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ISZ AMERIKOS

New York.

Ant geležin-

report e-

(storesne

Tėvas sveria 400 svaru, moti
na 450, o dukrelė 658 svaru.

Pana Emma 
Rent i tiktai 685 svaru pribuvo
in New Yurka.
kelio stoties turėjo pasikalbė
jimo su laikraszeziu
reis sziteip: “Asz turiu 28 
metus, 5 pėdu ir 5 colius augsz 
ežio, ezovorikus neszioju 8 nu- 
mario, platumo turiu aplinkui 
(i pėdas ir 7 colius
no kaip didesne,) blauzda tu
riu 32 colius aplink, sveriu 
685 svarus. Mano motina sve
ria 450 svaru, o,tėvas 400 sva
ru, septyni mano brolei ir se
sutes svėrė kožnas nemažiau 
kaip po 216 svaru kožnas.
Slinkus bus gyvenimas su taja 
storuliu, 
paezia.

Dvasios po lova, arba baime 
turi dideles akis.

Puget, Alich.— 
Czuida adbego pas savo 
įninka apsaky nedarna, 
per visa nakti negalėjo miego
ti, nes girdėjo po lova 
nantes dvases, kurios trauki
nėjo lenciūgus ir kvaksėjo bai- 

Pažiuret po lova bijojo, 
josios vyro taja nakti nesi- 

todel palindo

2 colius aplink,

katras jiaja gaus už

Airs. Kaire 
kai
liuk

vaidi-

Dvasios
mjrusi

sei. 
nes 
rado namieje, 
gyliau po patalais ir vaikams 
ta pati liepe padaryt ir per vi
sa nokti poteriavo.

neapsimalszino.
Alotere, maneJiaJ hii 
josios kurna, kuri neseno i likos 
palaidota ii’ szaukesi pagial- 
bos. Kaiminka iszklausius to
ki baisu apsakymo, nors ne
drąsiai, bet draugo su keleis 
vvrais nusidavė in šluba idant 
pažiūrėti kokia ten dvase ras
tųsi.

Sh baime visi pasilenke po 
lova ir paregėjo tupinezia visz 
ta perekle su viszcziukais 
lova, 
kia tai buvo dvase ir

Kaimynai prisijuokia 
baimes

nors

po 
Dabar dasiprato visi ko 

dejavi-
mai. 
szirdingai isz moteres 
iszejo.

Motere palaidota su kate 
vienam grabe.

New York.— Maria Ewer 
įnirus ana diena, paliko testa
menta kuriame paliepė palai
doti su savim
josios mylema kate, 
gimines užvedė teisina 
szais josios testamenta, tvir- 

buvo 
jeigu padare

vienam grabe 
Dabar 

prie-

szeszcs 
indeja 

a rielka

tindami, buk Eweriene 
nepilno proto, 
toki testamenta.
Pirko G baczkas vandenio už 

$6,000.
AVashington, Pa.— Koki tai 

apgavikai, pripildė 
baczkas su vandeniu 
pūsles pripildytas su
ir davė keliems kvailiams pa
ragauti toji sztopa per sziau- 
dus. Kvailei užmokėjo už to
ji sztopa szeszis tukstanezius 
doleriu už szeszes baczkas 
vandenio ir nusivežė 
Kada, inmusze krano in bacz
kas pasirodė, jog tai vanduo. 
Nuvažiavę adgal in vieta kur 
pirko sztopa, paukszteliu jau 
nerado, o kvailei sziadien ap- 

. ga i lesta uje szeeziu 
ežiu doleriu.
Iszvarys da 562 radikalus isz 

Ameriko.
AVashington, D. C.— 

kada užėjo atei-

* u z
namon.

tukstan-

Nog

ISZPANAI VADINA JIN SAVO KARALIUM.
r

Don .laime, kuris prisisavina sau

I
I

iszpaniszka sostą, o 
nekuria iszpanai laiko jin už savo karalių, ketina pribūti iii 

senoviszkas nžliekas paliktas per jojo 
se-

Amerika, parduoti 
motina. Žinoma, jog czion Amerike kupeziu ant tokiu 
noviszku užlieku atsiras daug.

New Yqrk.— 
atplauko laiyas j£62 la vo

ką re iviu, 
lauku

ISZ VISU SZAL1U
, „ „ ■!■»! ...........III

Razbaininku urvoje surasta 32 
nioteriszkos galvos.

Kotnres- 
czionais,

ISZ ROSI J OS LIETUVOS IR 
LENKIJOS.

REKONSTRUKCIJOS 
DARBO SUTRAUKA.

1917 meto, 
vystės instatymai likos isz- 
siunsta in Rosije 562 negeisti
ni svetimszalei už visokius 
prasižengimus. In keturis me
nesius likos aresztavoti 6,000 
radikalai isz kuriu 3,000 . bus 
iszvaryti adgal isz kur pribu
vo. Dabar randasi 562 kan-

Kairas, Egiptas. • 
deszimts myliu nog 
miestelije Tautoje, kur atsibu- 
na daugeli jomarku, 
užtiko vienam name trisde- 
szinils dvi inotoriszkas galvas 
skiepi4, bot kuom nesurado.

Buvo lai urvą razbaininku 
kuriu vadas kalbinėdavo pato
gus ir turtingas moteres ant ap- 
sivedinio, o kr
Javo pas jin tai daugiau neisz- 
oidavo, nes
įlydavo savo aukas ir apijilesz- 
davo nog \ isko, kunus sudegin 
Javo jiecziuje, o galvos pasilik
davo ant atminties.

Dabar palicije pradėjo kasti 
skiepe su vilezia atradimo dau
giau gaivu.

pa lie i je

PATARIMAI NOG RAUDO
NO KfcYŽIAUS 

DRAUGUŽES

t

kiiot.

4 < 
t J

vicnani

a mot e re užei-

razbaininkai nužu-

San. Mieste

prasza liūtas 
likos už- 

szinitai žmo-

10, 12, ir 15 vail. 
Kas prieszinas —

Terp au- 
moleriu ir

Bolszevikai suszaudo tuosius 
ka ne nori dirbti.

Petrogradas.— Trockio in- 
sakymu Rosijoj darbininkams 
smarkiausiai draudžiama strai 

Dirbti reikės komisaru
nuožiūra 
diena.
szaudomas. Paprasti darbinin
kai bus nusitinsti in sodžius.

Tai ta n sovietu bolszevi- 
kiszka darbininku laisvini

Bolszevikai artinasi prie 
Piatigorskio.

Novorosvsk. 
kryptimi

in 
su-

prie 
panaszu

I J J;

Vienas szimtas pen-

DŽIOVA.
Kas tris minutas viena ypa- 

ta mirszta Suv. Valstijose nuo 
džiovos.
kiasdeszimts ‘tukstaneziu mir
szta Suv. Valstijose nuo džio
vos iii motus.

Vienas isz kpžno deszimts 
žmonių mirsztancziu Suv. Amal

ui i rszta nuo džiovos.
jog turi džiova,

Kongrese.
Balandžio 15 d., Senatas pa

tvirtino Prezidento paskyrimu 
nariu Bailroad labor Board.

Balandžio 15 d., Senato Dar
bo Komitetas pritarė byla ins- 
teigimo Moterių Biuro 
Darbo Departmento,
in dabartini Araiku Biurą.

Balandžio 16 d., Senatoriai 
Wadsworth (I?) Erolinghuy- 
sen (R) ir kiti iszreiszke prie- 
szinguma sumažinime armijos 
žemiau 280,000 prisirasziusiu 
kareiviu ir 18,000 aficieriu per
statyta Senato Militan 
sijos.

Senatorius
inesze byla balandžio 16d 
rūpinant 7 ir 8 centu.

Balandžio 16 d., But as 
tvirtino ir prisiuntė Senato Ar
mijos Paskyrimo Skyriui byla 
del $377,006,000, ateinaneziarns 
metams, užlaikymui 
isz 175,000 vyru.

st i jose
Jeigu manai, 
neatideliojes eik pas gydytoja 
arba in džiovos klinika. Tegul 
ten atsargiai examinuoja plau- 
czius. Atsimink, tas negali

H

Kaukazo 
bolsze vi ka i perėjo

Kubanes upe ir slenka Novo- 
rosijsko link. 
(>• n 
szevikai 
gorsko.
kai spiria Donikino armija 
prie Kaukazo kalnu, ir pasta
roji sziame ruožte vargiai be- 
iszsilaikvs. Už Kaukazo kalnu 
bolszevikams prisieis susitikti 
su naujai susitverusiomis ne
didelėmis valstybėmis — Gru
zija ir Armėnija.
Priverczia panevali prie darbo

Jekaterinburg. —
rinburgo, Permės ir Ufos gub. 
bolszeviku vyriausybe paskel
bė visuotina darbo prievole 
nuo 18 iki 50 metu.

Bolszeviku vyriausybe vi
sus geležinkelius paėmė karo 
valdžios žinion (militarizavo). 
Netrukus manoma, tas pat pa
daryti ir su odų dirbtuvėmis.

Riedamosios medžiagos 
dirbtuvėse darbininkai priva
lo dirbti 12 vai.
B o 1 s ze vikiu e R o s i j e
1919 m. pusmeti turėjo 18 mili
jardu rub. pajamų, o iszlaidu 
150 milijardu. Aradinasi vals
tybe turėjo 132 
:olio.
Lenkai perlauže bolszeviku 

glitas, paėmė 15,000 in 
nelaisvia.

AVarszava.— Lenkai perlau
že glitas bolszeviku ant ukra- 
niszko frunto, paymdami Mo- 
\ilova, 15 tukstaneziu bolsze
viku in nelaisvia, 60 armotu, 

76 lokomotivas ir daug kitokio 
cariszko matorijolo.

Košeiuszkas lekiotoji! szva- 
dronas bombardavo Kijevą,

ir T ‘ '• gryzt m darbu.

Užėmė Geor- 
bol- 

Piati-
pevsko gel ožkeli o stoti 

artinasi prie
Tokiu budu bolszovi-

Denikino

y

Jekate-

Komi-

Frelingliuysen
pa-

uz-

armijos

Darbo Departmentas.
Imigracijos Biuras pranesza, 

Kongresas, 
neiszduos

arbajog pakol
Darbo Sekretorius 
kitu instatymu, kasli.uk inleidi- 

reikalingu agrikultūrai 
darbininku agrikultūros darbi-
ninbai bus inleidžiami (laiki- 

Kanados

Atsimink, tas 
but padaryta pakol visa kruti
nę neatidengta. Todėl netikėk 
in gydytoja, kuriti to 
arba, dar blogiaus, jeigu jis pa
tarė vaistu del kosulio 
kio plaucziu peržiūrėjimo.

(lydytojas taip-pat turi exa- 
minuot seiles mikroskopiszkai. 
Paprastai tas gali but atliktas 
veltui per State Board of 
Health.
aficierius pagelbės ta atlikti.

Gegužis ir muses.
geriausias

jie r State 
Vietinis

ino

nedaro,

be jo-

sveikatos
i

Gegužes menuo 
jsznaikinti muses.

A'ra tik viena naudinga mu- 
se — negyva.

Mažos namines muses reisz- 
kia daug pavojaus.

Muses didinasi purvuose.
Užkresziamos ligos papras

tai mušiu platinamos.
Uždang tvorelę (įiris ir lan

gus. — (Red Cross.)
Atgrasik ranku pasisveikinimą

Ar nors syki' pamąstei kiek 
per viena diena, ir ar nors syki 
apsvarstei kiek kartu in* diena 
priedejai nepraustas rankas 
prie burnos?

Kuomet chirurgai atrado jog 
ju paežiu pirsztai nesze užkre- 
cziainus gemalus in žaisdas, jie 

ku-
chirurgisz-

800 pražuvo musziuosia 
Guatamalęje.

Salvador.
uatamaloje, kada kylo pasi

kėlimas ir likos 
prezidentas Cohėra, 
innšzta asztuoni 
niu o konia du kart tiek pažei
dė maiszacziuosia. 
k u randasi daug 
vaiku.
Blogas iszauginimas priežaste 

nedoraus gyvenimo ir pa
baiga ant virvutes.

Czionaitipiam 
kalėjimo pasikorė da 
žmogus Juozas Duszinskas, 22 
metu amžiaus. Paliko jisai 
moterių su mažu kūdikiu, dide
liam vargo, 
levu, kurie blogai iszaugino sa
vo vienatini sūneli, 
tankei atsitinka, kad per dide
le meile tėvu del savo kudvkio 
viloje iszaugint 
žmogaus pražudina jin.
Teip buvo su Juozu, kuris bū

damas vienatiniu kudykiu Du- 
szinskiu, turtingu žmonių, isz 
pat savo jaunystes pasileido, 
isztvirkejo ir dare ka norėjo, 
nes tėvu nubaudimo visai nebi
jojo suvis. Iszmoko gert, ka- 
ziruot ir vogt. Kada sūnelis isz- 
augo, tėvai per vėlai užtemino, 
pasekmes savo auginimo 
sius savo aklos 
naus bausti buvo jau pervelu o 
sūnelis ir nesidavė plakti. Per 
gėrimą ir savo nedora pasielgi
mą nuvargino tėvus turtus, ju
ju pragėrė ir prakazyriavo, o 
nuskuręs patsai ir visiszkai nu
vargins ir kad galėtu iszmątyt 
savo nelaiminga motore su kū
dikiu ome uždarbiaut naktimis, 
bet ir tas turėjo ant galo pasi
baigt, nes suynitas ant karszto 
darbo, kada vogė kanmyntū isz- 
peneta meitėli, negalėjo iszsi- 
sukt ir turėjo keliaut in kalėji
mą.

nai) isz Alexico in 
cukraus sezonu (1920) Colora
do, AVyoming,
Nebraska. De) inloidimo ir su- 
gryžimo tu darbininku, Biuras 
užlaikis regulacijas Sekreto
riaus byle isz vasario 12d., 1920 

Wall Street žufnalhs balan
džio 16 d., pranesze, jog popie- 
rininku unijos sutiko su fabri
kantu pasiulijimu del 20% al
gos padidinimo liet nebus per
mainų darbo valandų. Sutartis 
del vienu metu.

