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Daraktoriai mokslainiu daugiau uždirba prie prasto darboISZ AMERIKOS ISZ VISU SZAL1U

11 z-

Bandytai nužudė sarga ir at
ėmė nog kasijeriaus 27,000 

dolerius.
Braintree, Mass.— Keli ban

dytai gerai apsiginklavę,
klupo ant kasijeriaus Frcdriko 
Parmenter, fabrike Stater and 
Morvill Co. ir apvogė jin 
27 tukstaneziu doleriu, 
muszdami viena isz sargu 
sužeisdami pati kasijeriu.

Bandytai po

ant 
už-

ir

li- 
ne-

Margelevicziene 
baus-

Darbininkiszkas 
dieninis padėjimas po 

visa Amerika.

szian-

Popiežius Bcne- 
atsisveikindamas
Keimeriu,

i n te i ko

su 
. austri jo

jam

I

i I

apipleszimui, 
szoko in automobiliu, nusiduo- 
dami in szali B rock tono.
dai vadas bandytu yra jaunas 
a toj vis.

Isz meiles nužudė savo 
anūkėli a.

Muskegan, Mieli.— 
džinu jiaja, 
labai,

Ba

“Niižu- 
ba mylėjau jiaja 

“ teip iszsitare 73 meti
nis senukas Stewart Moss, ka
da jin aresztavojo už 
nima savo deszimts 
anūkėlės Irma Moss su kirviu. 
Senis nuėjo in mokslaine isz 
kur pasiėmė mergaite ir nužu
do užpakalije tos paezios 
mokslaines.
Pusnuogioms moterims 

drausta eiti in bažnyczia. 
Phoenix, Ariz. — Czionais 

Amerika, o ir kitur, moterėles 
teip pradėjo rodytis, jog 
moteriszka apredala galima 
sugniaužt in kumszczia ir insi- 
det in kamzoles kiszenuka.

Tai-gi, prabaszczins Pannos 
^Marijos kun. ^ovuimT^bažny- 
czios czionais, negalėdamas il- 
giaus žiūrėti ant tokiu pusnuo
giu moterių, surasze atsiszau- 
kima in visas moteres ir prika-

, °

tein iszsitare

užpakali je

I.
j

'V

nužudi- 
metines

uz-

visa

ku-

kurios v ra 
su ati- 

t rum
ba ž-

vesti in pa- 
> y

le prie bažnytiniu duriu 
ris skamba sekaneziai:

“Visos motores, 
pasiredia pusnuogiai, 
dengtom krūtinėms ir
poms szlebems, inejga in 
nyczia yra uždrausta, ir veluk 
tegul namie garbina Dieva, ne 
kaip turi žmonis 
gunda Dievo name.

Kun. Novatus taji insakyma 
prispyrs ant iszpildymo, 
k<5l moterėlės ne gaus dauginus 
proto.

Brangus marszkinei.
Chicago. —

, gyvenantis po 
AVest 46-th Str., 
keliauti in teviszkia 
isz bankus szeszis szimtus do
leriu kuriuos insiuvo in marsz- 
kinius.
tojaus nerado ne 
ne piningu — vagis paėmė vis
ką.
Brolis nužudė broli už farma; 

paslėpė po akmenimis.
Lancaster, Pa.— Du metai 

adgal Danielius Myersas dingo 
nog savo farmos ir badai keti- 

pagal 
monis

V1CZ

pa

Jonas Antono- 
No. 24G2 

manvdamas 
, isztrauke

Kada atsikėlė ant ry- 
marszkiniu

Kalejimas geresnis ne kaip 
gyvenimas su paezia.

West Branch, Pa.— Vincas 
Margeleviczius, ana Hiena 
kos uždarytas kalėjimo už
mokėjimą laisnu už du szunis. 
Po keliu dienu silsejimo kalė
jimo, atėjo 
pas szerifa ir užmokėjo 
mia ir kasztus, o kada szerifas
nuėjo in kalėjimą iszleisti 
Vincuką, tasai užsispyrė ir no 
ėjo lauk sakydamas, jog 
nubodo gyvenimas ku savo mo- 

o kalėjimo 
smagiau ne kaip namie, 

už 
keliu dienu in kalėjimu, priža
dėjo geresni gyvenimą Vincu
kui ir keleis buczkais prikalbi
no idant ejtu su jiaja namo.
Darbininkai surado užkasta 

“skarba.”
New Castle, Pa.— Kada bu

ris darbininku kaso pamala 
ant kurio nesenai stovėjo ap- 
tieka, surado dvi kvortas pri
pildytas su.... arielka. Kada
k on t rak t ori s 
kaip darbininkai dirba, 
tikrino, jog pamatu vietoje isz- 
kast septynių pėdu, tai iszka- 
se net dovy nes pėdas giliamo.

Matyt, jog kontraktoris 
rejo tame kokias dalybas, 
turėjo užkasti dvi bonkas 
arielkos idant 
greieziau iszkastu pamatu, nes 
labai palengvai kasė, o 
užtiko guzutia, tai 
pradėjo kasti, bet daugiau to
jo “skarbo” nc^tfrado.
Bohzevikas nuszoVe kunigą.
New York.— 

James Marlioo, 
episkopolines bažnyczios likos 
nuszautas per indukusi bolsze- 
vika, kuris pabėgo isz paikszu 
ppglaudos žinomas kaipo Ta- 
moszius Shelley. Kada vž- 
inusze kunigą, paikszas bėg
damas isz bažnyczios szauke: 

Szalyn su bažnyczia, szalyn 
su turtu, szalyn su Amerikai“ 

Paikszu suome ir uždare ka
lėjimo.
Dėde Samas padovanojo dykai 

390 szipkorcziu.
Washington, D. C.— 

Samas nuvež in 
raudonųjų už dyka 
nepatiko laisvas 
pas. 
keliones apie 
komunistu.

L SI
jam

teria,
daug
Margelevicziene atėjo vela

jam buvo

arielka.
pažiūrėt i 

pers i-
atejo

tu-
ir

dv i 
darbininkai

kada 
sparcziau

Dr. kunigas 
prabaszczins

< <

Dėde 
Bosijo 390 

, kuriems 
musu skly-

Da randasi ant tosios 
septyni szimtai 
Katriems nepa

tinka Suv. Vastijei tegul pasi- 
o aplaikys 

su
lieka komunistu

Y’ teip-gi szipkorte už dyka 
l.lu dadejimo galo czebato in sedy- 

’ nia.

Neužsiganadyti isz mainimo 
pinigu.

Pil Silvestras Buszma 
Inlakiu, Mažeikiu apskr., 
gryžes isz Amerikos, pareiszke

Neno-

nuo
su-

no nusiduoti in Westus 
i

jam intikejo ir konia užmirszo
apie Danielių.
du Danielio brolis Harry

J

kaip. Danielius isz-

jo brolio apsakymu.

Ana diena, ka
su- 

kaimynaigriovė sena t varta 
pamate, 
trauke isz po krūvos akmenų 
kokias tai drapanas ir inmete 
in upeluka. Vienas isz f armė
nu isztrauke- taisos drapanas 
kurias pažino, jog tai prigulė
jo prie dingusio Danielię. Da; 
nesze apie tai policijai, kuH 
pradėjo daryti krata ir surado 
kaulus lavono po krūva akme
nų isz kuriu pažino buk tai 
Danieliaus lavonas.

Harry prispirtas per palicije 
prisilažino, jog broli Danielių 
nužudė laike barnio, koki turė
jo už pasidalinimu pusiau far
mos pagal palikta testamenta 
mirusio ,tevof hct nenorėdama^ 
tai pgdaiyti, nutarė aįsikrą- 
j,yti nog brolio, nužudindamas
• • _ -t  _ __ . 1______________ ♦ — ’ #

Sales Corpora-

tas bzankas

Tos Preky-

kardinolo

yra paskirti 
pavargėliu ir 

inielaszirdingu o

AVasliington, 1). C.— Valdže 
isztirynejo buk i straika isz- 
szauke bolszevikui su pugialba 
rusiszko aukso ir jau tokiu ju- 
dosziu siiymta apie tris szini
tai kurie bus sjuneziami adgal 
isz kur pribuvo .

taubkomiteias
i u suėjo ant apsvars

tymo a nglc kasi u padėjimą, bet 
j t iszdave. del 

k a likos nutarta.

New 
angle kas

Yorke

kuris 
Rvina

kuriuos sudejo 
diocezi-

del

• • • ’

Popiežius padovdnojo
• Austrams milijoną lirų.

Rymas. — 
diktas, 
daktaru
kiszka siuntini, 
bankini czeki ant milijono lirų 
ižduota ant ranku 
Piffi, Viedniaus Arcibiskupo. 
Tiojei piningai 
ant suszelpimo 
šnszolpinuk 
drauguviu.

Arcibiskupas neprieme 
dovanos $250,000.

Melbourne. — Arcibiskupas 
Mannix isz Melbourne, 
pasirengė in kelione in
priymti savo dinsta kardinolo, 
neprieme dovanos 250 tukstan- 
czius doleriu, 
katalikai Australijos 
jos, norėdami tokiu būdu isz
reikszti savo prilankuma 
savo dvasiszkojo.

Kiek sziandien kašztuoje 
apsivedimas Austrijoj.

Viednius. — Baisus kasztas 
apsivedimo Austrijoj invede 
mvlinczia.

•* iszdave delnieko svarbio ne 
laikraszeziu
Kada abi szalis susitaikins, tik 
tada apgarsins, ka likos nutar
ta.

Anglekasiai laike visur 
sirinkimus ant kuriu nugprens- 
ta laikytis (Iruczel ir 
prisikalbini 
strai ko, nes tiejei judosziai 
geidže suardyti puikia 
kasiu unije ir kad visi pristotu 
in ajilublistus.
šiai dasiprato juju tykslus ir 
nutarė pasilikti iSztikiamais.

Geležinkeliu 
pradeda sugryžti prie savo už- p- - - -

su-

nesiduot 
j udosziams 

tieji1 i
a fit

migle-

Bet angleka-

’ darbininkai

, sieinimu visur nes’teip-gi dusi-,
prato, jog bolszevikui juosius 
norėjo traukti už uosiu.

aresztavoti 
maisto spekulantus už

• arba tiesiog
apipleszinet žmonis 

Jau didelis laikas

ISZ ROSIJOS LIETUVOS IR 
LENKIJOS.negu mokslainese.
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ienkai kerszina Ine j imu in 
Vokietija.

Bailinas.—

Japonai 
valdže visa si-

turtus 
ir

“ Vossischc Zei- 
tung” raszb, buk Lenkai ker
szina inejimu in Vokietija, 
tyksle užėmimo kelis vokisz- 
kus miestus, jeigu vokiecziai 
neiszpildys padarytu sutareziu 
Su Lenkija.

Japonai laiko Siberijos 
geležinkeli.

Vladyvostok’as. — 
paėmė po savo
birska geležinkeli cjnanti isz 
Vladvvostoko ir Knbarovska. 
Visa geležinkeli apstatė savo 
kariumenia ir ne nemislina isz 
užymtu vietų trauktis szalvn.

Denikino kareiviai bėga.
Moskva.— Generolo Deniki

no kareiviai bėga isz Krymo 
kas diena. Simferopoliuje vi
sos kariszkos medžegos kaipo 
ir privatiszku žmonių
kareiviai krauna ant laivu

Visa aplinki-* 
ne yra apiplėšyta nog visko.
Rosije apsimaino su belaisveis.

Moskva.— Rosije daro tary
bas ant sugrąžinimo namo apie 
du szimtus tukstaneziu rusisz- 
ku belaisviu isz Vokietijos ir 
tris szimtus tukstaneziu vo- 
kiecziu kurie randasi Siberijoj 
Austrijoj, Rosijoj ir Turkesta
ne.
' JaponiszkT'lflreaVišZvčž' ifiz 
Hamburgo tomis dienomis pir
ma buri tuja belaisviu isz Sibe
rijos, o francuziszki laivai at
gabens du tukstaneziui belais
viu isz Vladyvostoko in Tries
tą.

■K:

> v*

vma su savim.

Valdže pradėjo 
visus 
pakėlimą prekių 
sakant', 
ant visko.
uosius rakalius uždaryti kalė

jime. •* '-Bet negalima tikėtis?
jeigu algos

amori-
Už szlabos 

32,000 karimu; 
daigtu

-- . jog viskas atpigs,

porelių in baime. 
Tik paežiai nuotakai kasztuo- 
je 240 tukstaneziu karimu ant 
apsivedimo arba kokia $6,000 
skaitant karūna po 2,Z> 
koniszkus centus, 
turi mokėti
audekliniu reikalingu 
už 44,000 karunu; naminiu ra
kandu liž 164,000 
vicszpatauje tokis papratimas 
jog nuotaka turi pasirūpint 
viską, kas reikalinga del pra
dėjimo naujos gaspadorystes.
Sultonas paliepineja savo pa- 

donams apsivesti privers
tinai lyg 1 Gegužio.

Konstantinopolius. — 
hometas VI, turkiszkas 
nas, iszdave dekretą, pagal ku
ri visi nevedia turkai ir turkai- 
tes turi priverstinai apsivesti 
ne vėliaus kaip 1 Gegužio.

Tiojei jaunavedžei bus 
liuosuoti nog visokiu padotku 
ir kitokiu mokeseziu, o svodbi- 
ninkai ne bus 
apdovanoti jaunavedžius. Vai
kai, koki užgyms nog tuju po
ru, bus apdovanotais su vardu 
sultono ir auksiniu rinkių nog kuriomis gulus teip-gi 
gubernatoriuus tosios guberni
jos, kokioje kudykis užgymo. 
Priežastis tojo paliepimo, yru 

gyventoju

Austrijoj

Ma
su 1 to

pa-

darbininku ne bus sumažintos.
Kas isz mus senu gyventoju 

esame likiatla gyvi ypatingai 
dirbo senovėje mainoso kietu 
anglių, tai inžiurime kad dar
bo žmonių gyvenimo pasvyre- 
jimas nukrypo in kitas važias 
abai toli, kad anuomet negali

ma buvo tikėt kas dabar tarpe 
dhrbininku destis.

