitoja, apbarstyl

O’ n 
kosulis,

Įurkles sk< 
ir muskulijl kvj

turėtu sustabdyti

ekanezini apsircLzkimai pasi
rodyti, szirdies siųrykimas, vp 
luriavimas vėmimas ir skaudė

jimas. Karszuziavimus mainosi 
m lig smarkumo ligos. Karsz- 
•ziavimas tankiai tėsiasi kelias 

Influenza nepanąsziąi 
ažpuola žmones 
Žaslius apsireiszkimai 
nvairiose y pa tose. •

Kaip žodis 
‘ influenza’’ 

nors i ' ' 
szalti, plauti ir skaudu gerklini 
uždegimą, vadina i 
Influenzos apsi reiszk ima i in- 
vairus. Jeigu

I ienas.

I

sausai ir szJIlai. Jeigu ko- 
k maža 

”v in czevervkus 
kas ryta tas pagelbės sustabdyt 
prakaitavimu.
5. Apsaugok kitus kuomet kos
ti, cziaudi, ir apsisaugok nuo 
tu- kurie kosti ir cziaudi. Atsi
mink. jog kuomet neatsargus 
kosetojas kosti sujudina orą iki 
trijų pėdu. Nespausk 
szalcziu sergančiu, 
žiuri szalfzju serganti, 
sieina vartoti jb vartotus 
kokius (Įaigtus 
prausk rankas,

(i. Priesz valgant 
prausk rankas ir nedek

dli “ boric acid

♦

ir del tos prie
ina i uosi

K* rasto apie knyga “Tolstanti* 
Naktų Ir Viena*

181.Gerbiami Tamstos:— Szluomi duodu 
žinoti Tamstoms kad asz esiu aplai
žęs puikia knyga po vardu “Tūkstan
tis Naktų ir Viena“ ’ kuria man pri
siuntė!, norint asz prlslunozlau už
mokesti už ta puikia knyga, bet vie
nok aplalkiau kaipo dovana, už tai 
asz p ilsi un ežiu tamstoms mano pade- 
kavone kuria prąszom nuo manes pri
imti. Tol puikioj knygoj talpinąs! 
pulkus apraszimus, turi neapsakytai 
vertumą. Vėlinu del kožno, katras tik
tai gali skaityti lletuviszkal kad kož- 
nas turėti jla namuose ta puikia kny
ga su grafais apraszymais. Žmogus 
turėdamas namuose ta puikia knyga 
neturi reikalo valkszczioti po nerei
kalingas vietas Ir praleisti brangaus 
laiko ant visokiu nereikalingu zobovu 
žmogus skaitydamas tuos puikus skai
tymus namuose atranda tenai stebė
tinus aprąpzymus senovės žmonių 
gyvenimą ir užmlrszta visus'vargus tr 
rupesczlus savo kasdieninio gyveni
mo, praleidžia naudingai laika savo 
namuosla su savo mltema szelmlna. 
Dekavoju tamstoms už suradimą tos r t
ęulkioa knygos kuri gali suraminti 
kiekviena žmogų katras skaito ar 
klauso tu puikiu istorijų, telpgl deka
voju už puiku kalendorių kg man 
prisiuntė! kaipo dovana. Duok Dievo 
taiąstoms sveikata Ir laime szlame 
gyvenime. Viso glaro velijantis pasi
lieku <4Saules“ skaitytojas, S. P. Isz 
Somerville, Conn. Jeigu reikalaujate 
vlręz-minutoa knygos tai prislusklto |2

Ajrifizio f/ati ant st ryto sutiko^ 
Bobelei kumszcziu nepasi* 

> gailėjo, |
Jeigu bobute pasitaisyt nq* 

prižadėjo; j 
Su kitais vyrais neužsidėtu, Į 
Nes in saviszki tik žiuretu, *• 

Oj tu moterele nelaba, , 
A te j s ant tavos galas kada,
Su tofceis vyrais užsidėti, 
Tik -iszminties turi truputi 

turėti.
Ne verti yra pypkes tabako, 
Teip visi aplinkinei kaimy

nai sako,
Nuo bausmes nepabelsi, 
In dangų nepasislėpsi, 

Su kocziohi pakoeziosiu,
Ir visam svietui tavo darbe- 

, liūs ižduosįu.
Turėsi nemažai bėdos, 

Ir daugybe gėdos, 
Na-je, • 

Bobute!
. PARDUODU FARMAS.