Victor S. Clark, buvęs agen
tas Suv. Aralstiju Muito Komi
sijos sako, jog fabriko gyven- 
jai Japonijoj pasidaugino pra- 
eituosia 3O.m., nuo 100,000 iki 
1,400,000 daugiausia;
ežiu ir žuvininku, 
tus penkis metus didžiausi fab- 
rku miesteliai pasididino dau
giau negu visas szalis.
Pirmas suardymas geležkelio 

streikoje pakilo balandžio 16 d. 
tuomet 5(M) Pennsylvanijos ug- 
nagesiai ir lokomotyviniai dar
bininkai Baltiniorije

Kas aplaiko pelną nog augliu?
Indianapolis, Ind.— United 

Mine Workers bjuras pranesza 
buk., kelios sauvaites adgal, 
kokis tai Jack Bell ir kiti ang- 
lekasiai isz kasvklu Tiltonvil- 

kožna

Krokuva. —

A
iii

Utah Iowa ir

Atveže 402 užmusztus 
kareivius.

Isz Antyerpo

n a i s a me r i k on i sz k u 
kurie žuvo ant

Visus nusiims del |los, Ohio, indedavo in 
jialaidojimo kara augliu iszkasta per juo-

‘ ‘Ales 
anglekasiai ajilaikome 60 cen- 

Kiek 
jus užmokėjote už anglis kada 
pirkote

Bell ajilaike žino 
kontraktoriaus 
Ark.,
buk užmokėjo už tona $11.00 
o nog kito žmogaus isz Alc- 

Tex., buk 
kurios parėjo isz

Franci joj. 
szeimvnu 
czionais. 
bus

kares Paliko

jaunas
r

ant j .... I
Su kožnu lavonu sius szitokia korteliu: 
vienas kareivissinusias

ant atidavimo jam garbes lai- tu už szita tona, anglim
ke laidotuvių.

adgabonsužilgio 
vonu.

Kiti laivai ne
daugiau la-

Vittsburg
su amerikoniszku budu ir 
veniniu, 
cuziszku moterių 
vede su 
re i vinis, 
vyszkia
riko ir savo vvru. *
si vedė suv irszum

H •

12,000 franeuzaieziu pamėtė 
savo amerikoniszkus vyrus.

Nesutikimas 
gy-

12 tukstaneziu fran- 
kurios apsi- 

amerikouiszkais ka- 
suįrrvžo in savo te- 

Ame-
k ................................ -

iszsižadedamos
Isz viso aji- 
50 tukstan- 

cziu franeuzaieziu su ameriko
nais, isz kuriu daugelis 
moko angliszka kalba ir jiasi- 
liko czionais, bot tusios ka 
galėjo iszmokt 
gryžo adgal.
Tėvas aresztavoio savo sunu 

už vagysta.
New Orleans, La.— 

ver, locnininkas spaustuves 
nuo ne senei užtemino, buk

pra

no-
angliszkai su-

Z. IIv-
locnininkas
ne senei užtemino, 

kas tok is ajivogdavo geležiniu 
kasa ir 
tai dare, 
va, kuris naktimis 
in ofisą ir kantrei 
vagies.

suimtu paukszteli, kuris 
buvo sumim llyvorio ir prista
tė pas tęva, 
ant keliu tėvo atleidimo 
tėvas paliepė jin uždaryti ka-

Jaunas Ilyveris pri- 
tevui paėmė 62

’ "o 
jam

negalėjo susegti kas 
Paszau ke detekt v- 

pasislepe 
lauke ant 

Ana vakaru pasisekė

Sunelis, melde 
, bet

Įėjimo, 
sipažino, buk 
dolerius.
Geriau kalėjime gyvent ne 

kaip būti ant laisves.
Joliet, Ill.— Norints kalėji

mo dažiuretojas iszstume lau
kan tris kartus Roberta Need
ham, bet tasai kožnu kartu su- 

Ana. diena už
darytas ketvirtu kartu kalėj i- 

AHenas būdas 
sziadien

gryžta adgal.

me pasako:

Kalte visa v ra

Juk tas

per diena, 
antra j i

nog vieno 
Osceola, 

kuris pirko tn isos anglis
V * ■ ' . .

jin ant gero
,x

milijardu nuos
1SZ

Kimrey,
žmogaus 

uz 
rr*

i i

pragyvenimo pigei
yra apsigyvenijnas kalėjime,
^meldžiu manps isz
ęįąugiau, poiszvaryti, nes man-

czionais

mėgino atrast budus, per 
riuos rankos butu 
kai szvarios

Po rilga laika jie mėgino vi
sus chemijos iszradimus, kurie 
disinfektuotu rankas; gydyto
jai. net ir dabar atsimena tuos 
visus szveitimus,
ir painirkymus del szvariu ran
ku. Bet tas visas be jokios pa
sekmes ir galu gale gydytoja 
pradėjo neszioti gumines pirsz- 
tines, kurias po vartojimu jie 
virinėjo ir tokiu budu
szviežia pora sterilizuotu ran
ku del kožno ligonio. ' 
sas atrodė, mėgink kiek 
negali laikyt rankas 
ežiai szvares.

Didžiausias nesziotojas ligų, 
kuriu priežastinis 
randasi, užslepime burnoj ir

i

isz
anglis

o ta-
1,800

riltonville 
užmokėjo $15,60 už tona 
me torn* 
svaru.

Isz to pasirodo,' jog 
Mino AVorkers kalbėjo 
bia jog yra didelis 
ka aplaiko 
darbu ir kiek žmonis turi 
keti už anglis. Tolinus paro-l 
do, buk negalima kalt y t mai- 
nieri, jog kompanijos pakele 
preke ant anglių, iszsikalbėda
mi buk anglekasiams pakele 
27 procentu daugiau už darbu.

Ne mainieris gauna tuosius 
piningus, ka pirkėjai augliu 
užmoka, tiktai kiti aplaiko ta- 
ji pelną ir visi žmonis apie tai 
privalo žinoti kas juos aplai
ko. «
Iszgere “sztopo,” užlipo ant 

.stulpo ir elgesį kaip 
beždžione.

Alobile, Ala. — Gyventojai 
szio miestelio turėjo nepapras
ta regėjimą czionais kokio da 
no buvo mate. Kokis tai žmo
gelis sėdėjo ant virszaus tele
grafinio stulpo per 
dienas iszdarydamas 
szposus nuduodamas bezdžion- 
ka. ir porintš palicije jin sten
gėsi isz tonais iszgaut bet ne
galėjo Ant galo paszaukti ug 
nagesiai su ilgom kopeczioms 
pasekmingai nutrauko kvaili 
nog stulpo, 
iszgerias kokio tai 
vadinama arielka staigiu nete
ko proto ir nežinojo pats ka 
daro.

radosi tiktai
j

60 armotu

kaimie-
Per praei-

sziuravimus

United 
teisv- 

sk irt urnas 
mainieris už savo 

mo-

ke turės 
visokius

Tasai žmogelis
“sztopo”

PRASARGAl ,V1bUb latazkuR o Įr 
piningus in iszlelstuvo "Saule”, relke 
visados siusti ant szito adreso: W« D.

.’ szimtus maszininiu karabinu vai-
miles del su

Vietoje atmetavoti ten

bombardavo Kijevą 
užmuszdami daug žmonių r 
padaro milžiniszkas bledes vi
sam mieste. Isz viso lenkisz- 
ki lekiotojai užklupo 32 kartus 
ant bolszeviku ir iszmete daug 
visokiu atsišzAukimu po mies
tus isz oro.

Permainys Petrogradą ant 
“Leningrad.”

Moskva.— Pribuvo in czio
nais telegramas apreiszkentis 
buk isz priežasties sukaktu-

a v

bai savo
turėjo

už savo nelabus darbus, atėmė vįu 50 metu Lenino gymimo,
sau gyvastį isz sarmatos, pasi
kardamas.

Ar tai vis no pasekmes blogo 
iszauklejimo ir aklos meiles 
tėvu del savo kūdikio? Kas ta
me kaltas,
Szis atsitikimas lai buna pamo
kinimu tėvams, kurie panaszei 
augina savo vaikus.

jaigu ne tėvai? —

♦

Kaunas. — Isz Daugpilio 
tvirtoves parbėgo vienas lietu
viu karininkas ir du puskari- 
ninkai, kurie buvo 
laisvėje. x

Lietuvos laivininku bendro
ve jau insigijo keletą laivu, ku-

lenku uo

Tas vi- 
nori 

absolu-Valstijos Departmentas.
Sekretorius Colby, balandžio 

16 d. paskyrė AV. .1. Carr, 
rektorium Konsulines Tarny 
tęs, Valstijos Sekretoriaus 
Asistentu.

Departmentas 
nesziina kasi ink siuntimo pini
gu in Rumunija ir pasporto re
guliacijas.

Finansų Komisija.
Isz Paryžiaus pareinu žinia 

paskola 
pasekmingai surinko 15,730,- 
000,000 franku isz kuriu 6,800,- 
000,000 frankai buvo naujais 
pinigais.

Balandžio 13 d., pirklybu ra
portas apraszo Britt u 
plianus del sutikimo 
Francuzu paskolos.

Imigracijos Biuras.
Ronald Taylor, pirmininkas 

New Yorko Statymo Darbinin
ku organizacijos, Balandžio 16 
d., pasakė Kongreso Imigraci
jos Komisijai,

Valstijos

Di-
organzmas

H

■

iszdave pra-
nosei, yra rankos jeigu seiles
butu žalios spalvos, visi turėtu
me gražiai spalvuotas rankas. 
Neiszskiriant nei vieno, 
visi, daugeli kartu in diena de
dame pirsztus prie burnos, ir 
tokiu budu neszame ližkreczia- 
mus gemalus, kuriuos kiti neaL 
sargus žmones 
sybe, jog

mes
MS . j 
■H

soviatu centras nutarė permai
nyti vardo. Petrogradu ant 
“Leningrad” ant garbes tojo 
pasiutiszko bolsževikiszko va
do.

Suszaude du prasižengėlius.
Vilnius.— Vilniuje vieszpa- 

tauje mirties bausme už prasi
žengimus, nes sūdąs ana diena 
nubaudė mirezia per suszau- 
dyma du piktadarius Ulevi- 
cziu ir Szluza už apipleszimus 
Trocko paviete. Šuszaudy- 
mai atsibuvo tuo jaus.
150 žmonių užmuszta nelaimė

je ant geležinkelio.
Simla, ludije. -— Ant Oudh ii

jog nauja Francuzu

Kasos
Anglu—

prieszingai by- 
* los sulaikyti imgracija, jog yra 

rie netrukus pradės plaukioti Rohikhland gelžkclio, artimoje 40% stoka dailininku New 
nepai- 

paprastl darbininkai 
i (8 va

landos) sulyginant su $1.75 už 
Q vii nvinu t be

Nemunu tarp Kguno ir Klaipe- 
Nėtrukus L. laivininku 

b-ve mano insigyti ir juriu lai-
dos.

va, kuris plaukios tarp Klaipo- pi *■ • • 1 .(į I •

darbu inkų
Yorke statymo namu 
šaut, jog

Vagonai užsidegė uždirba $6.00 in diena

Delhi, susidūrė du trukei. Ne
laimėje žuvo .150 žmonių su
žeista 96.
po susidūrimui ir daug pasažie- » 1 . -

žmonių
9

iszpaltino. Tei- 
gemalai isznyksta 

kuomet apleidžia kuna bet ka 
reiszkia tas pranykimas bilijo
nu gemalu jeigu 
žmonių neatsarguma dvigubai >1 
skaiezius didinasi.

Al aust y k Įdek daug invairiu 
daigtu cziupineji per diena ir 
kaip retai rankas plauni!

Pirmiausia, mums reikia isz- 
prie 

burnos ir nosies. Tai nors 
prie veido neprileidžiame 
krecziamu ligų.

Alumi reikia atprast nuo pa
prasto ranku

O' n 
rankas.

per paežiu

moki — nekiszt pirsztus 
nosies.

li z-

pasisveikinimo, 
al kiti ir neatsargiai 

Kodėl man- 
galvos arba 

apsikloniojimas neesą užtektu

atsimink
prižiūri
dagus nulenkmas

u
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KAS GIRDĖT
Vela likos atnaujintas, užma

nymas ant sutvėrimo naujos 
diecezijos isz 

Skulk i no, Berks, Carbon, Le
high ir Northhampton pavietu, 
kurios sodyba butu Readinge, 
o kun. uiOUsignoras McGovern, 
prabaszczius Szv. Patriko pa
rapijos Pottsville, valdys tuja 
dieeezijo pakol ne bus paženk
lintas biskupas.

Kaip iszrodo, tai Lietuvei, ir 
Slavokai 
biskupo 
praloto.

katalikiszkos

Amerike nesusilauks 
ne kitokio bažnvtinio 
Ajriszei biskupai kas 

kart daugiau prispaudže atoj-
vius, užgyna mokyti vaikus sa
vo tautiszkoje kalboje ir kito
kias sunkenybių.