Sziuose laikuose brangumui 
visokiu daigtu galo nesimato, 
ypa ir lypa augsztyn kad tar
tum gerybes visos farmose nu- 
)uole žemyn teip, 
iszmaityt žemes 
visko stoka

privereziami be.
Nebūnant brangenybėms ru- 

božiu, darbo žmonas susispiote 
iii unijas griebėsi prie straiku 

nenž- 
kaip ir brangenybū

kad negali 
gyventojus, 

už tai brangeny-

labai sumažėjimas 
po kare.
Allijentai pertrauks ryszius su 

Vokietija, jeigu 
neiszsiginkluos.

Paryžius.— 
liję, Italija ir Belgije 
ko Vokįecziams , 
neiszsiginkluos pagal 
ma taikos tiesas, tai visi 
trauks

matomas 
mis.

Teisybe, buvo retai labai ki
lo straikai kietose anglise, bet
ant darbininku nelaimes 1874 
m. kad mainieriai stipriai su- 
straikave laikės net per 6 me
nesius; kampanijomis straikie- 
rius inveikt pasisekė su pagel- 

iies 
kun. visai nebuvo

Francija, Ang- ba labjause ajriu kunigu,
apreisz- 

jeigu tuojaus apart kun. Marijono Andriaus 
1 nutari- 

per- 
visus diplomat! szkus 

ryszius su Vokietija ir 
ant 
Vokietija turi dau

uždės 
Badai 

visokiu 
ginklu ir kuopina daug vaisko
Pomeranijoj. •

jpsios boikata.
O* 
to

Jietuviu

Strupinsko Szenadoryj ir retai 
kur lenku.

Reikia stebėtis kad tuomet 
tie kunigai nuslapinimui strai-

Profesijonaliszki žmonis kaip tai 
kun ingai ir kiti negalėdami iszsimaityti isz mažos* algos, pa
metineja savo dinstus ir Imasi'prie kitokiu darbu kur jiems 

’ r?" kurie dirba prie
gerinus užsimoka. Ant paveikslo matome viena priezeri 
daktori ir du daraktorius isz mokslainiu,
muloriu ir aplaiko po $1 už Valanda ir yra isz to užganėdinti.
Visi dirba Pittsburgo apelinkeje.

ant nelaimes 1888 m. vėl kylu 
straikai teip pat su praloszimu 
nes prezidentas pakrypo 
kampanijų noro ir vėl procen
tas nuo dol. kompanijos ome.

Apie m. 1894 kylo dydi 
geležies bei 

plieno dirbtuvėse szale Pltts- 
burgo. 1

Ten asztria

m.
straikai Carnegio

prie

bet

iuose laikuose žmonių gy- 
sukuryj 

stovi, kad nors valdžios 
tais rūpinasi kaip užbėgus ke
lia tiems neramumams, bet ne
lengva tai apsprensti.

Sustraikavo
geležkoliu darbininkai, 
tik visi tiek dailininkai 
straikuoja pora menesiu. Tuo
met visuose didmiescžiuose už- 

rulia- 
visko 

ypacz kad to-

O

venimas pavojingam

Pri lei skim —

kar-

Tegul
pa-

labai indomu dalyka.
rodamas vežti su savim Ameri
kos pinigu in Lietuva, jis nuėjo 
Bostone in žinoma Lietuvos 
Prekybos ir Pramoes Bendrove 
(Lithuanian
lion) ir paprasze- kad jo sutau
pytus skatikus 
persiustu in Lietuva, ir Lietu
voje jam butu iszmoketa lietu- 
viszkuis pinigais.
bos ir Pramones pirmininkas p. 
Julius Roman iszrasze 
Nr^ 133, su kuriuo
pil. Buszma gavo po 33 auksi
nus su skatikais už dolari. Pa
tyręs kad czia dolario kaina 
yra arti 100 auksiniu, pil Busz
ma labai susirūpino. Nors cze- 
kis buvo paraszytas sausio 2 d. 
sz. m., kada dolario kursas bu
vo kiek žemesnis kaip dabat\ 
bet vis dėlto buvo daug auksz-

czeki 
Lietuvoje

' ATSAKYMAI
r ’ I * »t . f i r'A * »e ■.

Boiitlevicziui isz Bontlevijle, 
Pa.— Jeigu žnibgus praszo kito 
idant jam paraszytu gromata 
ar koki daneszima in laikrasztį 
ir taji daneszima padiktuotu 
kitam raszyti, o isz to kiltu ko
kis ergelis, tai už taji straip
sni atsako tasai, 
straipsni sudiktavo o ne tasai

ko, pergalei darbininku pamuu 
dojo bažnyczias t. y. / “ 
žmones straikuojųnczius 
ambonos, ir neprieme in spa- 
viodni.“ Būnant gi didžiu? 
mai darbininku straikuos ajri- 
szių, kurie pabijoja grūmojimo 
savo kunigu pradėjo ejti in

rt M • ’ * : • t » 1 I 1

baro 
isz

straikavo, 
Carnegio fabrike skobai rainei 
sau dirbo, nes fabrikas 
apmūrytas, ten prie skobų 

uit negalėjo, 
straikieriai 

skobam bjauru iszkirto nes kas 
žiu kaip dasigavo kad visus 
užnuodijo ir negyvėlius skobus 
kasžin kur ten.pat fabriko pa
laidojo, 
kiszta.

Didi straikai buvo Chicago j 
skerdyklose ar ten 
dar nežinau.
kai buvo retai, ir vis bepasek- 
miu. Sziuose dar laikuose tai 
straikuojaneziu visokiu 'darbi
ni nku pasidaro jau galybes 
kad vis tik straikai ir straikai. 
Vienur jau szeip teip susitai
koma, tai laikraszcziuose skai
tyk kitiir jau straikai. * Žmo
gau ir Įnik mandras kuomi tas

, ten 
straikieriai dasigi 
o vienok * szposa

y >

darbu ir įtHįkaį tapo sutriv
pinti naudai kampanijų.

Po praloszimo straiku kam
panijos su kraujais savo kasz-

kuris taji tik 70c,

tus atlupo atimant kas menuo 
nuo uždirbto dol po 30c. t. y. 
uždirbo kas dol. viena, gavo 

Prdcentiis tuos omo 
nuo uždAPbio musot iki 188? m.

viena

kuris jin rasze, nes visa mintis ir straiku dauginus mainieriai 
buvo pirmutinio no antro, ku- nekalę. Apie 1887 im susitai-

tesnis, kaip 33 auksinai —/o- ris tik jam tame patarnavo, so fhainieniu Unija vadinama 
Teip» pirmutinis yra atsakan-dos, apie 60 auksinu. Pįl Bm«z- 

Uia jailcziasi dėlto kaip ir nus-
i_ X_ J- .1!^-----

“Nights of Laborp toji * greit
tis už viską, o antras tik gali iszbujojo- nes brangias doklįąš

1-1 ! —a - ! — * Vi ivinVrM'i^ ii*H*

muru

Ir czia st raikai pra-

prakjszo
Praojteje strai-

Žmo-

viskas atejtyj užsibaigs.
Darbininkams algas buk pa

kalinėja, bet tas iszsižiuri kibą 
tik koksai 
bovijimas insitužinancziu ^dar
bo žmonių. Šziadien' darbi

vilingavimas, api-

bo žmonių.
izmmi!
SziaVlI

si liepsnotu betvarke ir 
vojimai, nes badas prie 
žmogų priveda ;
kiuose atsitikimuose ir už pi
nigą nieką gaut negalima.

Prie tokiu aplinkybių ir bol- 
szeyikizmui dirva nors valdžia 
gana ji saugoja kad neinsigau- 
tu (n tarpa placzios czion žmo
nijos.

I Bolszcvikizmas tokios 
gos ir laukia, nes kilusi žmoni
joj neramybe duoda proga nei 
ligai kokiai veistis.

Kuomi toji straiku liga už
sibaigs, sunku inspet,

pro-

Visoje Ukrajinoje 
vi

sur randasi gaujos plosziku.

Odessoje badas.
Bukaresztas.— Odesoj viesz- 

pntauje didelis badas. Bolsze- 
vikai patrulioje visa miestą, 
sulaikydami pleszikus ir daro 
pared ka.
yra didžiause betvarke — 
sur randasi gaujos piosziKu. 
Nuo gyventojų atima paskuti
nius gyvulius ir drapanas.
Amerikonai bombardavo 

bolszevikus Žitomire.
Szvadronas 

kamanda Kos- 
ciuszkaus pulko isz Amoriko 
užklupo ant bolszeviku 90 my
liu juju aplinkinėje ir bombar
davo Žitomirio geležkelio sto
ti.

Amerkonai loke žemai, me
to bombas ir szaude isz maszi- 
niniu karabinu ant stovineziu 
bolszeviku, kurie negalėjo pa- 
sijudyt isz nusistebėjimo ir

Warszava. — 
areoplanu po

narsumo Amerikonu. Daug li- 
bet kad 

gali daug negerumu invykt tai 
užginezyt negalima. 

—---------- ----------------------- ■■

Daug Lietuviu sugryžo in 
Lietuva.

Ii tuviaiIsz Amerikos imi ;

"'«V

Po 
gi

kos užmuszta ir sužeista, 
tam Amerikonai sugryžo 
liukningai in savo szali.
462 Rusai užmuszti muszije su 

Japonais.
Kabarovskas.— Terp Rusu 

ir Japonu kryto didelis muszis

s

pradėjo gyžti in Lietuva Sz.io- aplillkineje Kabaroy8ko, Site-
parvažiavo in

Imrelis L

uarbi 
niukui alga pakelia, ant ryt tas 
darbininkai pęsijupta kad jau 
ir jam viskas net ir kambarys 
pabrangintu, na ir vėl turi tu- 
žytis bei posmuot kaip czia 
padarius su pragyvenimu, 
Ypatingai darbininkas su szei- 
myna. Žinau tokiu darbininku 
kad mėsos szmotuka su szei- 
myna per sanvaite tik du kar
tu pamato, nes kitaip nėra isz 

kalbėti apie 
žmonis ka

0 kakO'misti.
profesionali szkus- 
ąpĮaįkp pusiau tiek kiek ang- 
lelbisei ir konezia branffonvbo?!•

mįsn dienomis p.uvus.uvo m rijoj kuriiunc 462 Busai Ukos 
Kauna TO žinomu būrelis ir ono 1KA1

prahesze, kad paskui atvažiuo
ja dar keletas tokiu buriu. Tuo 
tarpu ąmerikiecziai gryžta sau
suma pro Prancūzus ir Vokie- 
czius, bet netrukus žada atsida
ryti juros kelias isz Anglijos in 
Klaipeda, ir vėliau grįžtan
tiems teks grižti tuo keliu. 

—-—.—---------
Lenkai astumti.

Lenku pafrontėje

užmuszti o 298 Japonu ir 1591 
paymta in nelaisvia.

ir vėliau

ties viso
mis svarbiomis vietomis perei
ta savaite buvę Lenku puolimu. 
Nuo Varėnos 
Lenkai megine 
musu puse su 
traukiniais, bet jiems nepavy
kę; visur jie buvę, musu ugnhni 
nimnszti. . ,

Vievio 
prasiveržti in 

szarvuotaisiais

ir nuo

Rusai prigulėjo prie revo- 
liuoijonieriu,. kurie pritarė ru- 
siszkioens soviatams, kurie jau . 
turėjo kelis susirėmimus sut 
Japonais Vladyvostoke. Kaba
rovskas yra svarbus sibirisz- 
kas miestas ir sostapyle Amū
ro gubernijos. Guli jisai prie 
Amūro ir Ussuro upiu ir ran
dasi prie sibiriszko geležinke
li0’

Suszaudytas už pleszima.
Kaunas. — Kovo 1 d. 7 vai. 

ryto Armijos Teismo nutarimu ‘ 
szaudytas už pleszima . it *’ 
* * k 4 iv "1 *» 1 i v iw A ... 4

"t

ni.miiR7.ti.
žmogžudystę plėszikas Adomas' '
Mikutis. . > L 1 ’

f
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KAS GIRDĖT
M ilijouieriu

czion Amerike inejo paprati
mas užvedineti teismus, kurie 
mirdami, paliko savo milijo
nus no saVo paezioms, tiktai 
savo tnj’lemoins.

szeimynuosia

Ner to pikto, 
neiszejtu. 
re svietui akis, kaip komuna 
(d ra u g isz k as vedimas ir 
(lojimas turtu) iszrodo.

kad ant gero 
Bolszevikai atyda-

nau-

Von Kapp badai organizuo- 
je antra revoliucija Vok ieti

Matyt nieszti jam baise i 
skūra, o priek tam 

’Jaugiau veikti, 
prisižiūrėjo ant 
organizavojimo 
kas menesis;

neturi ka
Vokietije gal 
Meksiko su 

revoliucijų

New Yorke, 
nog

Ant svieto turime daugeli 
skupuoliu, bet tame pervirszi-' 
no viena brokerine kompanije! 

kuria, apsaugojo 
subankrutinimo jaunas

vaikinas per savo teisingysta 
ir apsukrūmą ant pusantro mi
lijono doleriu. Už savo teisin
gysta tasai vaikinas aplaike 
nog kompanijos du dolerius. 
Toji kompanije ne buvo verta 
jog jiaja iszgialbejo nog pra
pulties teisingumas tojo vyru
ko. .

suriaus. 
sios

tu.