rankas
Jeigu pri- 

ir pri- 
bile 

' tuoj nusi-

taip iiszaltis,1’ 
dabųr reiszkia ka 

neuiszkti. Dabar paprastu

ii <

inflnenzą, gerai misi-

karszcziavimąs
ant keliu dienu pasilieka liga 
užsigaigia iu gerkles uždegimą 
ir plaucziu uždegimą. Papras
tai liga kvepaviina ir net 
vus kankina.
‘Jį ’ 1 *' *

Galimas daigias joę

gali nešzioti užkletiibu ir neiti

užsigaigia in

nei
, 9 .

g inriuen- 
za papila nuo’nosies arba ger- 
1.1..., :.X1..........1..užkrėstu y palu. įmones

rėti ligos. Galima poriihti uz- a 1 . « * ■"* uti ' i l> t IbJhijh.t.5r .-i ai. a • ‘

, 1 > : . t r'f * ; p i* * * > f , * , 1

įiniu siisidurimn. Daugelis ma
no, jog; niio rfudui iu burna uz- 
k rot imąs yra viimi litelis bilda 
iąharryri8 žinomh, vanduo, pie 

1

g yiin^lįj^) 11 ia i • y j e i s z j ii e t (y j 11

krėtimus- tiesioginiu ar netiesp- 
jS

..............ĮS

per kuri liga iszsipletoja. Kiek 

lias ir ip'alsta.s įier ligos neszio-
tojąi, bd|;. iltiigiŪi vartoti val- 

f I įienza ? Ti i f hioūža užpuola v i - M ji '• 'Nik S“ J2* a ii A * ' i *

: pirsz- 
tus in burna ar prie nosies. At- 
prask spausti kitu rankas.

7. Nevartok serve ta, abriisa, 
valgomas szakutes, stiklą ar

Tik -iszminties turi -truputi
i

szak litus stiklą ar 
puoduką kuri kitas vartojo pą- 

nenuplmisi. Neik in 
gerymo

9. Pasilik 
šia. vartojant I*

gaut gera, 
Treczia, 
S* dvide- 

•bnk

j u v i et o ii

Asz suteikiu placziausias iu- n

/f Antytei jas ant katros fanąos

kol gerai 
neszvarias valgymo ir 
vietas.

8. Nelankyk namus kur in
fluenza randasi.

sveiku, pirmiau- 
ezysta vandeni

viduje ir jszlauko. Antra, val- 
ma it Inga maistu, 

111 i ego y a u t mažiausia 
eptynias valandas isz 

šzimts koturiu. Ketvirta,
blaivas. Nereikią vartoti svai 

gerynpi,
gera pastourizuota pieną. ir 
karsztą limonadą ir 
cziiis. 1
" 10. Buk linksmas.

Jeigu jidluenza 
mink,
kartais kaipo paprastas szal-

ginaneziu galima padaryti pragyveni
mą, nes pats esmių farmery s 
ir gyvenu ant fannos. Norinti 
pirkti fanna raszykite, o kjas 
norėtu matyti ypųtiszkoi tai 
raiko isz Scrantono imti kava 
in Lake Winpla ir išstipkite 
jirie Davis Crossing, tas reisz
kia iszlipsite ant mano farmos. 
(F.27) Ę. D. 3

t

pamarin-
sus, Jaunus ir ^mus,,vyrus ir 
Įhbtęriš. , Inl'luenza nepaiso 

, drūtus ar silp- 
idis. s/vai us ar ueszvnriis, tur
tingus nr biednus, visidsz vien

. Influenza 
kliasu ir rąses,

tingus ar biedmus, visi.isz
: S?. MiruM Pąno» ■ J, .

lįfettiirVi.nnžui’ jpfeįkmpos valdy-
y Jti influenza. Per-trumpa/ hlika

Įl
r

t'

rįtiu tiktai 2s.. 
T?* l^hahoy City.Hp^koyraklCo.