Neužilgio visu 
nesi ras

nes

atejviu pa ra
tai! tos 

seni iszmirs 
arba iszkeliaus in savo tėvynės

n t karte kunigu, 
bus patalpyti iii taisės parapi-

pijusia 
prabaszcziu

o jaunesne

V
tai, jog tautiszkunias yra do
vana Dievo, tasai niekados ne- 
iszsitautins, 
svetimtaueziu gyventu.

noriuta i r tarp

sunaikintu

savo

1K‘

jes kaipo vikarai prie ajriszi- 
Teip ajski- 

lietuviszkas kunigas 
gulima tyket.

visuosiaKonia visuosia laikrasz- 
eziuosia galima užtominti 
j ieszk o j i mus pa bėgus i u

pa-

savo vyru arba vyrai
Nežino kas tai

mas spaudos sunaikintu vi- 
siszkai visokes vertelgystes, 
indrasytu žmones ant papikil
nojimo baisiu > piktadaryseziu 
ir žudinseziu, 
raliszkuma,
szins motervstes, ant .galo su-

Ta- 
pasake:

padidintu nemo- 
iszli uosuotu rv-

Joffersonas 
laikraszczius be

te.

Yra tanu'

nu nog 
nog moterių.
per kvaraba inlindb iri taisos 
motoras ir vyrus.
no tiek motoras, kiek vyro kai-

Isz pradžios vyras duoda 
bobai per daug vale, 
kia ant josios pasielgimu, 
užklausė isz kur gavo piningu 
ant apsiredymu ant kuriu ne
davė piningu ir kur valkiojosi 
naktimis, pavėlina del burdin- 
gieriu būti prilaukia, na ir ta
sai prilankumas a... 
iszejna.

Vvras turi ant 
aki ir ne 
tore pribijos ir ne pames.

niu prabaszcziu. --
no tūlas
ir j<>j<> žodžiams

Dings neužilgio visos tautos i 
bus tik viena Rvmo 

po val- 
vokiszku

Amerike, 
Kataliku

O 
bažnycžia 

tižia.... airisziniu ir
bisknpu ir kunigu.

Diena 18 M o jaus po visa 
Pennsylvania atsibus nom i im

ant kandidatu in visokius 
Tuja tai diena uke-

eijos
dinstus.
sai szio sklypo turės pilna norą 

nuomone kas 
privalumus

iszreikszti savo 
gali pildyti savo 
teisingai o kas ne, ir turės pro
ga iszrinkti tokius vyrus, kurie 
rūpintųsi gerove szio sklypo ir 
pildytu norus žmonių. Bet ant 
nelaimes, žmonis užmirszta jog 
balse turi 
prieszais grafterius 
rius, sukezius, melagius, va
gius ir kitokius niekszus, kurie 
žmoni m prižadėdami aukso 
kalnus ir visokius pagerinimus 
greitai užmirszta duota priža
dėjimu po rinkimu ir vėlai sa- 
viszkai valdo sklypą, 
tai milijonu dingo .
mintingu iszdavimu per tokius 
politikierius!

Tame kalti 
jog tokius 

pradeda rugoti, 
sklypas yra valdonas per 
tinkamus virszininkus. Galybe 
iszmetimo tokiu negeistinu 
žmonių, yra žmonių balsai lai
ko rinkimu.

Tai-gi diena 18 Mojaus, bus 
nominacije ant kongresmono 
isz Skulkino pavieto. Kandida
tu yra keli ant tojo svarbaus 
dinsto, terp kuriu yra ir ponas 
Pranas Brunius, sūnūs mirusio 
sudžiaus Brumo, kuri kožnas 
pažino ir žinojo, kiek jisai dir
bo del atejviu musu paviete; 
sūnūs teip-gi yra to paties bu
do koki turėjo tėvas.

ir kovoje
, o

didžiausia ginklą 
, profitie- 

melagius,

prižadėdami

Kick 
ant neisz-

po tam

patys
iszrinko in urėdus

rugoti

ukesai, 
y 

jog 
ne-

tokiu

Kranas
yra tikras kareivis
už darbininkiszka gerbūvi 
būdamas iszrinktas in kongre
są kovos ir toliaus del juju la
bo.

Christusas pasako: 
to sunku g 
bet kaip tai sunku iszpildyti ?... 
Ar mes neszame taji junga isz 
drauges?....

4 i

lebi draugėje,
neszki-

>>

AmerikeTai-gi, Dievyti! 
randasi daugybia mulu ir asi
lu, o nekurie ugnia spjauje, 
jog pavėlina juos 
Europa. —

ugnia 
gabenti

Gerai butu idant 
visus asilus ir mulus iszgaberi
tu isz Aineriko, o tada butu 
szventas gyvenimas.

spjauje 
in

Jau tai ne 
laimes del 
nieriu ir didesnio rupesezio, 
kada mato, jog tiejei milijonai 
po j uju smertei ne užsilaikys? 
Konia visi sunelei tnju milijo
nierių yru pabaigti 
kai ir palaidūnai, 
smert savo tėvu, 
laikus, tiktai ar ant ilgai 
teks “sztopo” su kuriuom 
gales siausti po svietą!.....

yra didesnes ne- 
czionaitiniu milijo- 

didesnio

turės

kazimin- 
Tiejei po 

gerus 
už-

Žmogus d nieže i ir gylei yra 
persi tikri nia s ir dasekias apie

* •

užsimer-
ne-

paklydimas
, jeigu

Isz to aisz-y I

jog spauda daug

valios valdininkai, bažnycžia, STEBUKLINGI 
vyskupai su kuni

gais atlaikyt negales net kad 
ir. vyskupą ar pralotu 
prezidentu

Galop mes czion Amerikoje
negalime 
gyvento-

Kaip pasi
klos, jio teip iszsimiegos. 

Svarbiausia darbas yra 
surėdymas ir S. Seime priėmi
mas Lietuvos
Konstitucija kurioje jeigu 

reikalai

ne patys

turėtu

gyvendami perdaug 
mokyt bei dyktuot 
jams Lietuvos. —-

ta i

mote- griautu pamatus valdžios.
moszhis 
“veluk turi 
valdžios, negu valdžia be laik
raszcziu, kadangi
nustoju būti pavojingu 
teisybe atvyrei taji paklydima 
gali iszrodineti. 
ku suprasti, 
prisideda prie valdžios ir daug
prigialbsti valdyme žmonijos.

Aiszku, jog paszaukimas 
laikrasztininko yra 
ir garbingas, bet ir 
koktus, kada tikro pasiszven- 
timo reikalaujent.is. Jeigu re
daktores, kuris turi pildyti pri
valumus valdytojaus laikrasz
czio, paišeli apie laikraszczio 
intalpa, kaip gera nesziote apie 
kudyki kuris savo sveikas pa
žiūras drasei garsina, ant kart 
del kokiu nebūk priežasezin ir 
paszaliniu dalyku, 
laikraszczio maino yra kaltas 
panaszei kaip tas virszininkas 

“grat’ta, 
parduodamas savo iszriakėjus, 
nežiūrint ant to, ar
pažinrosia jo gema, arba pa
stoje už atlyginimą, bei isz bai
mes kitu laikraszcziu
ant jo pradeda metyti savo ap- 
smeižinejimus ir kritikas idant 

timo, negu kur kitur, todėl, jog priversti jin prie permainos, 
persitikrinimu ir pažiūru.

ant gero ne-

visko turėti 
būti lepsze, tada mo

Aszt riaušes peilis, 
kirvis ir kitokį innagei atszim- 
pa. jeigu tankei naudosime, bet 

daugiau 
sza r-

bobos liežuvis, juom 
jin naudoje, tuom buna 

A r ga I ne !i pesms.

jog
prakilnus 

nekarta

Rep n klikos 
ir 

bažnveziu 
kad butu teip kaip Suvienyto- 

baž- 
kuni- 
Zino- 

tie

paliktu

kaltas,

pakraipa

einantis kyszius —* 4
t t

arbingas yra pa- 
szaukimas laikraszt ininko, bet 
po drang koktus ir kartus ypa
tingai lietuviszko 
ninko czion Amerike, 
laikrasztininko reikalas reika
lai! je daug didesnio pasiszven-

Dvdvs ir• •
<r

atmaina

laikraszti-
kur nog J kurie

se Valstijose Amer. tai 
nyeziu gerinus sakant 
gija nenukentes nieko, 
uis ton diduma katalikai 
užmokės kunigams 
gulinczia.i gal geresnes negu 
buvo prie valdžios Maskolijos.

(ne murai bet 
kunigai) kartais suvelia 
lies politikoje verpetus, 
paskui ir paežiai kunigijai 
smagu atsižiūrėt. Kaktai liu
dija isz praejtes.
mo Lenkijos .1772 m. kur kliu
vo tie nesmagumai ir 
vai. Gal kas 
melas, tad 
prirodymu nepagailo!.

Bažnyczia

y

algas pri-

sza- 
ta i 
ne

Sudrasky-

Lietu- 
sakys kad tai 

reiktu platesniu
—S. K.

Lietuviu Biuras prie Ame
rikos Raudonojo Kryžiaus, 

ad-
>

czion turėdamas kožnas laisvia 
pradeda iszdavinoti laikraszti 
ne su tvkslu tarnavimo 
Pintos visuomenei, 
idant tokiu budu 
žmones, o tuom isznaudojimu 

pralobti. Tokiu 
laikraszcziu ‘ ‘ redaktoriai, ’ ’
žinoma, suvis ne nori žinoti 
apie tai, jog laikrasztis, tai vi- 
suomeniszka iustitucije kuri 
atsakanezei turi būti guodoja- 
ma. Garbe spaustuves, tai ne 
dalykas esantis locnaste vieno 
laikraszczio, be vienos pakrai
pos politikiszkos, o

Pakraipos politi
kos, visuomenes ir tikybos bu
vo ir bus visados atmainingos, 
bet geri užmanymai, geri tau- 
tiszki siekiai, yra tykslu kož
no laikraszczio.

Kožnas laikrasztis 
davinėti gera paveizda 
padaryti yra nesunku, 
reike laikraszczius liautis su 
talpinimu apsmeižinojimu vie
ni ant kitu, kas jokios naudos 

, o tik 
ant galo 

smeiži- 
ko- 

turinezios

savo 
tik todėl 

isznaudoti

paežiam

suvis

spaustuves.

4 4

ne

abelnumo

privalo 
o tai 

nes tik

nauda atnesza 
Szia- 

visi priyminėjo su

no goresne
Idant

visuomenei ne atnesza 
papiktinimą sėjo, — 
ka gali apeitineti toki 
mai ir prasivardžiavimai 
kios ten vienasties,
ypatiszka piktumą ant kito?

Nėr ka daug ir kalbėti apie 
tai, nes jau aeziu Dievui lietu- 
viszki laikraszczei pradeda su
siprasti kokia
jiems tokios polemikos, 
dien jau ne 
noru bile korespendencije, ne
paisant ant turinio raszto, 
naudingumo ir kas parasze, o 
tegul pasako patys laikrasz- 
czei ar sziadien
tvarka terp Lietuviu?
terp Lietuviu užlaikyti sutiki
ma ir ramybia laikraszczei pri
valo palikti ramybėje tikyba, 
nes tai dalykas del dvasiszku- 
ju — ant to yra kunigai, kurie 
neprivalo kisztis in tautystia, 
nes tai dalykas spaustu viai 
priklausantis, o kurio nepriva
lo žiūrėti ant to, kas kokio isz- 
pažinimo, kokios jo tikymisįz- 
kos pažvalgos — jai tik Lietu
vis, mylėtojas tautystes, tasai 
yra broliu, sąnariu musu vi
suomenes, lygei paguodotu ir 
mylėtu turi būti per laikraszti, 
nors jisai ir butu neprilankum 
vienam, ar keliems 
tosios
» Drūta, iszties ir galinga yra 

Jai tik

musu

organams

Laikrasz-

intekme laikraszczio.
laikrasztis visados ta intekmia 
naudotu ant labo visuomenes 
abelnumo, ant labo tautystes 
tėvynės ir skylpo.
tis yra pirmutiniu inrankiu in 
apszvieta, raktu iii civilizacije; 
isztiesu, jeigu panaikinti spau
da, tai butu baisiausiu-smūgiu 
del kožno sklypo.

.4 X
Panaikini-
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Lietuviu laikraszcziuose ta.n- 
kiause “Drauge” ir “Lietip 
voje ’ ’ 
kad Lietuvoje norima buk 
atidalinti bažnvezia nuo Vals- 

viskas duoda 
visaip many- 

Vieni mistiną, 
katalikai su 

persekiojami labjaus 
prie valdymo Maskolijos, 
nuo maskoliszkos valdžios sa
ko gaudavę kunigai algas, 
dar kad algas randas 
kės, na ir kas bus? 
ypatingai isz 
pasikalbėjimo szeip girdima.

Tiesmoka.i kalbant, nėra ka 
bijotis kaip ten Lietuvoje dar 
bus link tikėjimo reikalu 
vis-gi jau nebus 
mandinga tiek, kiek buvo vai-1 
dant Lietuva maskoliams.

Matėm darytus projoktavi-i 
mus kaslink tikėjimo kaip at- 
(‘jtyj turėtu būti; i' 
buvo užtektinai dalykai tike-1 
jimo apdirbta, galop pora žo
džiu daug ženklina kad butu 
tikėjimo laisve.

Kaip žiūrint vienas žmonių 
noras su tikybiniais reikalais,, 
tai iszsirodo painus kaip ve,t 
Federacijos Apskriczio Suva
žiavime czion Amerikos lietu- 

rezoliucija 
idant tikėjimo mokslas 
kyklose butu valkams duoda- 

mokeseziu 
vaikams 

Supranta
ma, kad mokyklas lanko vai
kai tėvu visaip tikineziu 
visos lekcijos duodamos 
kams vienokiu budu 
bet atėjus lekcija religijos jau 
vaikus pakrikdo ir kaip dar 
tais keleriopas religijas reikė
tų pritaikint ir iszguldyt!

Sziaip isztikro painu, 
kiekvienos tikybos prie moks
lai nes turėtu but prefektas.

Bažnycžia sujungta su- vals
tybe juk buvo Maskolijoj prie 
caru valdymo.