Amerikonai yra žinomi ant 
darymo visko greitai ir milži- 
niszkai, o ypatingai dirbimia 

Sztai ant atsibuvu- 
pienines parodos Chicago,

rod i nėjo sūri kuris turėjo asz- 
t nonos pėdas dj’džio, vidurije 
turėjo deszimts pėdu o .aplin
kui trisdeszimts tris pėdas. 
Jeigu pastatyt aplinkui jin 
žmonis, tai galima butu ap
siaubi jin per szesziolika ypa- 

Ant padirbimo tojo mil
žino sure i kala vo pieno isz 18Q0 
farmu nog 12,000 karvių.

Kokis tai žmogelis, 
myli rokundas, apskaito, jeigu 
vienas žmogus valgytu ta j i 
sūri po szmoteli ant dienos, tai 
jam užtektu lyg 4721 pietų i.

Suris likos padirbtas Apple
tone, Wiskonsine.

kuris

Amerikonai yra papratę 
viską rokuoti ant doleriu ir da
bar pradėjo 
4 4 

mokės ?

v ra

apskaityti 
prohibicije isztikruju apsi- 

Kožnas sziadien

ar

J, 
pripažinsta, jog blaivyste su- 

girtuoklysta, žudins- 
prana- 
suma-

v ra

mažino 
tom ir t. t. o nekurie 
szauje, buk prohibicije 
žino kasztus užlaikymo poli
cijos, kalėjimu, sudu ir t. t. 
Bet pasirodo, jog prohibicije 

labai brangus dalykas,
už kuria szio skylpo ukesai tu
rės mokėti labai augsztus pa- 
dotkus.

Ant to yra geri davadai, 
nes miestas Cbicagas kas me
tas aplaikydavo 
septynis milijonus doleriu kas 
metas nuo salinau ir bravoru. 
Per užvedima prohibicijos to
ji inejga tuojaus nustojo, 
kad Chicago 
673,000 gyventoju, 
kožnos galvos dabar pripuls 
po $2,60 taksu, 
sius padotkus turėtu mokėti 
tik ukesai, < " 
puls po $28 ant meto ant užlai
kymo prohibicijos.

teip pigus

geri davadai

suvirszum

O 
randasi apie 2,- 

todel ant

O jeigu tuo-

Pirmutine ant svieto motere kuri buvo buvo paskirta kaipo 
• ambasadorka in Anglija.
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Shiinnin kuri likos pa-
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B
^loter’e vadinasi Suramd Surma Mai

• ambasadorka
Yra tai pirmutine motere paskirta ant tokio urėdo.
skirta per Assyros valdžia kaipo

• * . • » « t

senesnioms 
nom merginom,

nekalba, kuom ilgiau, fuom ge
riau, o kada laikas tylėjimo 
praejna, tada vale jiai kalbeli, 
nes tik tada, kada yra didžiau
sias reikalas.

Korėjoj pavėlinta, kalbėti tik 
nioterems ir jau- 

kurios da ne
yra suaugia ir daeja in metus.

Ne tik Korėjoj, bet ir Ame- 
panasziu mote

rių. Nescnei Pennsylvanijoj 
susilaižino tūla motere su kita 
jog per visa menesi neprakal
bos in nieką ne žodelio.

Vyras jaunas, kuris apie tai- 
nežinojo, 
vest uviu

savo

rike randasi

sės laižybas nieko 
pirmoje dienoje 
mėgino visaip priversti 
jauna paeziule aid prakalbcji- 
mo, o kada praszymai ir 
szinimai nieko- i 
ir motere vis tylėjo kaip ojste- 
ris, vyras jiaja pamėtė.

Kada dažinojo apie padary
tas laižybas, vėla pas jiaja su- 
gryžo.

Brukseleje susibarė nuota
ka su savo jaunikiu ir prisiege 
jam, jog per visa savo gyvaste 
n.eprakalbes ne žodelio in jin. 
Savo žodi dalai ko lyg smert.

Berne tūla pati per f^ivo lie
žuvi vyra supykdino su val
džia kuris per tai turėjo daug 
ergeliu ir vos iszsigialhejo isz 
kalėjimo. Motere prisiege, 
jog nog. tos dienos daugiau 
neprakalbos in nieką ir 
prižadejima dalaike.

Jau tai teip nog Dievo duo
ta, jog bobos burna neuždary
ta.

po

• ' ker- 
nopagialbejo

Motere prisiege

savo

tai ant kožno pri- saves,

-------- --  I

viso svieto ne- 
nerimastis. 
ėdasi terp 

už
geistu

ir

SAULE 
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JAUNAS. KAREIVIS.
■ i ‘ ■ •» . < ” j’ ’ • ' 5,n /
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Prasta medine apsamanoju
siu stogu ph’keler (griiitolc). 
I sz vieno jos gulo daržas ap-

i.i'I'i
iH
i ■

i
H si 
i

i

in Anglija.

gromaląs 
lie t u v išž

iū

grornatos

r kartomis 
po langais nedide

lis darželis gėloms;' 
krūmai, vaisiniai žhėdžiai.

tvertas apyseuoms 
i&z kitos —ičz kitos

Isz pietų 

sbdno pieVos, taukšt.. Sodybos 
szeimininkas sū sūnumi darba
vosi ftriuso po’ lipikus. Dukte
rys su moeziute ruoszesi apie 
namus:’gyvulius szerc, valgyti 

Tai buvo 
gerai sugyvenanti szeiinyna 
jos tarpo niekuomet nebuvo 
barniu pyk imu ar sznairavimu 

linksmus, visada 
Ar koks džiuugs- 

ar vargas, ar nelaimes — 
visus lygiai liete ir visi lygiai 
mokėjo atjausti, viens 
pagellieti’ padėti.

gražus

Viro pirjcozia renge. 
sugyvonahti

visada visi 
visi ramus, 
mas,

kitam

Isziluszo gražus pavasaris. 
Padangose nuszvito szilta sau- 

Ore pasigirdo invairiulute.
invairiaūsiu paukszteliu balsu.
Placziose pievose, 
sklydo tukstaneziai baltu mėly
nu, raudonu, geltonu žiedu, So
dybos pasipuosze naujais pa
vasario rubais. Kluonuose

Vaisiniuose mo-

lankose pa-

J

spėjo ne turto pripleszto 
vežti: viskas AtoVejo 
Bet pats iszgelbejimo 
Jurgis, buvo sunkiai sužeistas. 
K ran,jas isz peties cziirrkszlnis 
bego ant žemes. Pribėgo 
draugai kas

JSZ- 
kiemo; 
vadas,

kareivionaus, narsaus jauno 
Nebepamatė jo dau

giau tėveliai, sesutes.
•Jurgio.

Todėl no 
yra teip pigus užlaikymas 
prohibicijos, kaip sau nekurie 
mano.

Panaszei yra kožnam mieste 
no tik ka kmoriis turės užlai
kyti savo miestiszka valdže, 
mokslaines ir kitas instaigas, 
bet da turės užlaikyti visokius 
sznipus, inspektorius ir 
virszininkus.

Sziadien ant 
užga uodimas 
Tautos ir tauteles 

nežinodamos
Amerikonai labai 
muszti dantis Meksikai 
pamario Paeiti ko mariu, 
Ii forui jo j, didele 
vieszpatauje
niszkus gyveirtojus; 
nekenezia Angliję, 
sudraskvtu 
Peruvai ėdasi

kitus

Kas girdėjo idant moteres 
nog kalbejifno 

ant trumpo Jaiko?
randasi

.... 11. ..I.............................................................................................................................. . .................... . .. ............. .

vosi ir kiekviena nauja vaizdu 
dėjo in savo vaidentuve, hipra- 
to gyventi būryj. Niekam ne
norėjo szirdies užgauti ar supy
kinti. Jei matydavo, kad su- 
siginezijus ar sijisivaitliniis ne
galima tikrinti, jis jei galima
nusileisdavo ar pasitraukdavo, 
kad tik Imtu tarp visu sutiki
mas ir ramybe. Matydaimts 
draugas 
ežius, stengėsi juos perspėti 'isz. 
nelaimes iszgolboti. Pals ir
gi didliai saugojos ‘ * neužpulti

Nors ne sudaugeliu 
bet visu draugu 

gerbiamas. 
Tarnyba, savo mdkejo kaip rei-

r ubais.
suaugo žole.
džiuose baltavo gražus žiedai..

Visur buvo linksma ir jauku. 
Tik szi visada linksma szeiiny
na dabar kaž ko nesidžiaugė. 
Dukterys bėgiojo pro duris, tai 
in viena tai in kita gala ir kaž 

T eyas užsimąstęs, 
kieme taisė ratus kelionei. Su
ims Jurgis susirupines vaiksz- 
cziojo po kiemą.
dien karau regiasi iszvažiuoti. 
Szi gyvenimo permaina visus 
sloge, visiems stovęjo 
Szeimininkas buvo susirupim 
del darbininko, 
bjaūse del sūnaus, sesutes del 
brolio pats Jurgis vaiždinosi ir 
negalėjo insivaizdinti, kaip rei
kės kariauti, su prieszu kautis.

Iszleisti savo brangiam bro
leliui sesutes

ka renge.

Mat jis szia-

akyse.

moeziute la-

Pagal prisiunstas 
isz Lietuvos, badai 
kas prezidentas Smetona 
bego in Anglijo, o didelio ne- 
paredkas vieszpatauje Lietu
voje. Kad tosios žinios pasi
rodytu neteisingos.

Paskutiniu laiku
isz Lietuvos atojna su naujoms 
pacztinems markoms, ant ku-|fvlLul ir "1. / . i Lr>. • balta staltiese, padėjo antriu iau nesiranda “Zirgvai- • •, o mėsos, sūrio, sviesto , meikis, tiktai paveikslas Pane- , r. t ■ • i •z, , balto tyczia j -ozo.o.Gal po p . J . . . 444’kepto raguiszio ir pastate asto- 

ti naminio alaus.
stalo nebuvo jokiu

les Szvencziausios. — 
apgloba Plotinos Dievo Lietu
va greieziau pastos ant kojų.

Isz Lietuvos
Skaudvile.

halto tyczia

papuosze stalu 
; jo 

, medaus,

k a. 
isz- 
ant 
Ka-

neapykauta 
JapO-

Nebe
sulauki* jauni draugužiai'bešu- 
gryžtant jo isz karužes.
jis savo vietele, toli nuo gimti
nes vienas tarp nepažinstamu, 
szaltoj žemele j.

Jurgio kape iszaugo 
gėlytė ir sukrovė mėlynus Žie-

Rado
žemes, 
kuo turėdamas 

tvarsto, bei kraujo sunku buvo 
sulaikyti. ■ i m

Mergaite^ jau nobeiszsigan- 
[{S- 

mnį smagi .kad ir tėveliai ir na
mai isžg<‘ll)6ti. Tik pamaezius 
'sužeista Jurgi, jai dideliai gai
la pasidarė jauno narsaus k a* 

s jau buvo iszbales 
Sziaip ne 

taip greitomis suž<*isla ap- 
tvarUczius nuvožė ji ligoninėn. 
Daktaras apžiūrėjęs ligoni, pri
pažino, kad vargu ligonis be-

J

ramybe.4
isz kelio I beklystan- dusi ir ūenusimimisi, bet linl

doroje ir nenuklysti nuo tiikro- 
jo kelio.
draugavo, 
buvo mylimas ir

kiant ir ėjo ja sąžiningai. Vie- 
doras pavyz

dingas Lietuvos kareivis.
Buvo graži vasara, 

žaliuos lapuos pasislepes, 
miai sau miegojj. 
jo keliu dideliu dulkiu debesiu 
lydimi jojo kareiviu in frontą. 
Tarp ju ir Jurgis buvo, 
visi linksmus, dailiai apsirengė 
ant gražu arkliu sėdėdami, la-

ZmoiieK 
isz tolo

mi žodžiu buvo

Sodžius 
ra- 

Ne toli nuo

Jie

bai gražiai atrodo.
pamate ntjojanezius, 
bego žiūrėti, kokie yra tie Lie
tuvos kareiviai, kaip jie atro-

Beveik isz kiekvienos
pro

graži

reivio, kuri 
ir visai atsimainęs.

greitomis

pasveiks. ligonis 
: puliu 

.. s savo

'l’acziau 
nežiurai lamas dideliu 
buvo vis dar ramus, 
vaidentuvei stengėsi prisiminti 
savo praeiti,
prie teveliu atigo, o

jis dar 
paskui... 

iszvažiuodainas paskutini kar
ta atsisveikino.. J r dar daugiau 
suskaudo jam szirdis.

— Laiszka, laiszka... — emo 
jis neaiszkiu balsu szaukti.

(lai lest i ngoji sesuo
jam popierių ir raszalo ir pra
dėjo ant stalelio pire 
lovos.

* kuomet

atnesze

delius, o laksztute, atlėkusi in 
utolimo krūmo szakde natsiam 
ka ržygi u i ūžt va ūke gražia lais
ves dainele. -*

Nebeliko pasauly Jurgio, bet 
jo geri darbai toli pasklydo 
in szali.
darnios

Aplinkiniai’ džiaug- 
už iszvadavima nuo 

plesziku, Jurgiui narsiam ka
reiviui, sudėjo gražu padavimu
kuri ilgais vakarais, viens ki
tam pasakojo.

. - --.......... -- ■■ -- - ....  ....... -- ■ . t------- —.......
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PIRMUTINIS IR SENIAUSIAS 
LIETUVISZKAS NAMAS ARBA

II OTELIS NEW l’ORKE.