i

I

I ! 'C' ’ * ’ * *

Wvipkutps užlaikyma

II i i 11 Pbr Hhun pa/ hl i k a
’ ' ' 1.1 , \ X. “

jį: ’

:\H ' n J ). ( .„J 'V

r 1 '

irMiygie-

i 0
I i'

t
4

jog ligi||
sergi atsiį
prasideda

t isarltą pavojingiąus, su karsz-
*■ I . 1 ' M' , f '

ežią vi mu, gaivos skaudėjimu, 
muskuliu skaudėjimu arba dre
buliais. Jeigu tik manai, jog U- I

In “Šauios’1 IszloiBtuvcs o gausite tuo
jau s nėr paczta.

WITH Kr*y<ele brangvsteras dfl 
|\Il IU iszmokejtnio plnlso

50c.f «, .......ma
KVITU Knyg«!rt Draugystėm*, (!•) 

Kaslejiaus noj sudo/U pinigu1 aut 
Buiilrfnkituu ------- |0o,

W. D. OOCZKAUSKĄS-CO., 
MAHANOY CITY. PA.

Mc.

*

John G. Patterson,
Factory rille, Pa,

i

pleezia.sa


i

1

Mokama antra procentą ant atidėtu 
pėnlra. Procentą prld^darn prla Jus 
*lAt*u i Sanai o tr 1 Liepos, nepai
so* t ar atsėstai parodyt knyauta 
ar na. Maa norim kad Ir jua turė^ 
t tuo M reikalą au musu banka, ne
paisant ar malas ar didelis.

Bankas įdarai nuo 9 ryta Iki S 
papist Subatomls 9 ryte iki 12 vai.

t H. BALL, Prezidentas.
1 Q®o. W. BARLOW. Vloo-Prez. 

Jos. E. FERGUSON, Kasleriua.

CAPITAL BTOCK |I2S.OOO.H 
tarpias tr Profits |S3<.M«.5O

i

i.

j

I

I

u

Ant. J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

IR BALSAMCOTOJAS

Laidoja kunuo Numirėliu pagal Nau
jausia mada. Plfi preke. Telpgi pri-, 
etato automobilius visokiems reika
lams.

Parduodu visokius paminklus, didel
ius Ir mažius už pigiausia preke, todėl 
jel<u pirkaite POMNINKA tai kreip
kitės pas mane, nes asz galiu jumis 
pigiau gerlaus parduoti negu kiti.

B01 E. Pine HU Mahanoy City. Pa.
■■■■■mwwwwM ■■ i n nMwtMiiHHnmnimM

JONAS M. CISARIKAS
Flre lanaranc« Agent

Apdraudžia (Inszurlnlu) Namus, = 
Tavoms, Naminius Rakandus, 

nuo ūgnlns.
Geriausiose Kompanijose

E 
Ė 
I 
I
s

31i W. Mahanoy Avė* Mahanoy Clly|
Hi

W. TRASKAUSKAS 
ornwT'TTNia T.TRTUTIRZKAS 

■BABO1IŪB MAHANOY CITY, PA.

Laidoja Kimus Numirusiu. Pasamdo 
Automobilius del laidotuviu Krlk- 
Bitlniu. Veseliju, Pasivažinėjimo 

ir t. L
920 W. Centre SU Mahanoy City. Fa.

Lietivlukat G ra bortas

K. RĖKLAITIS
bL

f

f

r

i
Laidoja Numirėlius pagal 

naujausia mada ir mokslą. 
Turi pagelbtninko motere.

Prieinamos prekes.

SIC West Spruce Street 
MAHANOY CITY, PA.

Bell Telephones No. 149

SAULE

r

a i I

t

C HA S. S, P ARM LEY 
Real Eslate Arent 
Jeigu norite pirkti /lt parduoti Stubas. 

mee failine jumis tame patarnauti. 
Randavojame namus, koletavojame 

randas Ir teip tollaus.
kMS W, Outre RL. Mahanoy City, Pa

Notary Public

I

-
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I

l

I
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Tvfrcsla««la Lietuviuką
0 A M K A