Didesnes intekmes bažny-. 
ežia jokioje valstybėje neturė
jo kaip Maskolijos pra.vpsla- 
viszka cerkve, o ar bažnycžia 
Maskolijos kritimą savo peti
mi atlaike? Ne. 
niekur neatlaiko 
nepasisekimus jeigu vieszpa- 
tysteje insiskverbe kokia nors 
liga kuria pati žmonija nepa
taiko pagydyt, tai ir bažny- 
czia, kunigija ne ka gali da
ryt v

Dabar Lietuvoje 
naujai atgimusioje sauleleje, 
jeigu. surėdymas in vyks neti J 
kės, arba kad ir prie gero su
rėdymo

tvbes.

ir“Drauge” ir ” 
surandame skaitydami 

norima

mTas 
žmonoms proga 
ti. 
būti

kad gali 
kunigais 

negu 
nes

o 
nemo- 
Tai-gi 

[)rascziokeliu

j, nes 
valdžia ap-

viu

radimo ten bent kokiu brąn-,|mies.te.li Edmore anglas Spot- 
gumynu, ir isz ju pasinaudoji
mo, 
mokslincziai
Egipto grabus, suteikia 
gas eilias žinių istorijoje štoko 
janeziu.

Kronikas skaitant,
patemyt kad laikuose Arabu
vieszpatavimo szalyje Egipto, buvo kauszas galvos suvis ne- 
i«z didžiausios piraihidos Gi- 

rzeh iszkasta muoniia karaliaus

r ATIDENGIMAI EGIPTE.
■y**-"-’ 1

Augliszkas laikrasztis New 
York Commercial advertiser 
kalba:

Brangu myna i 
mos vertes isz aukso, sidabro 
ir kuobrangiausiu akmenų per 
40 szimtmecziu iszgulejo egip- 
tiszku piramidu grabuose, da
bar nuplesziami esti nuo seno- 
viszku didžgaliu krutinės. Ne IChulu Cheops su vienkart di- 
ra dyvo, kad žilos senovės deis skarbais kurie su mirusiu 
Egipto brangumynai nors gra-|kar. buvo užkasti aukso bran- 
buose suguidinti,

archeologu nemažai I Graikiszkas rasztininkas He- 
branginama. rodąs —- kad Persijos karalius

Laikraszcziu szpaltose apsi- Kambisesas apiplosze isz egip- 
reiszke žinios apie atidengima tiszku grabu 
Egipto szalyj piramidose Dah- |kaip-gi 1/100 m. priesz Kambi- 
szura brangumynai 
egiptenu senovybes.... Imatiszkai apipleszdavo

Svietas girdėdamas apie tai tiszku karalių grabus, r bran- 
su neužsitikejimu nors dyvijo-Įgenybes nusineszdavu kur

jiems reikėjo.
Egipto mažėjuose yra bega- 

de praejtes ir pastebėtinos bu-|liszki dokumentai 
vo grožybes artistiszka iszdar-|Uiu koki 
bvste.

bet kuo tolyn, to labyn 
atkasinedami 

iszil-

vilione

neaprokuoja-
galinia

mor kapini na yietojakur nese
niai tapo giria dide 
šapuose rado
ant antvožo su isztiestu mote- 
res paveikslu rado giliaus gra- 
Yo žmogaus kuna, 
dintas subirėjo isz pasilikusios

iszkiszta 
molini graba

kurs paju-

galvos kauszo patemitakad tai

yra tartum Įgutnynai, tapo parduoti, 
nemažai

panaszus in sziu amžių kausza 
bent žmogaus, rodo ten ir dau
ginus kitokiu daiktu. , (

Isz tokiu atidengimu galima 
manyti, kad plati istorija da 
randasi viduriuose žemes.

♦

brangumynus
TAUPYMAS.

tolimos |8C8U visos bandos vagiliu siste-

si, jog žemcziugiszki iszdaįli- 
nimai vieszejen tolimati perio-

nusiiieszdax

su apraszy- 
per baudas 

vi-

nereikalinga

Raudonojo 
pirmiau buvęs sekaneziu 
resu — 124 East 28-th Street 
Now York City — persikėle in 
savo nuolatine vieta 
1 d., 1920 m.

Bjuras vos 
senovei, 
patarnavimus veltui visiems 
lietuviams, kurie kreipsis prie 
jo, ypatiszkai ar laiszkais.

Bjuras parode savoverče, 
pagedbedamas szimtus lietu
viu per visa szali. Informacija 
ir miaelba suteikiama kaip 

giminės

(1 (‘gūžio

duos
darba kaip po

patarimus ir
velt ui

gra bai 
vagiliu tape apnuogiu t, ir 

Senovės egiptenu gabumo, |soki auksinai, sidabriniai daig 
Uii su brango is žemeziuginiais 
akmenais patekę in nagus 
[doreliu, mažai piramidu 
liko ami nepajudinta.

I Isz mažiaus nepajudintu pi
ramidu yra 5, arti kaimo Dah- 
szur, jos tape subildavotos 
3,000 priesz Kristaus gimimą...

Anglas Perring darydama 
tironejimus 1837 m. tikrina, 
khd piramides Dahszur buda- 
votas laikuosia 12 dinastijos...

M. de Moegan kaipo garsus 
senu persiszku liekanų ati- 
denktojas ir keliauninkas 1892 
m., gavo daleidima. atkasinėti 
piramidus Dahszur 
pirmesni tiry neto jai nieko aky 
vo nesurado.

M. de Moegan 
vilti ka nors atrasti, netoli pi
ramidu liepe pastatyt namuka 
idant galėtu patsai darba da- 
vadvti.

Darbininkai

kultūra ju nors da jau miru
sia szios gadynes apszvietimas 
pasigauti neiszstengia; iszkas- 
tos brangenybes sukelia 
laiku moksliszko svieto misly- 
se platu nusistebėjimą.

Prancūzas M. de Moegan 
paskiausiai atrado piramidose 
Dahszaro 1894 nemažai seno?- 
viszku egiptiszku gražumynu 
ir ne gana kad viskas puikiau- ••• *1 ♦ 1 A > A • t 1 • W

sziu

knygutei

no- 
pasi-

Neatbutinai 
mokėti $20.00 už pora czvryku. 
Kasos Taupymo Skyrius per 
kelius menesius kovoja ta fee- 
rikalinga pinigu barstymą. Tas 
praneszimas buvo patvirtintas 
tu, kurie geriausia gali spręsti
— pirkliui kurie pardavinėja 
czeverykus publikai.

Allied^ Shoe Trade Associa
tion isz Maryland,
kuria duoda su kožna pora cze
veryku, sako jog kožnas žmo
gus gali but gerai ir liuonai ap
autas gan pigiai.

Knygutes praneszimas taip 
skamba: “Svarbiau už viso ku
— ‘‘Kuomet prekes didinasi, 
visuomet naujos mados kainuo
ja daugiausia ir visi grai cze
veryku pardavinėtojai turi ge
ru, praktiszku czvryku, ku
riuos parduoda po senoje kai
na”.

Laikas atėjo kuomet publika 
turi pirkt ne tilt 
bt viską su rupeseziu ir masty
mu. Kada perki czeverykus 
mastyk apie nauda ne mada ir 
sulaikyk norą nauju aszmislu. 
Sek ta, ir tavo czeveryku dole
rius turės tokia verte kokia se
niau turėjo. Žinoma, jeigu 
nori, gali mokėti $20.00 už cze
verykus ir suprantama, jog fa
brikantai dirbs juos, 
priverstina mokėt ta kaina ir 
jeigu , net i k 
praktiszkus 
pirksi tik del savo reikalavimo 
o ne kelias poras ant syk bran- 
gnybe susimažins.

Už sutaupytus ar atliekamus 
pinigus pirk Kares Taupymo

praktiszku
šiai iszdirbta, bet ei ei y beje už
silaikęs, teip kad pažymėjimai 
visoki yra aiszkus.

Dalis anų brangumynu isz- 
kasti vadinama yra 
vardu,” žiedus isz piramidu 
iszimtus patirenin kad neszio- 
jo kuningaikszcziutes netoli
mos giminaites karalių II, III 
Ositarsonu, ir III Amenemha- 
t’o isz dvyliktos dinastijos.

Anuomlaikinis Egipto perio 
das istoriszkai yra vadinamas 
klasiszku, nes kuomet Egipto 
pilu i beje pramones,

“žiedais
žiedus kuriose

czeverykus

turėdamaspagclba 
galima pa rsit raukt 
isz Lietuvos, kaip iszgaut pas- 
portus, kaip perves! žeme Lie
tuvoje, kaip iszpildyt legalisz- 
kus dokumentus, kad nereikė
tų nereikalingai važiuot in 
Lietuva del ju 
t. t.
la savo naujuose namuose.

Reikale tik reikia paraszyt 
laiszka lietuviszkai ir gausi 
greita ir teisinga atsakyma.

Bjuras kasdien susincsza 
su Raudonojo Kryžiaus 
riausioja kvaterija. Washing
tone, kuri turi geriausius san- 
tikius ne tik su invairiomis 
Valdžios instaigomis 
_____ * atstovus 
(Lietuvoje, Raudonojo 
žiaus darbininkai veikia Kau
ne.)

Ypatingai Bjuras gali 
teikt pagclba War Risk Insu- 

kares ne- 
nuojiegumo pensijose, ukesys- 
tes ir uaturalizavimo kiaušy* 
mais, valstiszkos tarnystes ir 
instatymdavystos dalykais, ir 
taip toliau.

Raszant 
Kryžiui nereikia 
nei pinigu nei k rasos ženkle
liu. Adresuokite taip: 
American Red Cross Lithua
nian' Section 1107 Broadway 
New York City, N. Y.

visokios
iszpildimu, ir iszdirbystos'pirklystes ir moksi

Bjui•as ves ta darba vo

ton žiūrint u^įaj|<o

mas neuždedaut 
ant tėvu kurie savo 
to mokslo geidžia.

viszka cerkve

e

k asd ic n
vy-

su
bet ir

Europo je
Krv-

su-

lo augszcziausiai žydėjo.
Gabumu tu laiku gyventoju 

liudija mokslincziai 
m i isz katakumbu daugybes 
kalkinuose kalnuose Beni ir 
Hassan viduriniame Egipte.

su paskioms 
katakumboms, buvo kapinė
mis miesto Hermopolis gyven
toju d a pirm 
1800 m.
užvardžiu karaliaus I Ositar- 
seno vieszpatavimo.

Tuose kalnuose yra iszraus- 
tos skyles 60 pėdu ilgio 40 p. 
placzios, jose yra apdirbti ak- 
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Tie kalnipai

Žinoma,

patyrda-

krikszczionvbes *
Vienos kalnuos turi

(piliorių i)
(rance klausymais,

reikalauja 
mo-

ir 
vai- 

iszvien,

y

t

L į’*•i
4’

nes

ar bažnycžia

Bažnycžia 
viėšzpatiju

ypatingai

prisiszl e j uos blogos

Raudonamjam 
prisiunsti

gailĮĮ
■*1

ii ' '

i

meniniai paramai 
su visokiais iszpjaustytais pa
gražinimais 16 pėdu augsz- 
czio 5 p. kvadratovai ploczio. 
Szonines skylių sienos yra gra 
žiausio mūrinio 
apdailintos.

Beni ir esant kalnuose seno
vės kapines yra puikiausios 
už Egipto visas senovės , kapi
nes; Tūlos katakumbos stovi 
augszcziaus upes kalnine 200 
pėdu, ir .panasžios in szventi- 
nyczias; kampelije bent stovi 
paveikslelįs senovės 
egiptiszko hrtis.to kokio ten 
Irisen ’o.

Egipte, vienuolikta dinasti
ja pargalbjns mažus vieszpa-

o

paveikslais

garsaus

kl

' į

v

ja pargalėjns mažus 
ežius, sutvefc kada dido viesz- 
patyste gyveno kuomet garsus 
artistas kaipo levas grąžįau- 
siu paveikslu vadinamas Iri-

GREITAS rAEENGVINIMAS,
Nevlrbuo maisto, skausmas, ruksztls 
ir užkietėjimas,kada jusu pilvas yra 
visas netvariuoju<

(U1UHAX
priduos jumis grčita pagclba.
veikia ir paluosuoja ^vidurius.

GAKFILAX
yra pavidalo peppermint kondžiu, pri-

Javniems Bandykite szi naktį o ant 
rytojaus jausitės gerai. t .j

Dykas iszbancjymui kuponas:
Frank Garfinkel, Mfg. Cherals^ 

141 Avė. A. Deptj L J 5. New York
Parszau prisiųsti man dykai sempcll

7 i
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Greit

enjnii imti. Gera,# vitHema, seniems ir

Garfllax ant szitojadrcao:
Vardas: ....... ..... ........... .
Vįycala: ............ ..... .
Miestas

< '.'I

(požemi
ni centrum 

surasti

bekasinedami 
jieszkojo gengves 
nes) einanczws 
gengvia, kuriai galėjo 
kuraliszkus grabus, daugel ra
do karidoriu, kuriems leistis 
priėjo artin prie centru grabu, 
ten surado daugel griuvėsiu 
su ardytu per arabiszkus vagi
lius griuvėsiu 
nemažai visa
kartais oras rasta toks tirsztas 

nei mai- 
J1 

daugeli

atkasifiejimas, 
darba trukdė,

kad gesino žiburius, 
nose augliu “blackdam 
kasinėti reikėjo 
nauju gengviu.

at- 
vis 

Per laika vie
no menesio kaip tik surado
svarbesniu grabaviete iki sziol 
nežinomas karaliaus kokia Ne- 

Toliaus bekasine-fer- Hent.
jant, pasiekė atsilsiu vieta tri
jų Hereno
Isz paraszu ir aixlalinimo nu
vijo suprantama tas puts, kas 
po kunigaikszcziu Hathorsat, 
Ment ir sent ebets, kad buvo 
artimos giminaites y karalių O 
sitarsino II, Ošitarsino III ir 
Amenemhato III dviliktos di
nastijos (2.300 m. priesz Kais-, 
tu....