-*L- l ~ T' ~
Lietuviai kreipkitės prie savųjų:•—'< 

Jeigu ne norite būti nuskriausti ’ 
atvlkia in New Yorka, tai ttesog 
kreipkitės pas Geo. .L Bartaszlu, '< 
Agentai, nes jis yra visiem, gerai 1 
žinomas žmogus. Parduoda Lai- * 
vakortes ant visu linijų in ir isz < 
Lietuvos. Iszinatno ir siunezia < 
piningus in visas dalis avieto ' 
pagal dienos kursą. Parūpina 
pasportus isz Suvienytu Valstijų. > 
Pasltinkam žmonis ant geležinke
lio stoeziu New Yorke pribuvus • 
isz kitu miestu. Suteikiam nakvinc

, nes užlaikom narna su 38 kamba- 
rals. Paleidžiam pasažierius ir ju 
bagažius ant laivu. Žodžiu sakant 

’ pilnai buna aprūpinti kurie kreip- 
i plasl in musu virsz-mipcta agen-
* turą su reikalais, vargo ir nelai- 
’ miu nedatirs niekados. Tauticcziai 
, brangus kurie manot keliaut in
> Lietuva, kvierziam visus kreipki-
* tęs In musu agentūra per lalszkus 
’ar ypatiszkai. Gausite sanžinisz-
> kus patarimus nes mus priderkite 
i yra tarnaut visuomenėj labuj.
J Reikalaukite lalvakorcziu ir pl- 
! ningu kurso in musu artimiausia 
b ofisą.
į GEO. J. BARTASZIUS,
[ 498 Washington St. New .York.
£ Telefonas: Spring 9537

ligonio 
ranka 

kartk artomis 
]X‘rt ra ūkdamas: 

s> mieli teve-
savo

do. 150 ve ik isz
pirkezios, pro langus, ar 
duris esantieji namie skubinos 
savo guodžiu žvilgsniu ]>asitik- 
ti sveezius nebuvėlius, 
rintierns in gražius 
drąsius žaliukus, 

pergalėti 
aszaros veržės per 
Net ir tie, kurie užjautė Lietu
vos laisvei dabar, pamate 
reivius, kitokio buvo ūpo.

Kareiviai jojo per kaimu in 
tolima niuszi lietuviu su rusais. 
Isztolo, kaip4sz po žiunes, dun-. 
dėjo kanuolos, 
so toje puseje 
durnu debesiai... Jurgis pamate 
kad gyvenimas fronte visai ki
toks negu užpakaly... Tankiai 
barsz k ed a vo k u 1 kos va i d ži a,
trauszkedavo szautuvai szvilp- 
davo kulkos. Kartais kaip

Vidurnakti 
ir anuoto

mis, ir szailtuvais, ir kulkosvai
džiais, rodos, visas pragaras 
atsiveria, iT rodės, kad nei vie
no gyvio jau negali likti žemei. 
Bet praeina vulanįdelo, pamažu 
viskas aptilsiu, ir ežia isz vie
no, ežia isz kito užkampio pra-< 
deda susirasti kareiviai. Pasi- 
rodo kad isz tokio didelio szau-Į 
dyrno, vos keletą 
koks vienas užmuszta.

Jurgis iszpradžiu, lyg bauk- 
sztesi, bet paskui apsiprato. Ne 
baisu jam rodėsi ir mirti, 
ant to kasdien buvo pasirengęs. 
Tik viena mintis ji 
kas bus po mirties, ar dar bus 
kur gyvenimas, ar viskas ežia 
ir užsibaigs. Juo daugiau apie 
tai mane juo labiau neramu 
jam dares, ir jaute, kad būtinai 
tuvis sziaip ar taip isz abejonių 

Ir jam pasidarė ramu 
kad pagalios pasiseko klausy
mas iszriszti, isz abejonių iszei-

Laisvo lauko nugaudamas 
Jurgis dažnai maste 
sauli, žmones, g 
netikėtas susiszaudymas 

a ‘ • a «

viską

r>

Ziu-
Zirgus ir 

pasi ryžusius 
nenoromis 
skruostus.

ka-

Keliose vieto- 
matesi dideli

kulkosvaidžiu

Kartais 
iszleistuvem isz-|pradės koki upa. 

ar kitu laiku duoti
Nors ant 
isžmoniu, 

tacziau jautėsi totys szirdingu- 
mas, kurio retai galima užtikti. 
Rodosi, kad tarp tu valgiu yra 
užslėptu kaž kokia didele, ma-

Musu apylinke- lone mintis, kuri traukte trau- 
je szimet miszkai ♦ labai pa-1 key prie saves isz tolo.' Nesis- 
brango.

pa- ko prie saves isz tolo.
Jeigu praszoma sto- kabindami pavalgo, visi iszojo

I ( t iii (d ,iu t. \. i ^a s tu din k i em a J u rg i o 1 y de t i.IĮ . .
mokėti Įsziaudu, pridėjo

nusiperka tik medžiu numė-j 
už kurios tenka 

miszke
Kiti tai niic-Įnelo gU’ daiktais, 

tai ar buomams tinkapii mede- |Sveikinimo valanda, 
liai ir ploni.
d. buvo pardavinėjama Bata-
kiu rajone, netoli Skaudvilės.|atsisveik’mdainns 
Vienas žmogus praszo 8 
sziu lentoms, 
nusipirkęs užmokėjo 247 auks. laideliui verkti, 
o miszke rado tik 4 tinkamas . .v . t

rius, 
per 30 auks, o 
keletą, tinkamu.

In ratus, prikimsztus sziend 
' ry-szi.ii> T,ri-

randa rengtu kelionei ir Jurgio skry- 
Atejo atsi-

Pa v. Vasario 19 •—Sudiev! — nors graudin
gu, bet tyirtu balsu tarė Jurgis 

; su tėveliais
Pu-1ir sesutėms, 

kuriu numerius

Jurgis- silpna 
pradėjo raszyti 
del nuovargio

Simieziu jum
J
sudiev”,

4 4

liai, sesutes 
szirdinga 
Jurgis.

sužeista ir

t

paskutini
— rasze 

Asz jau mirsztū nuo 
priešo kulkos. Nenuliuskit
nes neteko.

atidaviau...
vieno

Tegul jis

4 4

, ma-
Asz viską musu

1 )abar
Uorių

žmonoms
esu ramus.
— kerszto prieszui.
žino, kad lietuvis nenori sveti
mųjų jungo.

Tik

Sudiev!
Jusu Jurgis”, 

ap-Paraszes laiszka ligonis
Paskui pradėjo silpno

ka akyti jo ėjo ne tik daug
rimo.
ti. v
kareiviu, bet ir sziaip gyvento- 

Kytui ausztant ramiai už- 
amžinu miegu.■1U:migo

Ir nebeliko pasauly

f

ūialo-

V

ar ypatittzkal.

a*

k i
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r

nes A \\v
kankino:
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Didžiausias Klausimas Kožnai ■

Motinai
Kada jos paezios pienas netinka kūdikiui, tai i 
koki maista reikia duoti, kad palaikyti jin svei- . 
ku ir tvirtu.

'TSaMf'.
EAGLE BRAND

1

L hr’ 1I;
K A mMoeziute ir sesutes pradėjo ■ > ■;

moeziut, never- 
ramino

Neverk,
puszis, 2 kazdiuku ir 2 mietu scsūtes

— Jei Dievas neapleis, nepra
žūsiu, ir vėl sveikas sugryžiū...

— kalbe-
asza-

— IszvažiuoSi toli, pa-

ir tai visai plonu ir žemu. Taip 
tat žmones, pirkdami tik 
džiu numerius, 
maisze, ir tai Tauragės miszku 
valdyboje, Kieno ežia dalykas 
ar valdžios, ar 
nežinia,

me-
perka' kate

giripinko R., 
tiktai toki dalykai ne 

labai malonus.
Bolszevikai pradeda isznykti 

jau 
iszsigirnti ir iszputeti^ 

laikraszczjai TaszO,

I

Jurgis. iszeiti.

■ • 

zJ
I

4— Mylimas sūneli, 
jo motina, f4zluostydumh 
ras.
matysi daug žmonių, tik nOuž- 
mjrszk Dievo, buk geras jr tie-

ti.

, , (CONDENSED N ILK)

Iszriszo szi klausima tukstaneziu tukstaneziams 
motinu b(*gyje pereitu trijų gentkareziu, ir 
daugiau kūdikiu mito ant Eagle Brand pieno ’ 
negu ant kitu visu pritaisytu maistu sudegus in 

Jeigu jusu pienas neatsako — jeigu 
arba neramus ir

apie pū- 
yvenima... bot 

i urnai 
viską pertraukdavo ir iszsklai- 

suš, nedaryk niekam blogo; pa-ldydavo jo susitelkusias mintis. 
Taip bego dienos fronte. Vie

na gražu ryta in kareiviu sto- 
, snsi- 

jauna 
“Gelbe- 

užmusz...

matysi, ii* tave, vaikeli visi my
lės. Ątmirik, vaikeli, kad kiek
viena nors mažiausia svetimam 
padarytu nuoskauda nepraei
na veltui.

Sesers atnesze Jurgiui

I & .1
K

r
7viena.

jusu kūdikis neauga vogoj, 
piktas, pasiusk mums sziadien kuponą ir gausi 
dykai instrukcijas savo kalboj apie maitinima 
kūdikiu,’ toipgi 54 puslapiu knyga apie kūdi
kius. Kam rūpintis apie užtektinuma cukraus 
ir pieno stalui ir virinio reikalams? Eagle Brand 
pienas del savo gerumo ir atsakantumo, paliuo- 
suos jus huo cukraus, dar gi jis yra pigesnis ir 
tolinus siekia. Naudok Eagle Brand pienu visur 
kur reikalinga cukrus ir pienas, 
rvžiu kosze. •r t

f

(I

s

MBolszevizmas Rusuose 
baigia i 
Europos 
kad Petraply jau leista laisvja 
drabužiu ir baldu prekybakaU 
kaikyrie buvę atimtieji namai žiu susĮiintu geliu.

savininkams ir pradžiiihenorėjb'imti, Bef ‘josi 
leista pirkti ir parduoti nejūo- jam inkįszp in rankas sakyda- 
domasai turtas.
raja laisve placziai aiaudpjasi 
žydai, kurie staeziai supirkinė
ja visa- kas tik I 
puixtuodarna.
tępka dii;Į)|į po 10—12
15 vai. dienai ir j)o ^nnkįa prije- 
žiura. Buvusięm^ baltięsieips 
karininkams žadama amnestija 
kad tik jie gryžtu grėicziau na-t 
mo, <|u menesiu v atstūgu ir pę 
25000 rubliu paszalpos kiękvie 
nam. Pradeda pabusti Rūsuo 
s6 ir tantyhęs jausmas, f 
jungia raūdontinsiu^ įr baltuū-r 
sius rusus in .1
naujo impferaali^mp bapga Ru
suose, kuri nežinia kaip toli ga- w a a ■ . • * /

1 r it

vykia atbėgo iszbalusi, 
dpalkusia is plaukais 
mergaite, szaukdama: 
kit — mimo tęva...
bolszevikai... motina... ploszia... 
asž“yms isztrukau, mūdurti ma
no norėjo, gįnes paskui...

Rein at a i 11 i s i k a re i v i a i.
Užsidegė tuojau atker- 

pyieszams,

A

■ k J

''U
Mėgink jin suJurgis isz

ijau gražinamipriesza i s
Ajriszei 

I ta Ii jonai 
Dzugo-Slavus;

su Cziliecziais; 
baltieje nęapkenczia nigorius;

i Europieczius; 
Žydai, Krikszczionoi, 
tonai ir Rymo Katalikai 
kitus apkalba-ir paniekineja; 
Lenkai turi didelia neapykan
ta prieszais Rusus, Lietuvei su 
Lenkais ėdasi kaip kate su 
szuniu o Vokiecziai neapken- 
czia visus ir teip toji neapy
kanta prieszais vieni kitus bė
ga aplinkai Svietą. i

Ka toji maža u'
TahtuN gali veikti terp burid 
pasiirtushi vilku?

F*"

Ayibai nemyli
Protes- 

vieni

Sziaja pastir mos: ‘
— K a but um skynusios \

žinodamos
ya-

in bažnycžĘ, f tęi

au -

susilaikytu 
nors

\ bet tokiu moterių 
daug Korejbj.

Tame^ sklypia, dienoje ves
tuvių, moteriai nevalo prakal
bėti no žodelio, o jeigu prakal
bėtu nors žodeli, tai visi jiaja 
laikytu ant juoku ir panieki
nimo. Net ii* J)o vestuvių mo
teres augszcziausio gymimoj

o

( i

Drauguve-

1

kur Rusuose ežia ’surinkom: tępajįuoszia tau 
Darbininkams 

ir net
1L

Buyusięms baltięsieijis

kelia. '* '
Sėsit tęs moeziute ąpKias^aiįo-

Ii nusiristi.

judo. 
szyti žiauriems
Jurgis pirmas isz^zoko isz bū
rio szaukdabiąs kad pirmas ei-

t ••

I

t

kuris

krūva ir, žada
I v * I ■ f '

The Borden Co. 108 Hudson St. New York.
Szis LeiH.il. Ir Var.i« Parsiduoda gerose aptiekose
yni Jums (bnnuicij^.

į "O

ir grosernose.

« 
I

Ui

I
K

-r>
L

* ' ■ ' ir ■■ r . . ’į • - ■ djiiiid *' *j*l

jusios dar ilgai stovėjo ir lydė
jo akipiis vežimą*, kuri/ pamtf 
ž<9i visai pranyko. Jr

prašjinkb kiek laiko.
gis Jsž paprastos s^megos jau 
apsivilko įureivis^ka tmlme> ir
gis Jsz paprastos

(►J

Jur

yįetoi Ingres ąn’t pecziu užsika
bino szanluva. Naujas gyveni
mas, pau j i inprQezpJi - ‘

ii __ a ♦ su J dfcabJCAT___
4 7» i > i ■ - •".i •

dąbgyjje žnipiilu, p^ieMėliu,

mas, pauji inproczląi'
stumti ip Ai^in/szEi?’Jurgiu 

dąbgyjie žmpiilu, i^leMėliu, 
kftimu; d'apg
vu, įninku... Vijsur Jis ipdęma

nas grobį<ai(is kel^zyti.. N|er-
. -..v n . .1suį kareiviais,

’•a i te,g pež in imdama i s^egasez io, 
nuro- 

geriau 
pulti priesza, kame geriau pa
sislėpti.

dydaTna“ jiems isz kur

pasigirdo ^žuviai, 
sprogdapios gipnatos.
lietuviai užpuolėf bolszevikus,

suuže 
ta} vėlm

*f 
n

j

v

i* I
tf.1 m

n?

r t.>Y

Iszkirpk kupęna. Pažymėk 
norima knykuto ir prlsiusk 
Jin mumis SZIANDIEN. .
Mrs 
Street, 
City. 
State.