Didele kaucija sudėta Valsti
jos Banko Departamento.
Eslu po priežiūra Valstijos, 
taip kad pinigai sudėti mano 
Bankoje negali pražūti. Pri
imu pinigus saugiam palalkl- 
muL Siunčiu pinigus in vi
sas dalis svlsto, pagal dienos 
kursą. Parduodu Laivakor

tes kompanijų nustatytams 
kainoms, pampinu Paszpor> 
tua keliaujantiems in Lietuva 
Viskas daroma teisingai, grel 
tai ir pigiai. Raszykite apie 
kalnas • gausite teisinga 
atsaklma. Adresavoklte:

V. LAPINSKAS
dOl W. Mahanoy Ava 

MAHANOY CITY, • rx

Daktaras Juozas J. Austrą 
I.. • LIETUVIS. ;

Buvusia daktaras kariumenejt.
Gydo visokias ligas. > 

Priima ligonius Iki 10 valanda ryte.

I
 12 Iki 2 popiet. 6 iki 9 vakare.

Tuom-laiklnis ofisas randasi 
KAZUNO APTIEKOJE,

•‘M S. Jardln St. Shenandoah, Fu,
o o o — ano — — i —

* m wwwwif——— sms ■ ........... ... —.. .......J

- GERA PROGA PLIKIAMS!
>■■■ . ..... I ■'

Arabtšzka Mostis yra tikra! pasek
minga ir kas prisiims keliolika stem- 
pu Ir savo adresą tai aplalkys tuju 
arablszku gyduolių dykai. Raszykite 
aut szio adreso Dr. Jmbco, 236 Broad
way, Box 9. Brooklyn. N. Y. Panaudo
kite Im ssioe progos visi kurie yra 
ptu-pUklal arba visai yra nnpllkla. tJ.

- ------------------------- ---------------------------------------------- .... - j ~ -

Isz Shenandoah, Pa. 5TRAKTORIS KURIS ATBUVO 
SAMAROS PUSTIN’E.

ĘLIONE PER

1309 E.

April) ujo.

Žinios Vietines
.   II—'■*—g

— Ketverge pripuolu pir
ma dienu Kovo-March.

— V. Stnnkonis,
Mahanoy avė., likos inspirtas 
per mula Bukmauto kasyklo- 
sia gana pavojingai.

— Vietinei inspetojai oro 
pranaszauje buk da turėsimo 
szeszis snieginius sztuiTni|s -r- 
tris Morcziaus ipenesije ir tris 

Vasara bus teip
szaita, jog žmonis turės noszio- 
ti overkoezius Jnlajaus ir Au
gusto menesi uosiu.

— Seredoj ir Ketverge 
musu mieste rodys naujus km- 
tanezius paveikslus isz Lietu
vos, A. T. Racziunas, ant Noi> 
kevieziaus sales.

— Po pėdei keli vynikai 
teip insiuto ant savo paeziuliu, 
jogjiaisei jiaises apdaužė už 
ka turėjo atsakyti priesz bur
mistrą.

— Juozas Povylaitis, East 
Centre uli. susižeido koja, pul
damas ant ledo.

Ketverge

Mahanojūi ketina pasta- 
fandra. 
vieta,

geleži iiia 
tinkama.

tyli 
suras
tuojaus pradės.

Kada 
darba

Sereda kar-
isz Filą-

— Praėjusia 
dinolaa Daugherty 
delfijos turėjo ezvertini suva
žiavimu kunigu isz Carbon ir 
Schuvlkill pavietu kuris atsi-

Tikslas su-Paniuk veje.
idant isz tuja

buvo T 
vnžavimo buvo 
pa vietų surinkt bažuycziosia 
800 tukstaneziu doleriu ant 
naujos priglaudos del sieratu- 
ku kuri raudasi Onvigsburge. 
Nekurios parapijos pasiprie- 
szino ant uždėjimo ant ju pa
skirta padotka, kuris kaip kur 

30 tukstaneziu irdaejna lyg 
daugiau.

ANT PARDAVIMO.

Namai ant trijų familiju ant 
puses loto, prie 611 W. Centre 
St. ir 612 \V. Railroad St. Ge
ram padėjimo.

J. M. Cisarik
315 W. Mahanov St.

Mahanoy City, Pa.
ANT PARDAVIMO.