Turtus tuose mirties pakan 
nemenkus, teip-'

kuningaikszcziu

juose surado «i 
gi szale tu grabu 
kumboje rado grabus karalie-’ 

vyro sp 
turtais milijonus dol. vertai^

kitoje katUj 

nes Aali hatpe. ir jos

Bet ne-

pirksi tnkamus, 
czeverykus bet

Ženkleliu arba Kasos Taupy
mo Certifikatu ir kuomet kai
nos nupuls galėsi prkt dvigu
bai netik czeveryku, bet kitu 
gyvenimo reikmenų.

Pirkite Kars Taupymo Ženk- 
lelus.

RUBLIAI LIETUVOJE NE
TURI JOKIOS VERTES.

........ . < 1 ‘

Lietuvos Misijos Informaci
jų B juras, “Saules” No. 33, 
isz 23 Balandžio, paskelbė, jog 
kada tai tūli lietuviai siuntė 
pinigus in Lietuva rubliais 
per tulus agentus, kurie net 
savo adreso nepadavė Lietu
vos Prekvbos ir Pramones

>

Bankai, Kaune, kurie tai pini
gai negali pasiekti adresantu, 
kuriu pagarsinta aiet 32 adre
sai Lietuvoje, kuriems viso 
buvo siunsta 5010 rubliu, ku
rie 4

“Saules” No. 33

Prekvbos

Lietuv.oje neturi jokios 
vertes.

Kas esate siuntė in Lietuva 
rubliu savo giminėms 1918, 
1919 motais per agentus ir 
d bankas,? ’ 
vo giininht atsakymo apie 
priėmimą tu pinigu iki sziolei, 
fai atsiųskite man tu agentu 
kvitas ir visus cirkuliorius 
isz tojo laiko pajieszkojimui 
tu pinigu.

Sulyg instatymu gražinami 
pinigai iszmpkami siuntėjams

Puikiausiai skarbo dalis ras4 
ta prie karalienes Aah Hatpę 
nedidis veidrodėlis (zerkolas.) 
Rėmai veidrodžio czyscziausid 
aukso, replektauras storas gėi!

• • * .i i j v 141 {

t 
f

• • ■ ♦ • ’ «* 

bi’angmenais iszsodyto iszpjaip 
tas jsztisas karalienes vardaį?h 

Auksu dengtoje kopertqįį': 
kur medis jau uszpuves, rasta 
puikaus darbo karalienes broliu 
zuletka keliais rėdais brangiti: 
akmenų auksiniu ir karoliniai) 
kitokiu įsisodinta, surakinėta 
auksinėmis spindukeius Kita 
bronzuletka rgsta' pavidale; 
žiedo isz auksines bitukes, upJ 
link kurie iszsodinta bragak- 
meliais visokiais povo plunks
nos pavidale.

Senovybes ir tolimas praei
ves liekanas rauda netik Egip
te, bet k Aiuerjkoje. Mete 1892 

nu senoves grabus <tik del at- Valstijoje Midi atrado 
■ T " ■■ . * ! ’ ’ i’ * I . | • . į > * , F

sen, kurs voike naujos meio- 
Uos didžius darbus.

Iszguldiipas hieroglifu
reiszke kad jo sūnūs Ųrsete-
nas buvo teip pat garsus Egip-
te artistas kaipo ir jio tevafe.

Dvyliktoje dinastijoje artis
tai ir visoki dailininkai buvo 
pateptais per karai Uis naudo
jos didžiais tikslais ir turtais 
Neto! apielinkejo
Dahszura kandama dabar dau
gybe daigtu pastebėtinai gra
žaus darbo isz anuomlaikinio 
periodo. j

Garsiausias artistas buvo 
įkunigaiksztis. Ameni.

Iki pradžiai beganezio szimt 
meczio, .atkasinedavo egipto-

piramidu

J ' *

Remai veidrodžio czyscziausifj

riausio ;sidabro ant gražatu 
guksinio regio, žemeziuginiai)

apie

o negavote nuo sa-

pagal dienos gražinimo kursai 
Pagal agentu “kursą” metai 
ar daugiaus tam adgal rublis 
jkasztavo tarp 16 ir.18 centu, 
nors tikrasis kursas buvo toli 
ženiėsnis, įr gražinant« szian- 
dien pinigus siuntėjui, jis gau 
tu apie du centu .už rubli adgal 

Raszant pridekite 
štampą Msakynuu.

Alt i Ir o 11

o centu

!f | y

P. Mikolainis
1304,:8utter, A«e„ ,< 

Brooklyu, N. ¥«
.‘k
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Buvo tai laikai gilioje seno
vėje, kuomet Lietuvos sostapi- 
lis riogsojo viduryje szlamaji- 
cziosios girrios ir iszrode lyg 
juodu augsztu inuru apsuptas. 
Visi žino, kad Lietuvos kuni
gą i ksztis Gediminas ikare ji ne 
pelkeje ir. kadagynuose, bet ant 
puikaus kalnelio. O tuokart 
tas kalnelis buvo girrioje tarp 
žaliuojaneziu ąžuolu, 
rede sostapili isz visu 
net per kelis szimtmeczius. 
linksmino lietuvius, 
venanezius, g
szteliai kas rytas juos 
dindami.
gyventi musu seneliams!

G i it i a 
pusiu, 

li
teliai gy-

iesmininkai pauk- 
iszbu- 

Kanui ir saldu buvo

Silpna, sudžiovusi lietuvaite 
ėjo to garsingo miesto tamsia 
gatve, kuomet auszra iszleto 
kele juoda nakties uždangalu.

Ji ėjo teip tykiai, kaip ausz
ros szvitimas, ir taip
kaip skubaus debesio szeszelis. 
Bego, kaip tykusis pranokėjas 
szvintanezios dienos kariu 

nubertais

greitai,

su
invairiais smiltele 
pilkaisiais takeliais.

Netaszvtu storu rastu lietu- 
viszkos bakūžes milžiniszko di
dumo, it Gedimino palociai 
szale pilkųjų gatvių 
spindėjo maloniu
jai praeinant, ir migla rytines 
tamsumos tarsi bego pirma jos.

Lyg dvi ypati, su nepapras
tu greitumu auszros bego Ony
te su savo szes/.eliu tomis die-

Nainu sto
gai, praeinant tokiai Lietuvos 
dukrai, lyg 
lutei

matosi, 
atspindžiu

nomis, gatvėmis.

Senovės

ramiai, ir jai užmynus, 
szypsosi.

J

1

1

gojo, kad iszvydo trokszlan- 
czias to vargszo aszaru pilnas 
akis tada; abudu jautėsi suju
dintu.
slenka nuo toli blizganeziu 
žvaigždelių, taip ju liūdnumas 
pranyko ir auksztoji dangaus 
mėlynė greit ran? i no juos.

“Imk Brolau! asz tau is 
Dievo meiles duodu, 
laimina ir apdovanoja tave sa
vo ramybe!”

Ji szvelniai kalbėjo in jo ran 
ka dedama ta sudilusi, ta bran
gia paskutine dovana, bot auka 
kuri buvo jai labai brangi, gau
ta nuo savo moeziutes. 
davė jam, nes kitokios 
neturėjo, 
tas kryželis pavestas, 
jai jos motina, kada jau

I Jodama

Bet kaip debesis, kad 
nuo toli

I

rrPegul

Ati- 
aukos 

Ir jai tapo nesenai 
I nteike 
gulėjo

ant mirties patalo, 
in dukros rankas kryželi, moti
na sziaįp prabilo:

Laikyk szi kryželi, 
didžia palaike, bragenybe,
snomet turėk savo atmintyje ir 
melskis už mane prie Jo. Daug 
vargo turėjau paneszti ir isz- 
kenteti iki 
ninke.

l i kaipo 
vi-

asz tapau jo savi- 
Klapodama, asztriais 

akmenėliu nubertais pilkasiais 
donomis ir naktims (‘jau jiesž- 
koti, iki suradau. Dabar tu ži- 

tavonok, jog szis buvo didis 
motinos turtas ir neprarask jo 
niekuomet.’’

Bet ji prarado.
di motinos
tvirtas, kaip

i'r jis parode jai ta turtą, ku
rio joks žemiszkas auksokalvis 
negalėjo nulieti. Tai buvo 
puikiausias, įieapraszomas, isz 
deimantu perlu, aukso, sidab
ro ir kiekvienas akmenėlis lig 
i.sza uges vieno neinsivaizdi- 
nanezio gražumo, kaip kry
žius, žėrėjo.

“Kaip manai, ar tai nedaili 
yra auka, Ona?“

“ Vieszpatie, 
teko regeti tokio, taip karalisz- 
ko ir 
daikto.

“Ar žinai kas gnlejo duoti 
tokia brangu daikta man?”

“Ne, 
davė turtuolis 
mylėtojas, g:::\ 
arba karalius; gal koks galin
gas imperatorius, bei rl’a.vo Vie
tininkas, 
ve Tau, brangusis 
jau, yra tikrai g?

» Iszganytojas pakele akis nuo 
to ir atkreipi1 in ja, kuri dabar 
žiurėjo ant Jo veido su didžiu 

nusistebėjimu; 
garbingas su nepa 

baigta meile ir pasigailėjimu 
žmonių, kurie nekarta musze ir 
spjaudė ant Jo, tas veidas ne
karta buvo draskytas ir supur
vintas, dabar 
nemirsztanczia

SAULĘ • » * 4, 1
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ANT SARGYBOS.
Ji

nulieti.

niekuomet ne-

nepabaigtai steke! ino
’ y w

Vi(‘szpatie! Bet tikrai 
didis Tavęs 

kardinolas
1

garsus

Popiežus. Kas ta da- 
Iszganyto- 

arbingu.

malonumu li
tas veidas

♦•>

gražiausios su 
grožybe ir mei

le, dieviszka ir žmogszka.
“Tu kalbi tiesa Ona, tas tik 

rai mano didis draugas, kuris 
man ta daiktu; bet

s

Zi
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y
)
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auksu blizgėjo sau- 
blikstelejus.

miesto akmenys gatvėse gulėjo 
rods,

Daug kartu tie ak
menys davė žiauru atbalsi, ka
da žiaurioji kova invyko tenai 
ir kada garsiai žvangėjo lietu- 
viszku karžygiu žibantieji plie- 

Dabar vis- 
senoves Vil-

no asztrus kardai, 
kas buvo ramu 
niaus gatvėse niekas nesibaidė 
Tik ryto szvelnus vėjelis bego 
Onyte palikdamas, o diena seke 
paskui ja.

Ji iszrode 
svajonėmis; y

Tyras, szvelnus rytinis 
gyvunu

užimta auszros 
nekalta, skaisti 

linksma ir dangiszkos ramybes 
pilna.
kvapas, kaip dienos
gaivintojas, nuolat bego ja pa
likdamas, lyg norėdamas in tai 
atkreipti pasaulio atyda, 
patirtu, jog ežia viena isz di- 
džuju Dievo tarnaieziu.

Bet pasaulis
paskendęs negirdejo 
te.
te einant prie ankstybųjų mi- 
sziu, nes visi dar miegodavo.

vargingos 
pastojo jai

kad

mieguose dar 
, nejau- 

Retai kada kas mate Onv-

suvargę! i o ir szvel-

Netikėtai vienas 
užvaizdos senelis 
kelia, ir, kuomet szi norėjo pra
eiti, jis greitai sieke, nutvėrė 
jai už rankoves. Mažiause bai
me nepaliete Onytės dėlto, kad 
gryna, kaip tekanezioji saulute 
pilna meiles ir pasigailėjimo to 
vargszo, kuomet ji pamate su
vytusia geltos aptraukta, dre- 
banezia senelio ranka. Silpnai 
virpaneziu balsu kalbėjo jis:

“Pone kaip dangų myli su
teik kokia nors auka.”

Maloniai ji pažiurėjo ant nu- 
plyszusio
niai jam atsake:

“Brangus Broli norioi duo- 
eziau ir bueziau dėkinga tau už

y

Ir asz neesmi Vw..., 
bet viena isz vargszu žmonių, 
kaip ir tu, brolau.

Žmogus rankas 
ir vis melde:

“Maža tarnaite, sesute, pa
daryk ka man, asz reikalauju 
nuo tavęs aukos! Duok man al- 
mužna! Asz esmių pavargęs, 
bado perimtas: net mano szir
dis tarsi paliovė
Gelbek mane! Nepalik ežia 
manes, pirm negu suteiksi ka, 
isz meiles Dievo, susumylek!”

• Žiurėjo vargszas in jos dra
bužius, kur tarp storu, tankiu 
kvaldu, kažin kas sublizgėjo. 
Jauna mergaite subruzdo, jos 
plona rankele'greitai

ir prisispaudė

priėmimą, bet varge 
pinigu.

neturiu 
poni

J >

buvo isztie-

pavargęs

tvaksėjusi.
Nepalik

surado

Sulaužė žo- 
tarytum tokis 

plieninis, retežis 
tapo sutraukytas: kuomet Die
vas to pareikalavo.

Ir sztai kaip lengvai ir grei- paaukavo
tai gal didi auka būti padaryta nebuvo to daikto davėju jok 
kada žmogus myli savo artima. I kunigaikszt is. Nei vienas isz

Per miszias ji atsiminė ta ii(‘- tu žemes galimu nesuteike to- 
laiminga šimeli ir meldėsi už ji. kios aukos,

rėk, Ona, ji, kuri davė man ta 
ant karaliszka auka, yra tikrai di-

, vienok ji

kai p tasai. Žiū
Nakti ji sapnavo. Al ate Isz- 

ganytoj pasaulio, Karalių 
karalių, Jo palociuje amžinos, džiu mano draugu 

save skaito už mažiausi Viesz 
paties Jėzaus tarnaite, 
rėk, Ona, sztai tavo auka.