. Nurodymai apie Valgius;

. Kūdikiu Gėrovo.

• t
i1
r

* *

INSTEIGTA 1857 m.
Kiti ilorden l'ręduktiii t

Borden’s Evaporated Milk. I_______

11
I

kurio‘i«z irfž^usfczio, daug ir ne- 
siprieszindami, pradėjo bėgti. 
Namai nelaimingosios mergai
tes buvo iszgelbetij BolszeVi- 
kai, bėgdami nup lietuviu, ne-
11 ' ' ' ' T ’ ' '

t* J , ■ f" k* '■ > Z T’ • f “**

Rainai nelaimingosios mergai A
c

i

Borden’s Condensed Coffee. Boi
Borden’s Malted Milk.
Borden’s Milk Chocolate.
' I.T * J it Ik... ? A. y ?" Il . 'm
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ANTANAS
Kad stiklai nubodo prislinkę 

dnvo link lovos stula ir losz- 
davo in “Domino.” Dažnai

no

ko valanda ilgoka tylėdamas, 
o kad nesulaukė, pradėjo ve
lei gražumu praszyti ir melsti 
pyko pasiutiazkai, 
daužė su kumszczia in 
loyos bet visi
keiksmai ir grūmojimai buvo 
nepasekmingi . ir 
nžsikietėjusios bobos, 
nenoroms turėjo susitaikyti su

no vienas
i,

“Domino.” 
prie tos zobovos praleido 
tik vakara bet ir nakties ilides- 
ne puse. , •?

Antaniene negalėjo ‘daturet 
to, kad josios Antanas, -nors 
guli kaip kad kulis lovoje ne
si linuje da lėbauti, o jeigu kan
trybes pritruko, mėtėsi link 
stalo loszikn ir sužerus in 
žiurstą lentutias nuneszdavo 
sau.

Vienkart, atėmus Antanie- 
niai nuo ju lentutias su rugoji- 
mu ant netikusio Antano Pros- 
peris Ilorsville, 
du kaimvnai 
jis atsiliepe.

— Klausyk, motka!
Boba susilaikė ir su žingei

dumu žiurėjo in kalbanti, no
rėdama girdėti gerai, ka tasai 

Tuotarpu Ilors
ville trauke tolinus.

— Jeigu asz bueziau 
jusu vietos, žinote ka padary- 
cziau ?

Moteriszke da su 
žingeidumu pradėjo klausyti, 

isztraukus ir hunus 
kad ir dūsavimą 

sulaikė, idant viską gerai gir
dėti, ka pasakys jai o jis trau
ke toliaus:

— Sziltutelis jis, 
ras, kaip peczius, nes ir isz lo
vos suvis nesikėlė.
asz padarycziau, idant jis bent 
kiek atsimokėtu už apžiūrinė
jimą jio?.... Ugi pridecziau
kiauszinin po szonu ,tegul 
I>ori.

Moteriszke stovėjo stebėda
masi ir žiurėjo in kalbanti, ma
nydama matomai kad szis isz- 
juokineja jia, bet szis aiszkino 
iszreikszdamas savo 
szeip:

— Pridecziau jam penkis 
kiauszus in viena pažaste, pen
kis in kita, o be abejones iszpe- 
retu viszcziuku, kurios 
tam nuneszcziau visztal ant 
auginimo. Ar-gi tai neafnesztu 
tas jums, motka, naudos. Tikė
kit man, asz nesijuokiu o teisy
be kalbu.

— Kasžin, ar nusisektu? — 
atsiliepe moteriszke.

— Kaip-gi ne? Kodėl nenu- 
Juk yra padarytos 

tam tikros skryneles, 
deda kiauszinius ir garui szil- 
dinant iszsipere 
kiausziniai reikalauje tik 
lumos, idant viszcziukai iszej- 
tu isz ju, o juk pas Antana 
szilti szonai...

Antanieniai tas pamokini
mas patiko ir ramiai sau nu
ėjo. •

Vienkart in kelias dienas 
„ vėliaus Antaniene inejo in stu- 

l>a su pilnu žiurstu kiauszinin 
ir atsiliepe in savo Antana.

* .— Sziadien patupdžiau ru- 
,de ant desetko kiauszinin po
rėti, paimk ir tu kita desetka. 
Ziurek kad ne vieno nesutrin- 
tumiai.

Antanas pastatęs akis su nu
sistebėjimu klausė:

— Ka ? ko nori ?
kad peretumiai
— atkirto boba

>

Antanas isz pradžių juokėsi 
o kad moteriszke kalbėjo 
szposaudama, 
gynėsi,

pasakys jai.

net kakla 
pravėrus,

po

kai, idant, 
užsznldytu arba 
Dievo suIfintu.

Žmones, kurie daginio apie 
szia istoi'ijo aplinkinėje, atej- 
davo atlankyti' Antanu, idant 
patyrti kaip dedas su juom.

Klausdavo, paprastinai kaip 
klauso ligoniu,i kaip turysi, 
kaip janezesj iiykk -o < ’ .

savo hjaure motore ir Jiope pą-t t Ej^a kaip tai nežinau — 
atsaikjĮduvo Antanas, — 
man labai norysi, nes tas 
siutiszkai. mane szildo ir trosz- 
kina. Szurpuliai vaikszezioja 
po.visa oda mano.

Vienkart Antaniene rytme- 
l.Yj inejus in miogstube atsi
liepę su linksmumu i,u 
na:

J 
keike • ir 

lenta 
praszyma.i, visi

nesujudino
noroms

duoti penkis kiauszinius jam 
in lova ir 
žaste: Tada

Kad ateio kaimynai 
kad jau su juomi 
blogai, teip .iszžiurojo 
susimaiszias.

Antandi matomai jau dabar 
loszimas in “Domino” 
misliu nes jeigu kaimynai pra

sudėti in kaire pa-» 
gavo pietų

, mane, 
visiszkai 

keistai

nebuvo

kuomet kiti dėdavo jis labai išžioto ranka 
nuleido galvas, kcle idant

Antanai, 
nevaldai, pri-

ant

d idesni u

jusu vy

?jinot ka

nuomom?

ko
neimtu 
saugok

gert
Vla

Auta

septynerius

viszcziuku, 
nuneszcziau

s įsek tu ?

— A oriu 
dvkaduoni! 
szarpiai.

po

kur su

viszcziukai; 
szi-

užsirūstino 
nuo to, kad in

ne-
ir

.m> 
minksztas pažastes dėtu kiau
szinius ant iszperejimo.

Bet sene
liniu balsu:

— Žiūrėkis, už dyka 
penėsiu už dyka valysiu ir pri-.

suriko savo spicy-

tave

žiūrines! u jeigu ne nori 
neduosiu 

žiūrėt

ir tik nuo alkuncis 
lentute padėti.

— Kas tau, tėve 
ar jau ir ranku
tisztos ?! — klauso llorsoville.

— Teip atsake — Antanas.
— Skauda man baisiai mentė
je.

rr • ................................Tame kas tokis inejo in kar-< 
czema. Loszikai nutylo. Iszgir- 
do balsus burmistro ir aseso
riaus. Iszsigere po stikleli 
rinktinio,” 
kalbėtis apie
O kad Antanas nenorėjo priki- 
szes ausi prie sienos pklansyt 
ka aniedu kalba, 
mas apie kiauszinius, 
nes pastyru isz iszgasties o po 

atitokęs biskeli 
, k a

kitoj stuboj esanti Antaniene 
iszbego tuojau ir dasiproteda- 
nia, kad ežia kas negero su 
Antanu nusitiko, smarkiai nu
traukė nuo jio užklodala. 
Ūmai pakeli* sulyg galva ran
kas, su

pradėjo 
szalies dalvkus.

valandėlių i, 
pradėjo keikti

pasibaigs ? 
paezios dreban-

— Rude tu r
tris buvo tuszti.1

Antanui pradėjo plakt szir 
dis, kiek-gi tai jis turės? ■

— Netrukus tas
— užklausė

■ ežiu isz baimes balsu.
Antaniene ruseziai atkirto, 

baimindamasi, kad kiauszinin 
daug ne butu sudarkytu:

— Žinoma,
prasi kalt ir tavo, 
gal netrukus iszejs!

Lanke

kad jau laikais 
pažiūrėsim,

bicziuoliai Antana‘ isz
savitarpe dažinoje kad jau laikas perėji

pamirszda- 
atsimi-

mo kiauszinin per Antana bai
gėsi, teip-gi su nekantrumu 
lauke, būdami žingeidžiais, 
tikrai Antanas iszperes

su
ar 

gerus 
viszczipkus, ar gal kokius 
minius sutvėrimus.

Vienkart Antanas miegojęs. 
Pcrmigojo puse dienos. Urnai 
nubudo, pajutęs, kad deszinei 
pažastyj kas smarkiai
Tuojaus su iszgascziu pakiszo 

isztrauke 
apaugusi 

nes 
dėjo krutet jam rankoje,
judino jin tas teip laba.i 
pa leidos 
dėjo bėgiot, jam ant 
pradėjo

er-

tuksi.
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KAIP ISZRODO ISZ ORO BALTNAMIS KURIAME GYV ENA PREZIDENTAS

apie savo laimingesni likimą 
prileisdinedamas, kad pati da
bar bus malonesni' 
su didesniu noru 
jin už iii jio nuopelną, kuomi 
pradėjo dabar jis 
didžiuotis.

— Tai-gi

K A AUGINT “TAUPYMO 
DARŽELIUOSE”

VISUOMENES NAUDAI.

del jio ir 
priveizės BULVES.

teviszka i

septyneri!

ar

TARADAIKA.

Ant Kalėdų, 
Suėjo du, 

Vyras ir mergina, 
Susitarė apsivesti ir gana.

Ant Naujo Meto, 
Velei pasimato,

Ant Trijų Karalių, 
Jau jis nuėjo po paraliu. 
Kaip ant tu patycziu, 

Su kita pasipažino,
‘ Ant guzutes pasivadino.

J r pas gyvanaszlia vaiksztL 
nėjo,

Mat in pora suejti norėjo, 
Po Velykų apsiriko,

New Virk *oz Pavieczio Sky- jr SCnos bobos vyru pasiliko^

i szs k es tais pi rszt; i i s, 
pastato akis ir stovėjo žiūrėda
ma <
Antano, kaip kad 
jusi, bet neilgai teip 
nes 
kos su smarkumu 
nupuolė ant 
Antano ir pradėjo kulti 
smarkiai kad klausant mislv- 
tmniai, jog tai dvi jaunos skal
bėjos drobias prie prūdo skal
bia, bet ir tai sumeluotum, ka
dangi po vienam bridžiui, 
teip skubiai 
smagius ant taukines Antano 

atbalsiai
susimaisze in vie-

Antanas su iszgascziu žiurė
jo in savo iszsisziepuse, su 
užmerktoms akimis moterisz- 
ke, in mirganczias rankas 
jos ties jio pilvu. Antanas 
viena kad nepasijudint 
lojo, antra, rustybia moterisz- 

kaip 
apkvaitęs, mirkezioda- 

pagal puolancziu smūgiu 
teip pat smarkiai

i, nei szuo * LAN, 
didelio karszczio.

Kaimynai

ranka ir 
žvėreli, 
pūkais; gyva,

no.
kiauszinin porėti,
tau suvis valgyti

o pažiūrėsimo kas
ne

1

vie*
Tszgirdes

ant nugeltonuotos pažastes 
suakmene- 

stovejo, 
tuojaus pakeltos jos .

perkūnijos 
minkszto pilvo 

te i p

ininkszta .
geltonais 

tuojaus pra
su
kai!

viszcziuka kuris pra
kriti ines, 

garsini.

— Tai-gi, net 
Kas do linksmos bus krjkszti- 
nos!
re juokingas Antanas.

Kaimynai sueje ant radi nu, 
prunksztelejo 

juokais.
A ntaniene 

mvnele nuliai, kuri t- 
szius plunksnas teip-gi su pui- 

moliniszka globa 
gražu bu- 

geltonu vaikucžiu,

Dievaž linksmos! — la

ran-

vienam
pradėjo mėtyt

kad
“plankszt ”
na atbalsi “plaplapla.

i i plaukszt

mirganczias 
jio pilvu.

kės persigandęs, gulėjo 
kad 
mas, 
akimis ir u 
kvėpuodamas

nega-

lai ko

• •
VISI garsia is

li n nesze ta szei-
pasziau-

rėkti garsiai. j\nt 
riksmo atbėgo Antaniene, ku

li no krnti- 
mažyti,

daug žmonių, kaimynu,* kurie 
kitame kambarį jo gere ir su 
stebejimusi žiurėjo tai in An
tana tai in maža geltona 

Anta-

ri atsargiai paėmė 
nes peraklio subėgo

gere ir

maža 
ran košia

Diena Im-

Kas tik turi bulves, pirk, 
kas tik nori užsakyt bulvių res
torane žino, jog ju dabartine 
kaina dideli*, bet kasgi gali sa
kyt kiek jos kasztuos ateinan- 
czius metus.