(in.2)

L'arma 75 akeru Loeust val- 
4 mailes nuo Mahanov 

’ ai’ visztos; naujos 
grepsiniu 

260 vaisiniu medžiu. 
Norintieji pirkt atsiszaukit pas 
II. \V. Creasv 

Mahanov City, Pa.
REIKALINGA.

le y 
City; 17 Holstein karves 
kliai, kiaules, 
masziiierijos, 1000 
krūmu,

mailrs 
17 
kiaulėj

Box 147
t. 20

motere del 
ir pa

prasto valgio gaminimo. Maža 
Alga 

vigadnas 
lietu- 
(t.19

Vidu-amžiaus 
lengvo naminio darbo

szeimyna dvieju ypatų. 
$30 ant menesio ir 
kambar į s. Ątsiszaukite 
viszkai ar augelskai.

Mrs. C. P. Lelasb,
La ko wood, N. J.

Cross Street
I ■ « m I I ■ ...................................................................... ...........................................................................

— In pagialbu del kun. 
Dumeziaus pribuvo 
Stanislovas Norint tas isz Fila
delfijos.

— Kranas
416 E. Centre uli., pardavė sa
vo visa bizni Juozui Jablons
kiui, o pats imsis prie didesnio 
biznio.

— Turi szalti, gripą plurzc! 
Ejk in Kazuno aptieka, o ton 
gausi geriausiu gyduolių prie- 
szais tuosius nevidonus žmo
gaus*. ‘

vikaras

Zajankauckas,

u
-- ----------------  . .Į- t

Shamokin, Pa. — Praojta 
Ketvcrgo ryta ugnis kilo krau
tuvėje Juozo Waliszo ant Lin 
eolu ulyczios. O kad czionair 
nesiranda ugniniu signolu, to
dėl ugnagesiai pribuvo net u? ' 
puse valandos nuo prasidėji
mo ugnies. Viįųris namo visai 
iždoge.

— Dvi koji nei 
gyvulei” kuriu 
porsemtos munszaino badui 
pradėjo si mist, kuriuos ketim. 
uždaryti in “m..j........ ”

“lietuviszk’ 
smegenis y it 

munszaino

bughause.

ta pc 
lietuvis

O *
♦ h) metu

Chicago. — Pereita sekma 
dieni, vasario 18 d., apie pirmu 
vai. po pietų, restorane po num 
1841 S. Halsted gatves, 
puvo jingai paszautas 
Jonas ♦) an l^auski s-
amžiaus, 1675 S. Canal gatves. 
Sako, jis valgydamas pietus su
sibaręs su kitais dviem vyrai.* 
del kokiu ten dalyku.* Jankau- 
skis paszokes nuo stalo, o kita.* 
vyras tuo tarpu paleidęs 
szuvi. 
ant g 
darbininku nubėgės 
policija, bet kai 
neradęs ne vieno 
ko, ne paszautojo. Jankauski.* 
esąs Pavieto ligoninėj 
padėty.

m ,i
J anka usk is pergriuvo}* 

jrindu, ir vienas valgykloj 
paszaukt 

sugrižes. tai 
- nesavi n in

sunkio.

Worcester, Mass, 
s kuris dirbo 

szaldomos 
dirhykloje. Ten pat už 

lirbo M. Žiurinskiute 
vakare atsa 
K ra pa viekas 

prie jos erne ja stumdyt 
ir paskui nusivilko ja in lodau 
ne su prievartos tikslu. Mergai 

gynėsi kaip 
jalejo ir besigindama Krapu- 

burna 
šildau

pa vieką* 
Firmoje,

de < 
rre). Kuomet 
kiuejo 
priėjės

telefoną,

te isz visu spėkų
<T

viekui

- A. K ra
I ledyne 

smetonm 
knyve 

(Je.

sudraske visa 
K ra pa viekas ja baisiai 
že. siipurviifo ir sudraskė jos 

drabužius. Primuszta ji 
tele 

saida i ui rDed vilo 
szauktis pagelbon.

visus 
galaius priszliaužus prie 
fono eme 
krautuvei)
Dedvmas tik jos baisa pažino,
bet negalėjo ka daugiau su
prast, kadangi žodžiai 
nutruko. Dedvnas 
siemes du vyru nusiskubino in 
vieta, kur Žiurinskiute atrado 
begulint ant lango 
visa sudraskyta ir

O

greitai
Į-reitai pa-

pasvirusia, 
sumuszta 

taip, kad ir pažiūrėt in ja buvo 
baisu. rFada greitai, paszaukta 
daktaras, kuris atvykęs apžiu-

. Racziuno
KELIONE PO LIETUVA

1922 METUOSE

28 Varsario. I Kovo
Tcipgi Naujos Ihistruotos Dainos.

Seredoj ir
Ketverge
NORKEV1CZIAUS SALEJE.