Ji pamate tarpe garbes, auk
so ir visu tu brangenybių savo 

sudilusi kryželi, ku
ri gavo nuo savo mirsztanczios 
motules, ir buvo 
tam senueziui del Dievo meiles.

neužgostanezios šviesybes, kur 
.Jis laike gautas aukas nuo m 
kurios Jis iszliuosavo ir pada- 

Jo karaivstos. 
turtai rodėsi gy

vais jai regint nepabaigtai ži-j 
kurios ji 

pasau- 
ktTTls - dažnai 

žemisz-

re savininkais
Neapsakomi

bėjo tie deimantai, 
mate, nesulyginant su 
lio* grožybėmis, 
didžiuojasi taip vien 
kas dulkeles regėdamas.

Iszganytojas žiurėjo su mei
le ir užganedinimu in daikta, 
kuri Jis laike 
rankose.

. Į
*. lauka, sena,

Jo garbingose 
Atsisuko prie sap- 

j>a klausė
y

Žiu- 
y y

pa a u ko jusi

ANT PARDAVIMO.
Pardavimas pigus, geras ir labai 

naudingas del kiekvieno Žmogaus ka
tras tik turi ukvata. Czionais sykiu 
buezerne ir groser-sztoris, visko pilna.

'I Bizniu geras ir geroj vietoj ,teipgi ir nuotojos, Onytės, ir puklmiKi* ------  •>/> .......... r.n n
jos, ar ji norėtu matyti auka 
kuri taip Ji užganėdino, labiau 
už visas kitas primtas ta diena 
nuo milijonu dusziu ant žemes.

‘“Tikrai, o Viesijpatie, labai 
troksztu regeti ta daikta, 
ris taip užganėdino Tave.

ku-
y y

Szaltoje, lytingoje dienoje 
ties dideliu akmeniniu 
stovėjo vidurinio amžiaus vy
ras ir iszsigandusiomis, pusiau 
pamiszusiomis akimis dairėsi.

Tai buvo vienas paprastu 
žmogucziu, kurie nyksta minio
je ir kuriu negalima pastebėti. 
Ir veidas jo paprastas, rauksz- 

veidas isz minios.
rūbai toki, kuriais dėvi tuks- 
taneziu....

Tai buvo darbo diena, 
tos apielinkes 
dirbo.

f

namu

stovineziai ties durimis ypatai.
— O kodėl ne I — szaltai at

sake tas.
—Tuomet jums reikes per

siūti drabužius... jszjaidos... — 
tose linksmas savipijikas.

— Jus, rodofy pratu re jote ir 
žinoma, ne baisu.

— Pi-aturejau?
vyriszkis.

J

lėtas y
■ HWMI1 Ir

Visi 
suaugę vyrai 

Namie likosi vien mo- 
teriszkes ir ligoniai. Jaunimas
— mokyklose4.

Jisai tarsi 
sergėjo

.nervisz-

, ne 
Baisiai, negerai bliz-

lauke ko tai ar 
ka nors. Tarsi kur 

tai netoli jo sėbrai skubino at
likti nedora darbu, o jisai su 
szales, suszlapes juos sergėjo; 
jo akis žėrėjo piktai, 
kai.

.Jisai stovėjo ties paeziomis 
durimis, tarytum sargas; buvo 
panaszu, lyg jisai bijosi kanors 
inleisti in vidų, kursui galėtu 
viską sužinoti, isztirti...

Jisai nejauto ne szalczio 
lietaus.
ganeziomis akimis, gretai žval
gėsi in visas puses.
nueidavo nuo duru, atsistoda
vo kitoje pusėje gatve 

: džiai žiūrėdavo
gatves ir atydžiai 
augsztyu in langus 
lubu.

Bet tai atlikdavo 
idant paszaline 
pastebėtu.
davo in senąją vieta ir vėl dai
rydavosi....

Taip alinko laikas.
žiaurus rudens vejas; smarkiai 

Jisai stovėjo, drebėjo ir 
Isz dideliu namu 

iszejo senyva moteriszke sudė
vėtomis drapanomis, ir sutar- 
szytais plaukais.
labai panaszi in ta vyra, ir jos 
akis taijH-pat nerviszkai nuliū
dusį os.
sigrieže linkui jos ir bailiai už
klausė: U

— Na, kaip mama?
— Nieko, nieko, 

tuojaus....
— Dieve mano, 

sznabždejo vyriszkis.
— Nestovėk sziezia. 

pamatys,

lijo, 
lukuijiavo.

Kartais

— užklausė 
Kodėl ?

— Dirbti nejote; turbut jus.
Bet daugiau nebuvo galima 

iszgirsti jo žodžiu, — jisai isz
nyko už aludes duru.

VyiJszkis likosi vėlėj vienas. 
Szypsa nuo veido vėl isznyko; 
Jos vieton atsirado nuliūdimas 
ir baime, 
girdo žingsniai 
baneziuju. Dvi ypatos lipo 
tropais žemyn. Abudu ran
kose laiko po mažiuku skurini 
krepszeli, kuriuos vartoja spe- 
cielistai gydytojai lankant li
gonius, 
ju.

Kruptelejo. Pasi- 
ir balsai kal-

Dvi y pa tos
Abudu

Žmogus pribėgo prie

rrai kaip? Kaip p. dakta-
— pasznabždomis paklau-
Daktaras pailsės, ueiszsi- 

miegojes žmogutis, piktai at
sake :

— AU rigid. Asz 
siu.

— Ar asz galiu dabar eiti?
— Žinoma..
Daktarai nuėjo

re?
se.

rytoj atei-

o vyriszkisy

ir aty- leidosi bėgti augsztyu tropais 
kitoje pusėje 

žiūrėdavo
ketvirtu

atsargiai, 
ypatii tai ne- 

Pas’kui vėl sūgriž-

Pute

Jinai buvo

Vyriszkis staigiai at-

nesibijok y

mano — priv

didelis namas, 30 pėdu ploczio, 56 il
gio ant trijų lubu, ant vh'sziaus sale 
tinkama del viso ko. Teipgi ir lotas 
50 pėdu ploczio per 150 ilgio, ir tvar
tas didelis, karve, 6 žąsis, 4 antis, 
Viskas parsiduos greitai ir pigei. No
rintis pirkti ta viską tegul pasiskubina 
ir at sisz.au k e ant adreso:

J. Sinkewicz, 
1141 W. Chestnut St.

Moteriszke

lyti da smarkiau. Ant

I.M.28
Kulpmont, Pa.

da užklaus kas 
taip-pat lėtai pridūrė motina 

sugryžo atgal; 
jisai likosi vienas stovėti. Pra
dėjo
kampo gatves pasirodė polici
ja ntas, apsisiautęs neperlyjan- 
cziu plosezium. Iszlengvo, 

praėjo
Ir norints buvo tik-

in savo kambarius, kuriuos ka 
tik apleido daktarai.

Sunkus, tvankus oras; kokiu 
buvo jau- 

cziami jau ant trepu. Kuomet 
atidaro duris, 
pradėjo svaigti.
Miegamame kambaryje ant lo7 
vos begalves, gulėjo moterisz- 

Szale stovėjo motina vy- 
ri^zkio.

Ligone, turbūt, da neatsipei
kėjo, nes kalbėjo kokius tai žo
džius, neturinezius savyje reik- 
szmes.

— Tai asz 
vyriszkis.

— Kaip jautiesi, Onute?
Jisai uždėjo savo raukszleta 

delną ant jos kaktos. Jinai 
pažino savo yyra.
pravirko.

Jisai verke taip-pat. Kodėl?
Ar todėl, kad du mokslo vy

rai moksliszku budu užmusze 
nauja gyvybe, kuri vos spėjo 
sukrutėti jaunoje motinoje? Ar 
todėl l;ad pražuvo ju kudykis, 
neužgime, — juodvieju svajo
ne? Gal ju laimes žiedas ir vie
nintele kvietlcele ju žiauraus, 
skurdaus gyvenimo?

Ar verke vyriszkis todėl kad 
gyvenimo

tai žolių kvepalai

jam net galva

ke.

y — tyliai pasakė

kaktos.
Pažino ir

izines reples

TARADAIKA.

Jeigu žmogus pavydi kelis 
dolerius ant meto užsiraszyti 
sau hiikraszti, o užmoka dabar 
už stikleli guzutes penįes* 
deszimts centu arba už kvorta 

tai jau yra12 ir .16 doleriu, 
didžiauses kvailys ant svieto. 
Juk nog sztopo galva svaigsta 

Ir protas džiūsta, 
Nog sztopo apjauki

Ir da in ligonbuti patenki.
Nog sziadieninio gėrimo arn- 

žis trumpsta, 
Nog gėrimo gyslos stingsta,

y

y

Gorimas isz namu iszvaro 
J r ubagu padaro.

Ne vienas pasigeriąs spran
du nusisuko,

Nevienas dirva prageriąs in 
Amerika smuko. 

Jug žmogus gali gert 
Tiktai nepasigert,

Ba ant girtuoklio pirsztais 
rodo, 

Kada torp žmonių pasirodo.
Jau jeigu brolycziai pusiu- 

tiszka sztopa,

kad ant kart ta avižini
Ba kas

arba

Nevie-

ne zoposto 
ant 

— ne turi ne ke- 
o ežia ir

ŪKININKAMS REIKALIN
GA PAGEI.BOS. .’.1
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sumažinimą
E. T. Me-

M
I

II

Washington D. C. Sziais me
tais, kaip ir 1918 m. stoka sam
dytu darbininku, ir tas gresia 

Amerikos ukiu 
maisto produkcija.
redith, Argrikulturos Sekreto
rius, iszleido atsiszaukima 
miestu gyvenantiems vyrams, 
kolegijos studentams, ir ki- 

vakucijas dir
bant ant ukiu, ypatingai kaipo 
pagelbiįlinkai javu laukuose.

Prisiųsti rajjortai Federal 
Department ui nuo savo atsto
vu kožnoj valstijoje rodo, jog 
yra tik 72% 
gelbos szioj szalyje, praeituose 
metuose buvo 84%. Sziais me
tais trūksta tiek pat kiek truko 
dviojais metais atgal kuomet 
daugumas vyru buvo szaukti 
kariuomenei.

studentams
tiems praleist

normai iszkos pa-

Įaugamas vyru buvo
Yra stoka, ne

paisant, jog algos 15 ir 25% di
desnes negu praejtose metuose 
Jeigu ukiu dalyku stovis nebus 
pataisytas, sumažinimas pro
dukcijos bus naturajes pasek
mes sulig Argrikultūros De- 
partmento prauessdmo, ir tas 

sumaž Laima 
Sziu metu auginimas 

Daugumas

kas nereikalauja 
rasis

praszo ju 
ukiu

be.
ma,

y

RENKA AUKAS DEL ISZBADEJUSIU LENKIJOJ IR 
LIETUVOJE.

s

jį

Mi»» Clair Ling
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žibanti daigta
prie krutinės.

“Duok mergele, duok man ta
kaip Dieva myli!”

Skaisczios, bet liūdesio per
imtos akys jos, tartum sumir-

Puria Clair Ling sutvėrė labdaringas draugavęs

plosezium.
žingsnis po žingsniui
pro szali.
ras, kad praeis nekliudes, bet 
vyriszkiui kvapa kaž-kas sutu
rėjo, ir szirdis eme smarkiau, 
tankiau plakti.
skubiai sukalbėjo jam žinoma 
maldele ir pravirko.
daugi lijo, ir jo veidas

1 smarkiau
Po tam jisai

Bot ka- 
buvo 

szlapias nuo purvinu laszu, tai 
jo aszareles nebuvo pastebėtos.

Paskui nusiszypsojo, veidas 
praszvito.

Padare tai todėl, kad isz ar- 
tymos smulkmenų krautuves 

ir, užsi- 
lietsargiu, 
iszsimesti

' iszejo jos savininkas
dengės milžiniszku
patraukė in alude
paprasta užkandi.

—Jus, matyt, norite iszaugti 
dideliu,

P* O

gniaužo vis drąsinu ir drąsinu 
jo gerkle, o perkunine ekono
mija vergu gadynes užmuszta 

, sveikus,sveikus
jaunus, stiprius žydinezius, ne
gimusius...
del ?

sužeidžia ligonius,

Verke abudu. Ko-

Verto P. Krakaits.

NESITIKĖJO JOG JAM PADARYS 
TIEK SMAGUMO.

Siuncziu szirdinga padekavono už 
telp puikia knyga kokia yra “Tūkstan
tis ir Viena Naktų”. Da tokiu istorijų 
po esmių girdėjas ir skaitės kokias 
radau toje knygoje, kuri mano palink
smina diena ir naktį. Kada paeinu isz 
darbo tai tuojaus griebiuos už knygos, 
ne rupi man nereikalingas vietas. Ne
tikėjau ka kiti kalbėjo apio ta knyga 
pakol sau neparąigabonau isz redystes 
“Saules”. Vėlinu kožnam jlaja pirkti 
(r skaityti o turės smagumo daugiau 
kaip už užimta doleriu. Su pagarba.

ka sziadien va
dina “viski,” tai jau gerkite 
gerai, 
gyvenimą pribaigti.
isz tokio gyvenimo, jeigu žmo
gus iszrodo kaip kate morezine 
susisukias ir nuskurias, 
iszpurpias, kaip skenduolis isz 
vandenio iszmestas.
nas jau keliolika metu Ameri- 
ke, nieko ne turi,
ne sveikatos, senatve jau 
sprando sėdi, 
lis dolerius zoposties 
pajiegos baigėsi
Niekas ant tokio nesusimyles, 

Tiktai kožnris in akis drebs- 
, teles,

Gyventi nemokėjai, 
Už tai gala liepto daejai 
Laikraszcziu neskaitei, 
Klaidingais keleis ėjai 

Tai niatai.
Dabar tau gerai.