Vienas dalykas 
jeigu kas nors 
giau

kaina didele, liet kasgi

tai 
paukszcziuka 
nienes. Visi tylėjo, 
vo szilta, nes jau baigėsi mene- 
sis Balandis.
ga daejtinejo balsas 
klupt 
dės, 
savo

Amerikos 
atidarė

niszkos Sveikatos Informaciji- 
ni Bjura, kaipo dali jos sveika
tos darbo. Adresas Sveikatos 
Bjuro tokis: 11!) West 40-th SI. 
(10 ąugszczio) New York City, 
telefonas — Bryant 1)860. Kas
dien bus atidarvtas nuo devv- 
niu ryte lyg penkių vakare.

informacija 
sveikatos

mis, 
Kryžiaus,

Raudonojo 
Visuome-

Dabar boba stena, 
Ir kasdien kriunena,
Y A’v ras raukosi

Ir raivosi, 
Bet negialbsti nieko, 

Lyg smert teip pasiliko.
* • •

z 
7 1

*

Jus Plėnies mamužes 
taisykite, 

grinezes apvalykite,

pasuaiszku, -— 
neaugins dau- 

bulvin ir kitu panaszu 
daržovių, tai ju kaina Ims di
desne negu daugelis 
gales mokėti.

Daugelis
“ Pingree
Plana”
Pingree keletą

žmonių

Visokia 
ežia n t i 
liūs suteikta dykai.

i bus centralinis ofisas visu asz- 
tuoncsdeszimts

lie- 
rei kalnius 

B juras
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Ba kaip ana diena pro apL 
gdrda jau, 

Tai net svaiguli gavau. 
Jog szaszlavosia būnate,

Ar po nogiu laiko neturite 1 
Tas negražu, tas ne tinka, 

Dievui ir žmonim nepatinka, 
<) velei, jeigu norite burdin* 

gierius laikyti.
Turite geriau valgi pagamintų 

. Ba jeigu turi užmokėti, 
Turi būti ir grąžei apžiūrėtų 

• * «.
Noriu jums vyruezei padai* 

n not i viena užmanymo:
Turime draugyseziu po vi

sais vardais.
Birutes, Gediminais ir Ja- 

gielais, 
Mildos ir Traidono, 
Kazimierio ir Jono 

Szvidrigailos, 
Jagaillos, 

Ir kitu.
Ar-gi jauxniekas ne uždės:

1 riju
Yorko Pavieczio Skyriaus vie- 
szu sveikatos agenturu.

Bjure randasi suraszas visu 
gales but gautas 

svkiu su 
adare ir 

;aJi naudotis.
Kožnas Raudonojo Kryžiaus 

ir visi kiti, kurie 
sveikatos

atsimins
A liginimo

kvbia ir e
vaikszezioja aplink 
re Ii greitu,
bęi globstė juosius po sparnais 
jeigu iszvydo, koki grumojent 
pavoju.

Tuotarpu Antanas paszauke 
da su didesniu džiaugsmu......

— I)a vienas! c . »
Apsiriko vienok, 

net du. 
kiauszinis bet po valandai lau
kimo prasikalė ir paskutinis. 
Tad jau Antano triumpavimui 
nebuvo galo - 
Viėham, kiauszinio 
užszalde, 
kalus paskutiniui

‘ . .’ J. 
ties, isz didelio džiaugsmo bu- 
cziavo jin ir vos nepasmauge 
isz teviszkos meiles.
bent vienu isz tu savo sutvėri
mėli u pasilikti prie saves

nes buvo
Pasiliko da vienas

iszejo visi iki 
ne vieno ne 

ne sugadino!
viszcziuku i 

patsai iszeme ana isz po pažas-

Prasi-

žmonių 
Bulvių

, kuri sumano Majoras 
motu atgal.

'Tomis dienomis Del rodo rado
si daug nevartotos žepies, 
jos augo lik žoles.

ant 
I)etroi to 

Majoras tada sumani' plana ir 
szaukesi pagelbon visus žmo
nes, 
ves
augint bulves del savo reikala- 

Atsiszauke

kurie mėgdavo valgyt Iml
iotus ir- apsodi nt t uos

klinikų kur 
dykas Įiatarnavimas 
informacija kada jie 
kaip žmones g. 21

nzsi in- 
reikalais, 
Galesite

narys, 
teresuoja 
p ra szo m i a t s i 1 a n k y t i.

gaut invairiu rasztu, kny
geliu, t. t. apie sveikatos reika
lus, kaip ir visokiu informaci
jų apie visjiomeniszkos sveika
tos veiklumus, bet ne apimant 
ypatiszko medjkaliszko pata
rimo.

Jeigu Bjuras negales 
k vii koki nors klausymą 
visuomet patars kur 
gaut tikra inormacija. Del tu

cziaužtektinai 
nevartota 

ezystinimo 
ir sodinimo kampanijų.

Majoras Pingree turėjo sva
jone žmones pagavo jo minti, 
vidurį vasaros juokingai 
troitn pravadino Bulvių .Miestą 
bet kuomet laikas artinosi isz- 
kast bulves Detroitas isz tu pa
sijuokė, kurie pirmiau 
juokus isz jos. Detroito bulvių 
sodytojan turėjo užtektinai, 
nilviu ne tik dėl savo szeimvnu 
)et ir szimtus buszeliu del par

davinėjimo.
Pingree Bulvių

'padėjo Detroitą
Bet vis dar labai 

daug bulvių reikalinga maitin
ai tukstanezius kitu žmonių, 
tūrio dabar 
,eū kur pirmiau augo bulves.
Sumažinkite gyvenimo Bran

genybe su Taupymo Darželiais,

vimo.
žmonių paimt visa 
žemi* - prasidėjo

<»avo
De-

Pro atvira lan- 
klapt 
” ru- 

kiema
gražink us

4 4

kut-kut-kut

4 4

4 4 krėtė

visas apkaitės isz

” bei
vadžiojenezius po

mažiukus,
geltonus.”

Antanuk
priežasties susijudinimo, bai-

A - ’ M »

mes ir nerimasties, susznabž- 
dejo uždususiu balsu, kaip kad 

I
kruta

labjausiai nuilsės butu:
— Sztai da vienas 

po kairia ranka.
Pati inkiszo ranka po užklo-

isz pažasties

i

Rasejiiiu ir Virbaliaus Magdėj 
Arba padekime sziais: 

Prienų Vagis, 
Perkūno kulka!

Be to da vienas vardas užsiliko 
Ugi Dievaicziu Plikis.

Szventuju vardai, tai seno* 
ves gadyne,

Tuosius vardus, nekurie pd 
kojų pamynė,

Krepszelninkams tie jei var* 
dai jau netinka, 

Mat beduszei, tai jiems ne* 
patinka.

Ta ja rodą turite priymti,
Norints vienai draugystei 

toki vardu aprinkti,
Žinote, tas, kas naujei, J 
Tai vis iszrodo grąžei.

Ant musu nelaimes, kiek gaivu 
Tiek razumu, 
Tiek kvailiu .

O velei didele prideryste
idant sznapinei turėtu drau

gyste, 
O duotu vardu “Bakuso.”
Tai vis prigulėtu prie tautoj 

musu.

Jo- 
voje, nors iki ryt dienai jaus
damas motiniszka prisiriszima 
ir jauslingmna szirdyjo 
tos smulkios buities, 
pats davės gyvastį, bet Anta
niene ne neklausvdama 
szymo savo vyro, atome ii 
paskutini mažiulei! 
nunesze ant auginimo rudini.

Antanas nuo to laiko velei 
nors lovoje gulėdamas links
minosi ir pakol gyveno,

link 
kuriai

pra-
■ szi 

nuo jio ir

Planas 
žemlapio.

Y.

turėjo

Auginimo 
ant

žmonių
gyvena ir dirba

nt sa- 
, tai 

galesite

kurie nekalba angliszkai, o no
ri gaut kokiu sveikatos patari
mu, bus pristatyta, vertėjas su 
pagelba New Yorko Pavieczio 

Bureau of Foreign 
Information.

Kviecziame visus Nev Yor
ko ir apielinkes Lietuvius atsi
lankyti.

Skyriaus

KARO DAINA.
dalu ir iszome
Antano* antra.

Kaimynai norėdami matyti 
naujai gimusi isztiese net kak
lus link Antanienės ir spaudė
si vienas per kita, idant

ak v ve iž
dus isz pradžių ir su nusistebė
jimu žiurėjo in paduknse bo-

sy- reget, kaip kad koki 
'aršiai juo-

esa.ii t i

ba, o po tam visi su vienu
<>’ikiu prunksztelejo 

kais.
III.

Antanas likos apgalėtu, pri- 
iszsižadet 

linksminimosi nevat ir 
loszimo “__ ____
porėti kiauszinius

verstas likos

gyveno vi sa
dos su savo bicziuoliais pasa
kodavo apie savo didi miopel-
na.

gaut

i

(GALAS.)

nežiuresiu 
bus.

Antanas susikrimto, 
nok nięko neatsake, 
skambinimu ant dvylektos pa-
szuuke: • •. *

— Ej, motka! pietus pagar 
minti? t

— Ne yra pietų del tavęs 
dykaduoni, neuždirbai da! — 
atkirto szarpiai sene.
. Antanu,mane,.kad jio drau
go gyyeniriho da szposauja lau*

Antanės, mane,kad jio (frau

savo 
žaisle 

Turėjo 
pileti nepa

sijudinamai, idant velei nesu
trinti kiauszinin, kadangi bo
ba g 
gio.

Gulėjo augsztionikas, bežiū
rint in lubas nuolatai, su ran
koms priglaustomis prie szonu 
perėdamas kiauszinius savo 
sziluma.

Kalbėdavo 
pats in savo 
kad stivo * balsu 
rūstybes savo valdonkos szir- 
dyja. Rūpinosi teipogi ir apie 
rude peraklo, kuri 
ežioje atlikinėjusi ta pati dar
bu, ka ir jis.
i.. Kad paežiam norėjosi 
gyt, o baiminosi praszyt, klaus 
davo:

— Ar daviai ka lest rudini?
Antaniene 

vienok apie pereklius, kadan
gi jiai rūpėjo idiibt fjsz visu 
kiauszinin Išsikaltu vįszczip-

' domino. ”
. g

rainojo jam nedavimu vai-

kiauszinius

tykiai,jau tik tykiai, 
baimindamasi^ 

,.i neiszs*zaukti

visztiny-

vai-

nepamirszdavo

keista 
stebukĮinga apsireiszkima.

Begija dvideszimts ininutu 
po tu dvieju pirmutiniu, neuž- 
gime ne vienas, bet po tam 
laikui net penki ant syk iszsi- 
ryfo.isz luksztu.

Tarp susirinkusiu kylo 
sznabždos.
szyjisojosi, nes pradėjo mislyti

Pasakė teisybe.
Pati:—

pa-
Apjanas linksmai

Atsimena.
— Ar žinai, Juozai 

galiu užmirszti tosios
asz ne* 
apysa

kos, ka man sakei apie ta asi
lu.

— Ar tau teip labai patiko?
— Labai patiko ir kaip 

tik kada pamatau asilu tuo
jaus tu man akysiu stovi.

Pasakyk man, mano 
vyreli, ar norėtumei da būti 
jaunikiu, ar isztikro pamėgai, ar isztikro 
stoną moterystes?

O t ei į), pamėgau 
labai, ba jeigu tu numirtum 
tai tuojaus apsipaeziuotau.

Vyras:

PorL Ar Lhu r*
ė

X

4

*

J

u

f

f

Ne turi laiko.
Kuningas atėjo 

no ūkininko narna ir 
vaiku 8 metu liepe pakaukti 
tęva isz grinezios.

Kad, jiegamasti 
tete sbvis ne turi laiko.

K.
V.

priesz vie-
pamates

Vaikus:

O ka jis veikia? 
Mama jin musza?
* 'l - - ■IW Į- T*---- ' f. 0-,- - .. ,

Juk tai teisybe.
1*011 e l i s su s i i‘n y 1 e k 

neregio ubagėlio.
akiu nuo gimtos dienos, o 
niiojo pusėtina szeimynele.

O szvieši žvaigždele, 
danguj parėdyta! 
Stovi žalniereliaj, 
knygoj suraszyti. 
klos trys brolaieziai, 
trys raitoreliai, 
paliks isz trijų 
vienas žalnierelis. 
Pisoriai po selska 
nosis pakabine, 
žiuri in knygas 
galvas suraszytas. 
Kerp ęzinpryneles 
su asztriom žirklėlėm 
vež per laukelius 
su baltom gulbelėm. 
Pakelk akeles, 
žiūrėk in saulute: 

‘ne be tas kraszts, 
ne l)e ta gronyczia. 
Prosu kraszte 
yra daug, paneliu 
ale tik nėra
mano mylimosios. 
Isz’pinfios kulipkos 
kraujuose patviuau; 
mano motinėle 
namuose nežino. < 
Guliu kraujuose 
Visas ronose; 
mano motinėlė 
viena namuose.
O tu juodvarnel i

. mandrusis paukszteli!
Parneszk matuszeliai 
nors kraujo laszeli. 
Parneszk motuszeliai 
nors kradjo laszeli: 
togu! ji ži^os, 
kad nebėr sūnelio,

Y

4

’1

Pas skvajera.
Skvajeras:— Žmogau, rodod 

iszrodai ant inteligento ię 
szviesaus žmogaus, o teip bal
sei sumus?ei savo paezia!

ant

ant
Ne turiu 

na-

W 1

Qen.Stoessel
1 i . ................................................................  1 ■'■■■■»■■ -wi i............ ............. ............

Penkiolika motu jau suejd kaip rusu generolas Stvessc-
' rartdasi^kite's rusmzkas' mo mislytu,
> Ii I . 1 l 1 '* * —

V

1
v

i
į

y

*

■1

U; ,N

lis.ppsulave Port Arthure. •— Kiu* 
generolas kuris pasislėpė aiit pūvOikšlo isz Sarmatos t

— O kiek turi vaiku?
— Kaip asz galiu žinoti, bū

damas neregiu.

Delko.
— Delko kuinutia 

Petrukas teip žviegia, jog net 
cielanie kaimo girdėti.

— Nugi del to, idant kai- 
jog mes ant 

szvontes kiaule skerdžiame. ♦

jusu

— Kaltinikas:— Ar pona^ 
sudžia pažinai mano paezia.