MAHANOY CITY, PA.
Sale atsidaro 7:15 Prasidės 8 vai. vakare.

»

Paveikslus aiszkins pats A. Racziunas.
f

Nepamirszkite ateiti ant szio perstatymo, 
pamatyti savo gimtini kraszta kuri aplei
dot.
voje gyvenanezius ir ju darbuote.

------- ...

Kratomieji paveikslai parodys lietu-

1NZANGA 35c. VAIKAMS 15c,
e .r ’ t«

Sztai vienas isz penkių traktorių, kurie padare ilga ke
lione per Sųharos pustine. Kelione užėmė dyidesziints die
nas per(pustinc. Dirbtuve Citroen isz Paryžiaus parengė tą
ją kelione idant parodyt, jog su tais t rak tore i s ga lem a at
būti kelione greieziau ir pasekmingiau ne kaip su verbludais.
|BI| ..................... ..... .. ■ I ... ....................      Į

rojo ja ir tuojaus paszauke po
licija, kuri Krapavieka 
‘avp ir nugabeno 
Kadangi Žiurinskiute 
<peku ir todėl teisman 
iteit, tad užuolikas palikta iki 
eisndii po užstatu $5000, ku

riuos jo broliui užstaezius, jis 
sz kalėjimo paleista.

Žiurinskiute guli Dedyno nu
liuose ir yra daktaro priežiu- 
oje. Ji turi sulaužytas strėnas 
r visa kana apdengta molynė

mis, labiausia kaklu- 
ižpuolikas ja smaugė.—

aresz-
kalejimap.

yra b0
negali

t

ve užlaikyti- arba kurie 
užsilaiko, jau jis negauna to 
$400 paliupsuvimo, nes tie pini
gai skaitomi kaipo dovana ir 
už dovanas nėr jokiu paliuosa- 
vimu,

v ❖

9 kadangi
“A. L.

lt j
M YNOS GALVA.”

KA SKAITO KAIPO SZEI-

Szeimvnos
Valiuosavimn koki vinies žlno-

galva turi toki

dus turi, t. y., $2,500 jeigu 
Urba $5,000 arba

y uz-
mažiaus, ir 

>2-000 jeigu uždirba daugiaus, 
r $400 už iižlaikanczias 
as nesulaukusiu 18Hudu 
curie negali save

V •

y pa- 
arba9 

uylaik'yli.
Szeimynos galva yra ypatų kti- 
•i užlaiko viena ar (langiaus 
\yvenaneziu savo’namuose ku- 
ie artimos gimines per apsivė
limą ar priėmimu.

Paprasti, gauti piiliuosuvinui 
kaip szeimynos galva, ypatįi 
uri savo namuose užlaikyti už- 

taį*, kuris ne 
nuolat, gyvena pačiuose munuo- 
;e su 
nems), 
’•aivos 
nuo persiskyrimo

f? i
szeim ynos•1

aikanezius. Ar

užlaikancziais 
o -r. .... ot “

* 1

ęali gauti 
paliuosavima

(giini- 
szeim ynos 

priguli 
aplinkybių. 