Pažiūrėkime ant Amerikonu 
gyvenimo.
negu Lietuvei 
grinezias, vaikuczei grąžei pri
žiūrėti.

Ir badu nestimpa, 
Norints pajeis minta. 

Burdingieriu ne laiko, 
Ir gyvent be ju pataiko, 
Malszu gyvenimą turi, 

Ir spakainei nakti guli, 
Ba niekas naktije nesitranko, 

O pas Lietuvius nėra, to pa- 
rantko:

Burdingieriu prisivaria, 
Motere turi darbo gana, 

Pasilsio jokio neturi, 
Ne nakti kaip guli.

Kas isz tokio gyvenimo, 
Ka užvaro, 

Per gerkle pravaro.
Tokis gyvenimas tai gana 
Ba tik del gėrimo gyvena.

O kiek da gauna pypiru, 
Nog apsigerusiu vyru, 

Visokius žodžius turi klausyti 
Ir kaip gali vaikus užaugyti?

y

9

Uždirba mažiau 
turi szvaresy

y

y

Jeigu kam Dievulis laimina
Vincas Malaiszka. Sparrows Point Md. Pcr BUVO paczcduma SUSU'Onka,— riktelėjo pastarasai

.• d<:metas’5(TŠ99 met(SFilipinai pradediDv.ideszimts vienas
D

nesi-kelis szimtelius, tegul 
graibsto jokio biznio, tegul pa
sirūpina apimti sava stos, tada 
spakdinei gyvos o motore nors 
turės atsilsi.

Valkelei bjauriu žodžiu nu
girdės,

Alaus ir viskes gert —
norės

Bus sveiki kaip krienai 
Buinus kaip putinai.

Senatvėje tėvus nepames, 
Ba grinezele savo turės, 

Tada no runys in sovietą, 
Ba žino, jog turi savo vieta.

ne
y 

y

KALENDORIAI ISZ LIETUVOS.

kalendorių

I aria Clair Lmg sutvėrė labdaringas draugavęs kuriu
tykshi yra rinkti aukas del up kę n tėjusi u gyventoju Lenkijoj sukėlimą prieszais Amerikonu užėmimą tojo sklypo
ir Lietuvoje. randasi da viekas 'filipinietis? ;

1°
Kur

viskas sustabdys 
kainu.
nebus padidintas, 
žemes bus vartota del žolių ir 
kitu javu,
daug apdirbimo; mažei 
apdirbtos ž<‘ines.

S<‘kretorius Meredith szau- 
kias pagelbon biznierius ir ko
legijos studentus,
praleisti vakacijas ant 
pagelbėdami palengvinime da
bai! i nio ukiu padėjimo ir to
kiu budu dabartine brangeny- 

Iszleidžiant ta atsiszauki- 
žinoma, pradžioje, darbas

nebus toks pasekmingas suly- 
gian| patyrusiais darbinin
kais bet pasekmes buvo geros 
1918 m. kuomet biznieriai gel
bėjo ūkininkams ir nel’a abejo
nes jog ir szais metais darbas 
bus atliktas gan pasekmingai, 
p. Asher Hobson,
Office of Fann Management, 
atstovavo Suv. Valstijų Argri- 
kulturos Departmenta'susirin
kime National 
Conference laikyta Kansas Ci
ty, balandžio 16 d. Konferenci- 

ukiu darbininku 
klausima pjovimo sezone.

Neužilgio bus iszduotos tik
resnes informacijos, bet pakol 
neiszduotos, visi tie, 
teresuojasi tuo darbu
raszo argrikulturos darbo di- 
rektariams prie agrikultūros 
kolegijų invairiose valstijose. 
Tie direktoriai gales duot var
dus agentu, kurie turi pristaty
ti ūkininkams darbininku. To
kiu budu norintiejai
ukiu darbu gales susineszt su 
ūkininkais.

asistentas

Farm Labor

ja svarstė

kurie in_- 
tegul •

užsiimt

Isz Connecticut ateina tokia 
žinia:

Trūksta daug darbininku. 
U kės szioj valstijoj gali, da
bartine alga dar samdyt 3,500 
darbininku. Isz tu, 2,500 dar
bininkai reikalingi tobako ir 
daržovių sekcijose del vasari
nio daržovių sekcijose del va
rinio darbo.
ku reikalingi del paprasto dar
bo ir jiems priseitu dirbt per 
metus.

1,000 darbiu m-

Sunku gaut dieniniu 
darbininku. Algos rodo 15% 
ir 25% pakėlimą.

Isz Illinois:
* f

Sulig praneszimu dvieju ats
tovu, kurie tyrinėjo ukiu klau
sima szioje valstijoje, ūkinin
kai Champaign County moka 
po $60.00 ir $70.00. 
darbininku.

Isz Massachusetts:
“Czia ukiu darbininku klau

simas atrodo blogas. Konku
rencija tarp iszdirbysles pra- 

ir agrikultūros yra
smarki. Argrikulturos direkto
rius sako, jog dar trūksta 25% - • 
darbininku.

Isz Ohio:
Youngstown 
apielinkese darbi- 

pavoj in

Vis stoka

1

I

'u!

iri

ii

mones

Aplaikome koletą kalendorių isz 
Kauno. Kalendorius vadinasi “Karisz- 
kiu KalendoHus 1920 molams” 64 
puslapiai. Prisiuskito 50c. stompomis 
o gausite tuojaus per paczta.

•- . 1 f; D. Boczkauskąs-Co.
Mahanoy City, Pa.

1920 metams

“Akron,
Cleveland 
ninku klausimas yra

Daugelis ūkininku mo
ka $100.00 in menesi darbinin- 

. Mažai 
dirbt už

gas.

kams su privilegijoms 
atsiranda norineziu
$76.00 arba $80.00 in menesi.

ir
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Žinios Vietines h .■<
Andrius Stnszaitis pirko

Antano Tamulonio salima, ant 
W. Mahanoy ulyczios.

— Jonas Kristapaviczia nu
pirko salima nuo Edvardo 
Hunu, ant W. Center ulyczios.

— Panedeli ryta prasidėjo 
kriminaliszkas sudus Pottsville 
ir isz viso pavieto yra paduota 
120 provu. Isz Pottsvilles dau
giausia yra paduota proyu, net 

paskui isz Shenandoro 19, 
, isz Miner-

21,
isz Mahanojaus 17 
svilles 17, ir 1.1.

— Utarninke 
surisz mazgu 
Antana Kinka 
Striolkiute, 
Strielku,

— Kunigas
iszkoliauna

Lietuva, o in jojo vieta atėjo 
kun. Rasztutis isz Saint Clair.

Ketverge priėmė szven- 
kriszta sūnelis ponstvos 

\’iktoro
aplaike varda Leonas.
niais buvo p. W. D. Boczkrtus- 
kas su pana Juzefina T......
szanok into.
tis apteikė sakramentu kriksz- 
to.

31

knn. Czosna 
moterystes p. 

su p.
duktė ponstvos

17 \V. Mahanoy St. 
Valaitis

Mare

J i
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Ketvergo vakaru pra- 
Bocz- 

iszkilmingas
KUR BUNA?

Gerardvilles
isz 
in

ta . sūnelis 
Boczkausko, kuris

Ku-

Juzefina Tama- 
Knn. Augustai-

no- 
agi t a tor i u 

, nes per

— Tegul darbininkai 
klauso visokiu ;
idant nustotu dirbia, 
tai tik patys sau užtrauks ne
apykanta visu.
savo perdetiniu unijos 
stengėsi visom pajiegom 
tvirtint jum gerbūvi.
nogiu unije, jeigu nepildote jo
sios instatymn
ant giaro, tik reikė truputi kan 
trvbes.

Klausykite 
kurie 

už- 
Kam po

Viskas iszeis

Parsiduoda namini dai 
Kas pirks

K* 
tai. Kas pirks gales parauda
vo! i st ubas del gyvenimo. At- 
siszaukite tuojaus 
E. South St.

— Jeigu reikalaujate Pas- 
portu tai kreipkitės pas agen
tu Viktorą Lapinsku, 
parduoda szipkortes, 
piningus ir t. t. 601 \V. Maha- 
noy St. (t. f.)

po No. 531
(M. 4.)

teip-gi 
siuuczia

pra-
kun. F. Augusta i-

ki kada pa-
Nesigailejo komitetas

e j ta sanvaite atsibuvo 
kausku saloje, 
bankietas ant garbes iszkeliau- 
jenezio in Lietuva musu 
baszcziaus
ežio, kuris perbuvo musu v bu- 
relijo suvirszum keturis me
tus. Bankiete dalybavo suvir
szum du szimtai žmonių, o bu
vo tai vienas isz puikiausiu ko 

Mahanojiecziai
renge.
nieko, idant tik prigulinezei 
atsisveikint su 
baszczium.
apsiasza.ravia, visi vėlino lai
mingos keliones tam kuris per 
taji laika buvo geru dvasisz- 
ku tėvu, su kožnu pasikalbėda
vo žmogiszkai ir su visais gy
veno sutaikojp.
vanojo ant atminties puiku 
szilkini parašomi su auksine 

su tinkamu paraszu. 
Ant bankieto radosi teip-gi ir 
musu naujas prabaszczins knn. 
Czosna, kuri visi pasveikino 

rodos bus 
geru dvasiszku tėvu 
parapi jonams.

Del iszkoliauj’enczio
Augusta iezio
laimingos keliones ir kad grei
tai sugryžtu, o del kun. Czesno 
gero pasivedimo 
dvasiszkos dirvos.

mylemn pra- 
Visn akis buvo

Koras pado- 
a t minties 

su
rankena

• •
VISI

szi rd ingai ir kaip

redvste %

lių t

Rochester, N. Y. —
Homelands audeklinio

visiems

knn. 
vėlina

naujos

Laike 
iszsta-

tvmo czionais ant kurio buvo 
rodama visokį audimai, radosi 

perskyra 
lietuvei 

visokius

lietuviszka 
kurioje rodėsi 
audže linus ir 
mezginus.

teip-gi
kaip 
daro

Audėja buvo poni 
Rozalije Kancziuviene, Lietu
ve, kurios 
negalėjo atsigėrėt. Poni 
dora Polikiene buvo užveizde- 
toja lietuviszkos perskyras.

.1

darbu amerikonai
Teo-

Balsuokite už
G. Frank Brumm

, Isz .Minersville, Pa.
ANT KONGRESMONO

Mocziute sako: 
<« 

“Kada ji buvo mažyte mergaite ir jos motina 
neturėjo užtektinai pieno žindyti jos, ji davė jai

II

*»

l >
)/

7

S.

*

EAGLE BRAND
(CONDENSED MILK)

Nuo ko ji buvo tvirta ir sveika—ir, kada mo- 
mano motinos, ji teipgi 

Brand pieno, ir dabar—mano
eziute negalėjo žindyt
davė jai Eagle
motina duoda man Eagle Brand pieną, ir asz 
augau sunkesne po virsz puse svaro kas sanvai- 
te nuo to kaip buvau trijų menesiu senumo.” 

nuims szedien kuponą, jeigu jusuPrisiuskite mums szedien kuponą, jeigu jusu 
kūdikis tinkamai ne auga—jeigu verkia, nera
mus ir suvargęs—ir gausi dykai 54 puslapiu
knygele apie kūdikius, teipgi maitinimo instruk 
ei jas, jusu kalboje.

Gerumas, atsakant urnas ir ekonomija padaro
Eagle Brand pieną pirmu pasirinkimui del sta
lo ir gaminimo valgiu. Guspadine neturės bėdos 
su cukrum, ir jis yra dar pigesnis. Pirkit deže 
szedien ir variuokite jin visur kur reikia pieno 
ir cukraus. Didesni vaikai jin mėgsta su duona 
vietoj sviesto.

The Borden Co. 108 Hudson St. New York.
Szh Lcbeih Ir Vardas Parsiduoda gerose aptiekose 
yra Jums Gvarancijm ir grosernose.

&
rl

tJ. IM

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

Iszklrpk kuponą. Pažymėk 
norima knykute ir prlsiusk 
jin mumis SZIANDIEN.
Mrs............................................
Street.........................................
City................................. .. .......
State.

...... Nurodymai apie Valgius. 

......  Kūdikiu Gerove.

.4

6

Produktai t
Borden’s Malted Milk.
Borden’s Milk Chocolate.

INSTEIGTA 1857 in.
KH1 Borden 

Borden’s Evaporated Milk. 
Borden’s Condensed Coffee.
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Pajieszkau Ona Czarszkcvi- 
vieziuto gyveno Philadelphia, 
girdėjau dabar Pittsburge, isz 
Lazdijų para. Jeigu kas žino 
apie jia, meldžiu praneszt.

B r. K a rasz ki e vi cz,
6102 Grays Ave., W.
GI02 Grays Ave., W.

Philadelphia, Pa.

Mano szvogo'ris Petras Ku- 
czinskas isz Merkines 
pirmiau gyveno Hazelton 
dabar nežinau kur. 
svarbu reikalą, praszau 
szaukt ant adreso.

Ant. Griszkonis 
1650 Hamilton Ave., 

Grand Rapids, Mich.

apskr.,
, Pa.
Puriu
atsi-

m

Juozapa 
Telsziu apskr., 

Tverų para., Ei- 
irdejau kad ap-

Mnno tikra sesele 
Pu lei kai te isz 
zarenu Valst., 
dininku sodo, g 
si vedus su Jonu Kuzminsku isz
Dalgu sodo Rascinu apskr. 
Praszau atsiszaukt, arba žinan
tieji apie juo, meldžiu praneszt.

(to 37 
Bronislovas Puleika,

Omaha, Nebr.501 S. 13tli St.