Ka asz gali ii pažinti?
Tai veluk' tylėti, bd 

mano boba ir paežiam Velniui 
insi pyktų.

8.
Kai.—

i 
t ii

Gerai atsake.
Pati davinėjo savo 

szuns poterius, kalbedanfa.
— Gana jau gana, tu ue isz- 

sisuksi ir ne iszsinieluosi del 
manes. Tau reikėjo kvailesne 
moteto paimti negu asz*

Ka butau paemes, nes 
kvailesnes niekur negalėjai! 
asz surasti!.... /___asz surasti!<■ <!,• , ' * *" "■ “

vyrui
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Žinios Vietines Isz Lietuviszku kaimelu

SAULE

— Szi-vakara Panedeli, Sz.
ChorasJuozapo Bažnytinis 

laikys dideli balių, Boczkausku 
saloje.

Petnyczioje
Szy. Jurgio.

i pripuola 
Visiems Jur

gienės Volinamb gero pagyve
nimo ir sveikatos o jauniklėms 
greito apsivedimo.

— Neklausykite pa k urs to
liu judosziu kurie atkalbinėja 

Tokie bolsze-jii8 nog darbo.
vikai patys ne nori dirbt ir ki
tiems draudže.

— Praejta ketverga Tama
qua buvo susivažiavimas kata- 
likiszku kunigu isz Schuylki- 
no ir Carbono pavietu. Posedi- 
je dalyvavo arcibiskupasdalyvavo 
Daugherty. Apsvarstyta daug 
svarbu reikalu.

— Kokis tai keturiolikos 
metu senumo iszgama 
sužaget penkių metu mergaite 
bet likos susegtas in laika. Pa- 
licije neiszduoda 
idant tėvams nebutu sarmata.

— Musu geri unistai 
ejti in darba ir 

būti isztikiamais savo 
tiniams ir laukti nusprendimo 
apie mokesti.

— Ekskursije in 
kuri ketino būti Nedėlios die
na ant Read i no 
likos atvdeta ant tolimesnio 
laiko isz priežasties straiko.

— Skulkino pavieto garsin
gas politikierius Bill Leib, 
kos nubaustas ant trijų metu 
in kalėjimą už apgavysta.

— Sztorine knygute prigu
linti prie Jono Trzaskos, likos 
surasta ir locnininkas gali jia- 
ja ntsiymt redysteje.

sprendė visi

norėjo

pravardes

nu

perde-

Najorka

geležinkelio,

li-

Sz. Vincento Labdaringos 
Draugystes atskaita.

Lietuviu Labdaringoji drau
gyste isz Mahanoy City, Pa. 
Kun. Fr. Augustaiezio

uždėta Sausio menesije 
1919 mete, naszlems ir naszlai- 
cziams szelpti, szelpe nuo Sau
sio 1919 mete igi Vasario 1920 
metu, szias naszles: Mar. An- 
drusziene, M. Raiteliene, Szvi
driene, Svirneliene, Kubiliene, 
Alijanskieie. Aponikiene, Szerk 
szniene,

yste isz
rupes-

cziu,

M. Szvidriene, 
Szvirneliene ir

Narbutaitiene, Pilec
kiene ir Pikarckiene.

Draugyjos kasa susimažinus 
nuo Vasario 1920 metu paszal- 
pa gauna tiktai szios naszles:

Raiteliene,
Szerkszniene, 
Si karėk iene.

žmones aukų in drau
gyste sudėjo nuo pradžios igi 
sziai dienai $789.17. Iszmoketa 
paszelpos minėtoms 
nuo pradžios igi
$767.36. Piningu lieka draugy
stes kasoje $21.81. 
gystes kasa 
vienok josios nariai

Geri

naszlems 
sziai dienai

Nors drau- 
visai sumažėjo, 

rūpinasi 
kiek galėdami naszliu neapleis
ti.
gerus žmones prisidėti prie 
draugystes pagal savo iszgales 
idant draugyste galėtu ir to
liau szelpti pavargusius. Geri 

todėl nepaini rszk i te 
pavargėliu, neduokime jiems 
badauti, kurie turime visko 

. užtektinai. Labdaringos drau
gystes mitingai buna Nedel- 
dieniais po kiekvieno menesio 
15-tai dienai Boczkausku sa
lėje, popietu. Mitingai garsina
mi ir bažnyczioje.

pagelbėk i te viso
kiais taip-pat kitokiais budais 
naszles ir naszlaiczius musu 
miesto.

Sz. Vincento Labdaringos 
Draugystes kasos globėjai.

Sziuomi kreipiasi iii visus 
prisidėti

žmones,

Ateikite
suszelpkite,

ir

Didelis Balius 
Szi-vakara, Panedeli

Parengė Bažnytinis Choras isz 
Mahanoy City. Atsibus Pane- 

, ant 
Boczkausku sales. Grajis gar
singa Jonso orkestrą,
užpraszo visu atsilankyti.

' deli vakara 19 Apr i lauš

Choras

Parsiduoda Farma.
59 akierei, arti Mahanoy City. 
Dasižinokite ant adreso 32 W. 
Spruce St. Mahanoy City, Pa.

(A. 23)

Mount Carfiel, Pa.— Praej- 
nienesi

Arazes ir Jie-
ta menesi miesto palicijo 
aresztavojo tik du 
gelius, o tame priežaste yra 
jog prohibicijo daug, 
ant gero kelio.

— LięMtiNzlęa
žiaus parapije, iszmokpjo pas
kutine skohtf $4,775 ir sudegi
no morgecziu.
sidoda isz 400 szeimynu, o 300 
vaiku lankosi in , parapine 
mokslaino kuri yra per maža 
ir neužilgio statys nauja, kai
po ir narna del seserų kuris 
kasztuos in 
doleriu.

prasi žen-
»

sulaiko

Sztf. Kry

Parapije su-

KUR BUNA?
\ m •

PajioKzkau Gendron,
vos Kazakevicziu; J ieva po vyru Ku- 
czaviczleno, 
III. Gcndrc ir Arszc pirmiau 
Mahanoy City. Paeinu isz Miulampo- 
los apskr., Edvaravo 
ežiu Kaimo, 
keviczlus likos 
Renki, III. 
ant jo turtu 
darysim su 
Praszau atsiszaukt ant adreso.

K. „Kazakevicz,
Carterville, Ill.

pirmiau gyveno Virden, 
gyveno

gmlno, Slavan- 
Ju brolia'Jiiokiis Kti^.d.-

užmusztas mainoHC 
March 31> Asz pasilikau 
administratorium ir ka 

Kompanija už jb silicrti.

jr

SSMtXWtMW^^*^************^***********************
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i

lankosi
Rt. -- 1 Bdk-28, ’ 

, i " **•* '
Magdalena Pasilauczkluto po

narna del seserų
65 tukstanezius

Brooklyn, N. .Y— So. Brook
lyn© Bush Terminal Warehou- 
sej užmusze Vladislova 
eziuli, 30 m. amž. Nelaime in- 
vyko bedirbant, kuomet nuo 6 
augsztu k ryto “trokas” ir pa
taikė staeziai ant velionio gal
vos,
mažais kudykeliais, 
po num. 88 Horatio St., 
Yorke.

Asz Magdalena Pasiiauczkiute po 
vyru Buguzavfczleno pajicszkau bro
li Jurgi PasiU|Uczka ir ^cš^ts Marijo-

Mahanoy Cftyy^p dabar 
Visticzlo’ para., 

Paplaczku kaimo. Meldžiu atsiszaukt 
ant adreso.

Mrs. M. Buckwait, 
44 Fort St, East Norwalk, Conn.

na Szvcdicnc, girdėjau* kati* .17 metu 
atgal buto T" ‘ 
Pittsburg, abudu isz.

(to 33

GREITAS I’AEENOVINIMAS. I 
Novirhno maisto, skausmp.s, ruksztis 
ir užkietėjimas,kada justi pilvas yra 
visas notvarkuoja

GARFH.AX 
priduos Jumis greita pagclba, 
vcjkia ir paluosuoja vidurius. #

GARFILAX 
yra pavidale peppermint kandžiu, pri- 
enina imti. Geras visiems, seniems ir 
jauniems. Bandykite szl naktį o ant 
rytojaus jausitės gerai. '

Dykas iszbandymui kuponas: 
Frank Garfin^el, Mfg. Chemist, 

.141 Ave. A. Dept, L-15. Now York 
Parszan prisiųsti man dykai sempell 

Garfllax aht szlto adreso:

Greit
r

Ho Mano draugas Matljoszlus 
ka isz Liudinavo,

I

Pabins-
para., ir Valscz.,

vardas :

Armonlsku kaimo. Meldžiu atsiszaukt. 
arba žinantieji prancszklt.

S. M. Naujalis, 
Baldwinsville, Mass.

Ulyczia: ...

Miestan: ..

Box 105
Paliko motore su dviem 

Gyveno 
New

žinios isz Lietuvos.
Lenku okupuotoje

gyvenimas 
nepakenezia- 

žandarai ir 
gy-

Lietuvos dalyje 
kas kart, darosi 
mosnjs. Lenku 
kareiviai taip pieszia kad 
ventojai savo skunduose, kuriu 
apszcziai prisiunezia Lietuvos 
vyriausybei, 
szevkus vadina anglais, paly
ginus su lenkais.
žiaurumą liudija szitoks atsiti
kimas.
je 8 lenkai iszsivare isz 
sodžiaus 2 g
tate priesz save, pradėjo szau- 
dyti in netoli stovinezia lietu
viu sargyba, patysszelpdamiesi 
už nelaimingųjų gyventoju. Už
imtųjų krasztu g 
tuviai praszo kuogreieziausiai 
juos iszvaduoti isz lenku 
guves.

vokieczius ir bol-

Apie lenku

K i t a viszk i o valsczi u- 
vieno 

gyventoju ir pasis-

yventojai lie-

ver-
n

Cenzūros panaikinimas. — Vi
si politiniai laikraszcziu straip
sniai dabar bus spausdinami be 
jokios cenzūros. Tik staipsniai, 
lieczia kariuomene, bus žiūrimi 
karo cenzūros.
Bjaurus nusidėjimas Lietuvai.

Susekta, kad atsiraida paru- 
bežio kareiviu kurie už kvszius 
praleidžia in Latvius ar Vokie
tija linus ar kitas prekes. Tuo- 
mi jie daro dideliausia nuos
kauda tėvynei! nes Lietuva už 
iszvežamas prekes, ypacz linus, 
gauna invairio pelno ir atlygi- 

Tie nesažiniszki karei-

J

mmo.
viai kurie taip bjauriai parube- 
žo sargyba eidami, elbiasi, ga
li ankseziau ar vėliau sulaukti 
dideles bausmes.

I' — ■

>

mano azvogcri JuoząPajicszkau
Treczloka seniau gyveno apie Maha
noy City, taipgi Antana Zuiki seniau 
gyveno Philadelphia, dabar 
kur.

nežinau 
Praszau atsiszaukt ant, adreso. 
Juozas Ilainaszkcvlczia, 

Hazleton, Pa.715 E. Diamond Avė.,

Asz Ona Yuszkicnc po tėvais Pavo- 
llute pajicszkau pusbroliu Juozą, Joną 
Jurgi Ir pusseseres Morta, Terese Da- 

vlsi Meteliu para.
džiu atsiszaukt ant adreso.

■ Juozas Yuszka,
81 Kent Lane Wilkes Barre, Pa.

vidavicziu, Mel-

Pajicszkau savo paezios 
Valtkevlczicne po tėvu Vaivelevicziute 
isz Vilniaus, Traku apskr., Epidcmcs 
kaimo, ūgio nedidele, szviesi, geltoni 
plaukai ir turi apgama ant Kaktos. Ji 
prasiszalino nuo manes su palioku

ElzbletoH

Antanas Szeszkus Jau 25 metai atgal 
szirdingai meldžiuKas apie jla žino 

praneszt o gausit $10. dovanu.
Antanas Vaitkevlczlus

30 Starke St. Plttson, Pa.

Mano sesers sūnūs Jonas Krasauc- 
kas pirmiau gyveno Pullman, Chicago,
III.

Box 164

Praszau atsiszaukt ant adreso.
• (to 33
Alek Rlmkevlez

Raleigh, W. Va.

Pajicszkau Elzbietos 
Jestrakio ir Vinca Szlupicnius isz Je- 
naukos abudu Pluttszkiu para., Stara-

Strol lutos isz

poles apskr.
praszau atslszauk ant adreso.

Piuszas Žalkaucka?,
Rosemont W. Va

Turiu svarbu reikalą
(to 36

Box 1

Mano pusbrolis Kazimieras Maksz-
t.utis isz Kalvarijos Apsk r., Ūdrijos
Gmlno, Karkllnu kaimo, 28 metai ame- 

Praszau atsiszaukt ant adreso.rike.

Box 271
Ig. Matulonis,

VYRU
LIGOS
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Cuddy, Pa.’
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DIDELIS BALIUS.

Ant naudos Padegusios Para
pijos S. S. Petro ir Povylo, 
Tamaqueje. kuris atsibus 
Seredoje 21 Aprilaus, 1920

Ant Liberty Sales, 
Tamaqua, Pa. ,

pu i k ip use orkestrą.Grays
Parapije užkvieczia atsilanky
ti laja diena.
liaus eis ant padegusios para
pijos ir kožnas privalo pribūti.

Nauda isz ha-

DAKTARAS NAMUOSE.

Ka tik iszcjo isz spaudos nauja knyga 
Knygutėje 

apraszoma visokias vaistiszkos žoles, 
szaknis, žiedai, lapai ir t.t. nuo kokiu 
Ilgu ir kaip vartojama. Su lotlnlszkais 
užvardljhnaio taip kad kožnas gali jos 
gauti bile aptiekoje.
daugybe geru pamokinimu, slaptybių 
ir receptu. Tokia knygute yra kožnam 
reikalinga. Preke tik $1.00.