Jeigu tėvas per dali metu isz-
važiaves su biznio reikalais, ar- 

Jeigu vaikas ar užlaikyta 
/puta yra mokykloje ar iszva- 
Viavus- bid namas vis užlaiky- 
as, paliuosaVifnas stovi. Jeigu 
.evas turi vaikus užlaikyti pas 
’imiues ar vaikai randasi -kur 
kitur, paliudsavimas vis stovi. 
Bet jeigu užlaikyta ypatų vis 
be reikalo gyvena kitur apart 
su tėvu ar fį’ižiuretoju, jau tė
vas ar prižiūrėtojas ne szeimy
nos galva. •

Žmogus giili nebūti szeimy
nos galva ir vis gauti paliuosa- 
vima isz $400 už užlaikanczias 
ypatus, jeigu tokios, ypatus dar 
iK’Siilauke 18 motu, arba negali 
pats save užlaikyti del protisz- 
ku ar fiziszku ti nkliniu. Žo
džiai ‘H'iziszkas trukumas” ne
tik lieezia apszhibintus> bet ir 
nesveikus ir, per senus.

Pav», naszle ar naszlys, kuris 
užlaiko savo namuose du vaiku 
neturint 18 mėtų, gauna paliuo- 
suvima isz $2,500 jeigu ma
žiaus $5,000 uždirba- ir $2,000 
jeigu daugiau $5,000. uždirbu. 
Apart to, gaunu paliuosavima 
isz $400 už kiekvienu vaiku.

Jeigu apsigyvenęs ateivis tu
ri paežiu ii* tris vaikus, netu
rint 18 motu? užjurin, jis nęgau-

jeigu

ri paežiu ii* tris vaikus, notų-
• i -d rt ___i’J/

pa paliuosavima kaipo vedes 
žmogus arba szeimynos galva, 
nes jo žiponĄ ir vaikai su juom

ežia jiems pinigui kurio pilnai
negyvena. Bėt jėj^u jis. prisiun- 
czia jiems pinigui kurie pilnai 
užlaiko jūos> jis gtiuna paliuo- 
saviiną už $400 ujf kiekviena 
vaiku. Tas, su jo ypatiszku pa-
liuosavimu isz $1-000' duoda
jam visiszka1 paliuosavima isz
$2,000.

Apsigyvenęs ateivis kuris 
suneziu senai motinai užjurin
pinigu, kurie jis užlaiko, gauna
paliuosavima isz $400. Bet jei
gu jis siustu pinigu in sena 
ki aszta gimiuems kurio gali sa-

I

save

«

Sveikas Maistas *Q

rasiąs tris gcntkartcs ir daug daugiau

<1
i

PaMiinkife šilą pagarsinimą j 
The Bordens Co., iNew nork 
ir gaubite pilnus patarimus ir 
nurodymus kaip jį vartoti lie
tuviu kalboj visai veltui, taipgi 
puikią kūdikių knygą.

Brand, negu kokj nors kitą tam tikslui 
sutaisytą maistą.

.Jeigu jūi’ij pienai nepatinka kūdikiui, jeigu jūsų 
kūdikis neauga ir verkia, tai vartokite Bordenn 
Eagle Brand.

n

ALGOS.
Darbininkai, kurie apart al

gų, už atlikta darba, gauna val
gi ir vieta miegoti, nežino kaip 
sui'ubkuoti visas savo ineigas. 

gali gauti kiloki 
tas

Nes žmones 
atlyginimą apart pinigu ir 
atlyginimas laksuojamas.

Pav., žmogus kuris ant likos 
dirba, nevisuomet gauna 

gauna tik puse
alga 

pinigais, gauna tik puse algos 
pinigais, ir už kitu puse gaunu 
valgi ir miegojimo vieta, ka tu
ri priskaityti prie visu ineigu. 
Ir tas pats su moterims, kurios 
dirba 
ese, arba kaipo tarnaites 
urnose.

Jeigu * <larbin inkus krautuvė
je vieton pilnos algos gauna ta
vom isz krautuves, jis turi 
ska priskaityti 
Ūkininkas, 
likęs produktu 
voru- turi tu tavuru vid-te 
skaityti prie ineigu.

Kadangi kainos ir padėjimas 
mainosi invairose szalii*s daly
se, ineigu taksu rinkėjas nepa- 
skiria valgio ir miegonimo ver
te. Tas, kuris iszpildo blanku, 
turi tokia suma priskaityti- ko
kia butu turėjos už juos pini
gus mokėti, jeigu prisieitu už
mokėti ar pirkti. i

’—Foreign language Infor. Service.
ANT PARDAVIMO'

Namai po No. 300 ir 302 Ehn 
St., Tamaqua, Pa.
pardavimo 
iszvažiuoti. Atsiszaukit pas 

Rose Yuskevich
300 Elm St 
Tamaqua, Pa.

vieszbucziuose. va Ig y tu
na-

vi
al gos.

permaino 
del kitokiu ta- 

pri-

prie 
kuris

Priežastis 
locnininkai nori

•t

(t.18)

trukžoles, pu-
plaiszkes ir 
gos' trejos devineros

HEI MAHANOJIECZIAI IR 
APLINKINEI.

Sziuomipruncsziu jog mano 
iszdirbystes visokiu žoles, pre
paratai, žolių,

geriausios palan- 
galesitc 

gauti už numažinta preke pas 
Mrs. K. Juszkevicziene

• 1100 E. Pine St.
Mahanoy City, Pa.

arba tiesiog isz manės. Pre
ke trijų devineriu 60c. su pri- 
siuntimu, arba 6 už $3.30 Rei
kalauju ptu’daveju visos aplin
kines ir duodu gera pelnu. 
Czia galima gauti visokias žo
les kokiu,tik ant svieto ran
dusi. Žolių katalogu gulima 
gauti prisiusdaini 10c. stem- 

i na- 
apraszo visokias 

žoles $1.00. (F.201F.2Q, 1924).
M.'Žukaitės ( .

451 Hudson Ave. 
Rochester,'N. Y. 
-•>i»iih0i i..  . ...

pom is. Kjnyga Daktaras
i « -C ' 1 «

. ..... -----I.J,... .. .muoso kuri

Mr Žukaitis
1 . z 1 „-i. "T
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Valgiu Gaminimas 

Namu Prižiūrėjimas
Kožna moterie ar mergina 
privalo turėti szia knyga 
ir ji turėtu rastis kiek
vienam name. 162 puslapiu 
didelio formato, Drūtais 
audeklineis apdarais. Pre
ke tiktai . v. . . $1.50 

W. D, BOOZKAUSKAS-CO.
MAHANOY CITY, PA.

♦

a
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EAGLE BRAND

(COSDLSSLD MILK)

IšriSo ta klausimą del moterų per pasta- 

kūdikių yra išauklėta naudojant Eagle

GUINAN’S
DIDELIS

$1$
P ARDA VIMAS

Prasideda Petnyczioj 9-val. ryte 
ir tesis Subatoj, Panedeli, 

Utarninke ir Seredoj.
(24, 25, 26, 27 ir 28 Vasario)

Geri Pigus Pirkinei 
Visiems. Ateikite 

Anksti.

GUINAN’S 201W. CENTRE SI
f " 1 I

to

-k

(t.

Merchants Banking Trust Co.
MAH AN O Y CITY, PA.

■ssawsMM^MHMaMssm 1

Nori kad taupytumet savo pinigus sziam banko.
Nori kad utydartumet taurinimo ■ ar Czekiu 

skyrių. Ji gali jumis suteikti pagelba.
Ji žino kaip suteikti pagelba savo pricteliams.
Musu dopozitorai yra musu prioteliai ir szifa 

banka jeszko daugiaus prioteliu.
Ji suteikia patarimu kur geriausia investyt 

pinigus. Prigelbes jumis pirkti praperta,
’ G ora banka yra jusu geriausia prie telis.

Dėkite savo pinigus iii .
-MERCHANTS BANKING TRUST CO.

DIREKTORIAI:
D. M. GRAHAM, Prez.

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

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

D. F. GUINAN, Sek. Kuljorlua

T

BABY PHONOGRAPH
Mažiukas bet kaip tikrus Fono
grafas g 
liūs 10 coliu rekordus. Plieno 

dirbtuves g va

rajina visokius dide-

geri viduriai, 
rantuotas, visas virszus meta
linis juodai emehiotas,’. didu
mas 7x8 coliu. Su prisiuntimu 
in namus $3.00. Mes užlaikome 
visokius lietuviszkus rekordus 
ir siuneziame in kitus miestus

J
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per paezta. Katalogu siuneziam dykai. Laiszkus ir pinigus
siuskite ant szio adreso:
JUOZAS F. BUDRIK, 3343 S. HALSTED ST. CHICAGO.