M. ŽUKAITIS,
451 Hudson Ave.

DAKTARAS NAMUOSE

Apricz to yra

'(A.23
Rochester, N. Y.

ANT PARDAVIMO.
Namai ant keturiu famillju ant viso 
lolo. No. 432 ir 434 W. Pine St. ir du 
namai prie W. Mahanoy St. Elektrikas 
Ir vanduo namuose. AtsĮazaukitc pas

. Mrs. M.j Doylo,
433 W. Pino St.

A.23
Mahanoy City, Pa.

KARMOS —l'ARMOS — KARMOS — PARMOS.
Jeigu jeazkote geros ukes tai mos 

turimo didžiausi pasirinkimą geriau
sios Žemes Michigan stoite. Visokiems 
augalams, kaip tai Javams, sodnams, 
ir uogoms. Czia žeme labai gera, bet. 
kainos žemos. Nepraleiskite progos.

American Farm Land Co.
Scottville, Mich.

Daktaras KOLER yra vienatinis tarpo Lietuviu daktaras 
Plttsburge. Jisai mokinosi Varszayojo, studijavo begijo 
32 metus Invalidas ligas vyru ir moterų, todėl jas nuodug
niai pažlnsta. Gydo' užsinuodinima kraujo Ir silpnybes 
vyru, spuogus, niežėjimus, ligas tinimo, įnvalrias ligas 
paoinauczias nuo neezystumo kraujo. Atsiszaukito ypa- 
tiszkai, per laiszkus asz negydau. Dr. Koler kąlba Rusisz- 

kal ir Lenkiszkai. Ofisos valandos nuo 9 ryto lig 8 vakaro.
Nedaliomis.iki 2 vai. popiet.

Dr. KOLER, 638 Penn Ave. Pittsburgh, Pa.
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Ar Jūsų Vaikai Nusiskundžia?
T l

Gal tai yra nuo danty.~ Blogi dantjs už- 
nuodina valgomąjį maistą, užgauna ju 
virškinimą ir nuo to paeina daugelis ne
gerovių.

? r

“GERI DANTIS”

f O
C; o..

0 o \ 
o o

o Si'
to.

25^
►V

i
Vardas

l,“COLGATE" antj.. vviAi/iirj anv 
toiletinty dalykų yra kaip

xSTERLING’l ant sidabro.

•ra
D I* V

I .

l

n
1 i i.

’.peržiiirčkltėsavo Vaikų ir savo dantis.
Eikit pas savo aptiekininką ir reikalai!-
ktt Colgate’s Ribbon Dental Cream. Pa
sidėkit prie prausyklos. Aiškinki t vai
kams, kad yra reikalinga šveisti dantiš
kas rytas ir Vakaras sii atgaivinančiai 
skaniu *

CQLGftTK’S RIBBON DENTAL CREOM 

į I

•m ui. m»*

COLGATE & CO?
■•o

HFiimn

f

.t

!

/
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“GERA SVEIKATA" r

PARDAVIMAS DYVONU 8
i

MUZIKOS MYLĖTOJAMS.
Keturi nauji veikalai. Notos del Piano
Pas Darželi (rys mergeles, duetas 50c. 
Esu aut szio Avlelo, solo 
Lietuva brangi . . .

. . 50c.
t

Kas nuramys mano szlrdele.
Siuskite piningas registruotam laiszko 
ar per Money Orderi, stempu nepriimu 

J. A ŽEMAITIS, Iszleistojas.
315 S. West St. Shenandoah. Pa.

I JI h • f •

4 50c,
. 50c.

Prekes pabrangs.2 , * n 1 1 1 1 1 • Prekes pabrangs g
I ApiihuiFhe^gavįjp^^inįą apie tai nuo fabrikantu. i 

. ' Prekeą^a’ prtduqlos' ^*a paimtos nuo 
geriausio taigoj

Suozedihsii^pininga pirkdami dabar.

c

1919 Smith's A t

39x12 Tapestry Rugs, vertes $28 dar $24.50 
9x12 Brussel Rugs, vertes $40 dar $34.50 
9x12 Axminster Rugs, vertes $60 dar $52.501 

$55.001£ 9x12 Seamless Axminster Rugs Verte* i* 
» $65 dar *

9x12 Heavy Velvet Rugs, vertes $65 $55.001

Galile dabar sau iezsirinkti 
per tris menesius, 
tai ateikite o mes parodysim -velau prekes pabrangs.

3

o mes palaikysime jumis 
'Jbigu mislinat pirkti Parlor Siutą

4 —-—

GUINANS
t

i * J.' Jj

MAHANOVCITT, TA. 
MT. CARMKL, PA.

SHENANDOAH, I»A.

UNION 
[’NATIONAL 
L BANK k MAHANOYJ k CITY'^

Capitol Stock 1125,000^* 
Surplni A Profili

i

Mokame antra procentą ant 
sudėtu piningu. Procentą prl- 
dedam prie Jusu piningu 1-nia 
diena Sausio ir Liepos m ©Bo
suose, nepaisant ar atneszat 
parodyt knygute ar ne.

Mes norim kad ir Jus turė
tumėt reikalą su musu Banka 
nepaisant ar mažas ar didelis

Bankas adarąs nuo 9 vai. 
ryte lig 3 vai. popiet, Subato- 
mls 9 ryte lig 12 vaL

H BALL, Prezidentas
F. J. NOONAN, Vice-Prez.
J. E. FERGUSON, Kasteriąs.
R. T. EDWARDS. Vicc-Kas.

v 
i 

■ i’

f

Sztai Koki Prieteli Turite—(? , <
Merchants Banking Trust Co. Banke 
Yra tai pirmutine Banka Mahanoy City ka pradėjo mokėt > 

procentą ant sudėtu piningu. j
Yra tai Banka in kuri ateinate, kada reikalaujate pagclbos < 

kada perkate namus, * 5
Yra tai Banka kuri'pagelbsta jumis atmokėti skola per į 

lengvas mėnesinės mokestes arba teip tankei kaip j 
jumis geriausia iszpuola mokėti. ?

Yra tai Banka kurios virszininkai yra juso tautiecziai ir 5 
pažinstami. • j

Yra tai Banka in kuri galite ateiti ant rodos arba informa- i 
cijos, kada norite kur investyti piningus arba pirkti 5 

namus. s
Yra tai Banka, kurioje jaueziatės lyg save name. <
Yrą tai juso Banka. ... 5
pasakykite savo draugams ir pažinstams kad dėtu savo < 

piningus in Merchants Banking Trust Co. Banka. Szita <

e

i

DAKTARAS W. BURKE
LIETUVIS

418 W. Market St. Pottsville

Su visoms ligoms priima, nuo 
valandos Iki 10 valanda Isz ryto, 
1 iki 3 vai popiet. C iki 8 vakare.

Telefonai, Bell - Kensington 531C \ 
Keystone, - East 6720 i 

Dr. E. G. KLIMAS.
PERSIKEI.E IN NAUJA VIETA 

Priėmimo valandas: , 
Llkl 10 va), ryte. 6-8 vai. vakare !

2538 E. Allegheny Ave.
PHILADELPHIA, PA. 

— i— O » o t ini ■» db ■ ■■ pi i w Hfc

Naujas Licluviszkas Graborius
KAZIS RĖKLAITIS.

516 \V. Spruce St. Mahanoy City

Banka žino kaip jumis geriausia pagelbėti.
MERCHANTS BANKING TRUST CO.,

MAHANOY CITY, PA.
—DIREKTORIAI—
L. Eckert, Vice-Pres.
W.F. Rynkewicz

T. ^4. Horn<bv

D. M. Graham, Prw.
J. H. Garrnhan, Attorney

P. C. Fenton

J). F. GuioMii, TnjJtK
A. Daninewicx M. Gar įla

AR SERGATE RHEUMATIZMU?
Jeigu sergate Rhcumatizmu o Jums jokios gyduolės ne gelbžjo parsitraukit UKSUS 

GYDUOLES NUO RHEUMATIZMO. (gerti). Prtue už bonką..........................................50
UKSUS LINIMENTAS NUO RHEUMATIZMO. (tepti)Pržkž....................
URSUS KRAUJO VALYTOJAS, sustiprina nusilpnitą kraują. Pr«ki.... 
URSUS PLAUKŲ APSAUGOTOJAS, užaugina stiprius plaukus. Pr«kž 
URSUS SKILVINIS BITERIS, reguliuoja ir pravalo vidurius. Pržkž...
URSUS MOTERIMS REGULIATORIUS. Moterų draugas nelaimėje. Pržkč........ $1.50

Męs siunčiame kožnain ant pareikalavimo musų didelį Kataliogą Naminių Gyduolių 
kuriame rasite daug naudingo skaitymo apie žmogaus kūną, sveikatą, jo lygas ir pageibą.

URSUS REMEDY ©
160 N. WELLS ST.. DER. B

kuriame

• t

ijj

I

$1.00
$1.50
$i.bo
$1.00

CHICAGO. ILL.

k stadnoatsnoH nan sotsmnS E E

Siuvamu Yla. šita yla galima pasitaisyti: čeverykus maišus, karpetus ir kitus di- • 
delius ir mažus pataisymus. Šita yla sutaupys jums pinigų ir laiko. Ji siuva gerai, greitai ir 

' drūčiai kaip mašina. Prie ylos pridedame kamuolėli siuto ir 3 adatas. Kaina $1,00

d •

* y ‘ 
g

SkusklH tianiio hu gera brltvn. UNCLĖ SAM’S RAZOR MAKERS Šita S
britvąyra padaryta išgeriančio plįjno ir varQiojam^ po vtya Amerika Tai yra geriausia. bj-itva
Už taip pigęprckę ir nesigaflčsite jų Jsigyję. vartokime tiktai geras britvas. Kaina

«

PILNA KALADE KAZYRŲ 
SU INSTRUKCIJOMIS. Šios Ka- 
zyros yra su instrukcijomis, kaip 
jas vartoti ir kaip ateitį jsptti. Ą 
Šios Kazyros yra geriausia žais- 
mč Luošame laike ir su Jomi ne p 
tik save, bet ir visus kitus geriau- / 
šia nubovyti Šeimyniškuose ir 
draugiškuose susirinkimuose. Šita 
pilna kalade Kazyrų su instrukci
jomis (angliškai) yra dabar įmina
mos pas mumis, kaina

ŠEŠIOS kitoniškos magiškos 
štukos su instrukcijomis (angliš 
kai) ir TR|S LIETUVIŠKOS KNYr 

GUTEs; t)Phflilaptys BtirtinInkų. KtsBalaw. O)&ciprit4i Kny^clo# 
, Už šešias kitoniškas magiškas štukas ir trįs lietuviškas knygutes kaina #1

r>ifnnH Orakulus arba burtų, monų ir visokių paslapčių knyga. Su pa
veikslėliais. Lietuviškai sutaisė J. Laukis. Yra tai didžiausia ir praktiškiausia monų knyga, 
burti) ir delnažinystės (fortune telling) mokslų* Formatas6x9 colius. puslapių Gražiuse 
audimo apdaruose .

Siųsdami pinigus adresuokite: \
S. P. TANIS & CO., 

31 EAST112th STREET, CHICAGO, ILL 
■. ..

v

4

ccicasAvta 
fortune: 
TtlLING 
CARDS 

MADAHEirNORMAND
STANOSfiO 

ha V’m a c aso so.
CH4<,A*0.

jas vartoti ir kaip ateitį jspiti

KOo,

kai) ir TR|S LIETUVIŠKOS KNYf

S. P. TANIS & CO

Ir

Daktaras Juozas J. Austrą 
LIETUVIS

BiivuMm Daktaras Kart u menėje, 
GIDO VISOKIAS LIGAS

Priima ligonius lig 10 valanda ryte.
12 lig 2 popiet.

Telefonas—Bell 359 R. j
113 E. Coal St. Shenandoah j

6 lig 9 vakare

LIETUVISZKAS GRABORIUS
A. J. SAKALAUCKAS.

801 E. Pino St. Mahanoy City, l*a.

NAUJAS ISZKAPLUAS PLAUKAMS
Dekavoje milijono žmonių už 

pulkus plaukus, o teip-gi sulaikė puo
limą plauku labii trumpam laike. In 
vieta Iszpuolusid. atauga tankui plau
kai: Gvaran ty.
Pasakykite kitoms tautoms, 
kite pas: Drs. Brandžia CoiMetlcs.

Sta. W. Brooklyn. N. I.

Informacijas dykaL 
Raasy-

A. O. N0VAKAUSKA8
ADVOKATAS 

Kampas Matu Ir Centro SL 
SHENANDOAH, PA.

Ne stralknok! Rakta savo , a 
bosas. Net eik kitam dirbt. 
Iszmok balberaut. Goraa / \ 
uždarbis, kad ir važuosl
in k raj u. Apie daugiąus 
raszykite ant adreso: 
Nossokoffs International

Barber School, 
1202 Penn Ave.

y;
I aJT*”

riUsbargh. Pa.

W. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS* GRABORIUS.*'

h Li - ii u ZTMI
Ii* i—-—

7r*
1

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY, PA. 
Laidoja hunus numirusiu, Pasamdo 
automobilius, rlglnus Ir vežimus ‘del 
laidotuvių, krlksztlnju, 4yeseilijųvpasi- 
vaŽinejlYno Ir tt. Kraustė" daigais Ir tt 
520 W. Centre SL Mnlianąy City. Pa.

Pasamdo

, Jeigu kada busite San 'Francisco
* tai nusiduokite In hotell
i HOTEL LAWRENCE
>' J. W. PRALEIKA, Savininkas
' Ruimai: $2.50 igi $4.00 ant savaites 

50c. 75c. Igl $1.00 ant dienos
J Sztltas ir szaltas vanduo kožnam 

ruime. Garino sziluma., 
‘Puse bloko nuo Marketo.
Vienas blokas nuo Paczto.
48 Sixth Str. San Francisco.