GrigaPajieszkau Viktorijos 
liones po tėvais Grasiuczia, isz
Rokiszkio apskr., Omcszkio 
miestelio. Jeigu kas žino apie 
jia meldžiu praneszt.

Mikodemas Czižunas 
Bot) 25 Scott Haven, Pa.

apskr.

Alano brolio duktė Jecenta 
Kleponiute isz Seinų 
Liszkavos para., 
no.

apskr., 
Kudrenu gmi- 

Gavail gromata nuo tavo 
tėvo isz Lietuvos, praszau atsi
szaukt arba žinantieji apie jia, 
malonėkit praneszt (to 39 

August Kleponis,
Tamaqua Pa.222Hunter St.

Juozapas irMano broliai
sa i manas Kuokai, taipgi mano 
sesers J ieva ir Agota visus su
ėjau Illinois Valst. 
žinau kur.
apie juos, meldžiu praneszt.

Wm. Ruokas, 
Ivanhoe, Pa.

Jeigu, kas
dabar ne-v • žino

Antanas 
apskr., 

praszau atsiszaukt arba kas ži
no apie ji praneszkit. 
svarbu reikalu.

Frank Butkus, 
2423 Cleveland Ąve.

Mano pusbrolis 
Striauka isz Telsziu

/Tyriu 
f

E. St. Louis, 111.

Raszta-Pajieszkau Zofijos 
vieliukes, du metai atgal isz- 

Cbicagos in kita 
miestą., taipgi pajieszkau Fra- 
ne Kremyaniszke isz Kabuliu 
Red., Panevėžio apskr., Lioni- 
kiavos Valscz. 5 metai
gyveno Pittsburg, Pa. Praszau 
atsiszaukt arba kas žino apie

važiavo isz

atgal

jias, malonėkit praneszt o ap- 
laikysit nagrada.

Ig. Kremyaniškiš, 
2732 Penn Avo 

Pittsburg Pa.

Asz Veronika Rudaitike po 
vyru Cziulionie.no, pajieszkau 
pusseseres Onos Norkikes po 
vyru Baczkiene isz 
apskr., Batakių Valscz 
szau atsiszaukt ant adreso. (37 

Ver. Cziurlioniene,
Chambers vi lie, Pa.

Tau rages 
Pra-

Alano pusbrolis Aleksandra 
AlekaKaminskas ir draugai 

Margis ir Ignacas Czepulis, vi
si isz Kauno Redybas ir kiek 
metu atgal visi 
burg. 
adreso.

gyveno Pitts-
Meldžiu atsiszaukt ant

Frank Gailos,
1429 Peima Avė. N. S. 

Pittsburg, Pa.

Pajieszkau mano giminiu ir 
pažįstamų isž Suvalkų Redy- 
bos Starapoles apskr., 
vos para., Tvarkisku 
Praszau atsiszaukt ant adreso.

Juoz. Macaviczius, 
Crystal Falls, Mich.

Garle- 
kaimo.

Box 598,.

Pajienzkau Elzbietos Strollutcs isz 
Jestrukio ir Vinca Szlupicnius isz Je- 
naukos abudu Plutlszkiu. para.,. Stara
poles apskr. Turiu svarbu reikalą 
praszau atsiszauk ant adreso, /(to 36 

. Piuszas Žalkauckah
Rosemont WV Va.Box 1

4

T\ • • . 1 1 1 ♦ /<» • •

seseri Ona Radvilavieziu.
Triszkiu para., muiumu ncuimi) 

girdėjau kad gyveno Cbicogo, 
(labai* nežimlu kur. 
atsiszaukt ant adrseso.

Ant. Rad v i I a v i cz iu s 
1402 Inditolia Avė

Toledo, Ohio.

Pajieszkau broli Ciprijona ir 
J, isz 

Maldinu kaimo

'Praszau
(to 37

Pajieszkau Juozapa Kolesza 
paeina isz Rascinu apskr 
taku para., Rikiszku 
girdėjau 
Amerika, 
ant adreso.

John Kolesza, 
Box 74, Vestaburg, Pa.

Ba
kai mo, 

Linetu kaip 
Praszau atsiszaukt

kad 12

*$

f

Pajieszkau draugu Povylas, 
iszPetras ir Leonas Rimkai, 

Szauliu apskr., Pavandeniu pa- 
atsiszaukt antra. Malonėkit 

adreso.
Folia Zakhš, 

1569 E. 45th St.
Cleveland, Ohio.

Kasos Departments

FiBalandžio 15d., Kares
Korporacija pranesze 

mokėjimo iszahgsto $1,843,000
nansų

2
Z
i

2

♦ 1 I 
i

Kokios Muzikes Reikalaujate? I
MUZIKOS MYLĖTOJAMS.
Keturi nauji veikalai. Notos del Piano 
1’ftB Darželi trys mergeles, duetas 50c. 
Esu aut s'zlo svieto, solo 
Lietuva4 Brangi . . .

. . MIc.
« 50c«

• 50<%

'SWWl♦ICC*

A

I
S ‘

Turime Columbia maszina su p 
drūtais viduriais. Galima gauti g 
daugybe visokiu Lietuviszku 
rekordu.

§
i

Kas n imtinys mano szlrdele.
Siuskite piningus registruotam laiszke 
ar per Money Orderi, stem pu nepriimu 

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

Edisono maszina,, žinoma kai
po geriausia maszina pasatdeje.

Pathė ir Rishel maszinos gra- p 
jina bile kokius rekordus. į

Ateikite ir paklausikite kaip « 
szitos maszinos grajina ir galit į 
iszsirinkti 1
geriausia patinka. Q

GUINANS

i'

lokiu kokia jumis g

MAHANOY CITY, PA.
Ml’. CARMEL, PA.

SHENANDOAH, PA.

UNION 
NATIONAL

BANK 1
MAHANOY.

CITY

J 
T 

F

Capitol Stock S125JMXLN 
Surplus A Profits S460.000.N

bankavimo korporacijai del ap^ 
mokėjimo siuntinio vatos in 
Czechoslovakia..
pranesza, jog tif szalismeseniai 
pirko 300,000 pufidu vatos Su v. 
Valstijose.

Pinigino Valdytojo Ofisas 
iszdave pranešžima delei iszda- 
vimo aplikacijų, del 
baigiant 
dant pavelijimą
National bankai ir permainyt 
Valstijų Bankas in 
Bankas.

Tnip^-pat-gi

savaites 
balandžio -6 d., duo- 

organizuoti

National

Sztai Koki Prieteli Turite—, 
Merchants Banking Jrust Co. Banke 
Yra tai pirmutine Banka Mahanoy City ka pradej’o mokėt 

procentą ant sudėtu piningu.
Yra tai Banka in kuri ateinate, kada reikalaujate pagelbos 

kada perkate namus.
Yra tai Banka kuri pagelbsta jumis atmokėti skola per 

lengvas mėnesines mokestes arba teip tankei kaip 
jumis geriausia iszpuola mokėti.

Yra tai Banka kurios virszininkai yra juso tautiecziai ir 
pažins tami.

Yra tai Banka in kuri galite ateiti ant rodos arba informa
cijos, kada norite kur inVestyti piningus arba pirkti 
namus.

Yra tai Banka, kurioje jaueziates lyg
Yra tai juso Banka. '
Pasakykite savo draugams ir pažinstams kad dėtu savo 

piningus in Merchants Banking Trust Co. Banka. Szita 
Banka žino kaip jumis geriausia pagelbėti.
MERCHANTS BANKING TRUST CO.,

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

Mokame antra procentą ant 
sudėtu piningu. Procentą pri- 
dedam prie jusu piningu 1-ma 
diena Sausio ir Liepos meno- 
suose, nepaisant ar atneszat 
parodyt knygute ar ne.

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

Bankas adaras nuo 9 vai. 
ryte lig 3 vai. popiet, Subato- 
mis 9 ryte lig 12 vai.

H BALT., Prezidentas
F. J. NOONAN, Vlco-Prez.
J. E. FERGUSON, Kaslerlua.
R. T. EDWARDS. Vice.Kas.

DAKTARAS W. BURKE 
LIETUVIS

418 W. Market St. Pottsville
Su visoms ligoms priima, nuo 

valandos iki 10 valanda hx ryto, 
1 iki 3 vai popiet. C Iki 8 vakare.

1

Lietuvos Prekybos
Bendrove4
BANKIERIAI

Tarnauja Lietuviams.

Siunczia Pinigus in Lietuva 
doleriais ar auksinais, pagal 
dienos kursą. Parduodame 
Szipkortes. Iszrupinam Pas
pirtus. Siuncziame tavorus 
in Lietuva.
platesniu ’ informaciju pra- 
szome raszyti 
padėto adreso:

LITHUANIAN SALES
CORPORATION,

414 Broadway,

Reikalaudami

ant žeminus

So. Boston, Mass.

Užraszome Lietuvos 
laikraszczius. 4

PIRMUTINIS IR SENIAUSIAS 
UETUVISZKAS NAMAS ARBA 

MOTELIS NEW YORKE.

I

Lietuviai kreipkitės prie savųjų:— 
Jeigu ne norite būti nuskriausti 

atvikia in New’ ^Yorka, tai tiesog 
kreipkitės pas Geo. J. Durtasziu, 
Agentu, i^es jlp yra visiem gerai 
žinomas žmbguš. Parduoda Lai
vakortes ant visu linijų in, ir isz 
Lietuvos. Iszmaino ir siunczia 
piningus iii visas dalis svieto 
pagal dienos* kursą. Parūpina , 
pasportus |$z Sy vieny tu Valstijų. 
Pasitinkami žmonis ant geležinke
lio stoeziu Now Yorke pribuvus - 
isz kitu miestu. Suteikiam nakvine 
nes užlaikom narna su 38 kamba- 
rais. Palękižiftm pasažierius ir ju

Iszmaino ir siunczia

> bagažlus ant laivu. Žodžiu sakant 
t pilnai buna aprūpinti kurio kreip- 
i piasi^in, musii virs^mineta agon-
> turą su reikalais, vargo ir nclai-
* rniu nedativs ^ielęą$|o3, Tautiecziai
> brangus ' kurto unandt keliaut iii
> Lietuva, kviecziąm visus krolpki-
* tos in musu agentūra per lalszkus 
( ar ypatiszkai. Gausite sanžinlsz-
* kus pathrlmus nes mus pridoriste 
' yra tarnaut visuoplenoj labuj.
J Reikalaukite laivakorczlii ir pl-
> ningu kurso in musu artimiausia 
ofisą.

GEO. J. 1JARTASZIUS, 
f 408 Washington St. New York.

. Telefonas: Spring 9537

kus patarimus nes mus pridoriste

save name.

D. M. Graham, Prie.
J. H. Garrahan, Attorney W.F. Rynkcwic«

P. C. Fenton

D. F. Guinan, Treat*
A. Daninewicz M. Gar <la 

T. G. Horntby

AR SERGATE RHEUMATIZMU?
Jei£u sergate Rheumatizmv c Juin. jokios ^yduolča ne gelbėjo narsitraukit URSUS 

GYDUOLES NUO KHEUMAT1ZMO, (gerti). PriKč už bonką ..... J.........................$1.50
URSUS L1NIMENTAS NUO RHEUM ATIZMO, (tepti)Pržkž......................
URSUS KRAUJO VALYTOJAS, sustiprina nusilpnitą kraują. Pržkž......
URSUS PLAUKŲ APSAUGOTOJAS, užaugina stiprius plaukus. Pržkl. 
URSUS SKiLVINIS BITERIS, reguliuoja ir pravalo vidurius. Pržkž....
URSUS MOTERIMS REGULIATORIUS. Moterų draugas nelaimėje. Preke........ $1.50

Męs siunčiame kožnam ant pareikalavimo ruusų didelį Katalio£ą Naminių Gyduolių 
kuriame rasite datijį naudingo skaitymo apie žmogaus kūną, sveikatą, jo lygas ir pa£elbą.

$1.00
$1.50
$1.50
$1.00

<

t

Telefonai, Bell - Kensington 5311 
Keystone, - East <720

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

Priėmimo valandas:
Llkl 10 vai. ryte. 0-8 vai. vakare

2538 E. Allegheny Ave.
PHILADELPHIA, PA.

v Naujas Lietuvtezkas Graborlus S
J KAZIS RĖKLAITIS. J
> 516 W. Spruce St. Mahanoy City )

Daktaras Juozas J. Austrą '
lietuvis '

$

BaTUfis Daktaras Kariumenejo. 
GYDO VISOKIAS LIGAS

160 N. WELLS ST..
URSUS REMEDY ©., 

DEP. B

Priima ligonius lig 10 valanda rytoj 
*5 12 lig 2 popiet. 6 lig 9 vakare j 

J Telefonas—Dell 359 R. J
j 113 E. Coal St. Shenandoah

CHICAGO. ILL.

mt SKOHBHHnna oran hhhbus E

•. -
'’7 '

' •. . ■ A *.' -XiV L

f’
J# «• 
•* I.

A*4

-
A ’

,į.

■ l/
Z

anrąV".-' i

v'V

i

Sli4vanici VIa* Su šita yU galima paettaisyli: Čeverykus maišus, karpehis ir kitus di 
delips ir mažus pataisymus. Šita yla sutaupys jums pinigų ir laiko. Ji siuva gerai, greitai ir 
drūčiai kaip mašina. Prie ylos pridedame kamuolėli siūlo ir 3 adatas. Kainu »OO

SkUMklHtititttloHM Rera brlivti. UNCLE SAM’S RAZOR MAKERS Šita

už taip pigę prekę ir nesigailčsitc ją įsigyję. Vartokime tiktai geras britvas. Kaina $3.9R
britva yra padaryta iš geriausio plieno ir variuojama po visa Amerika Tai yra geriausia britva

i.

PILNA KALADE KAZYRŲ 
SU INSTRUKCIJOMIS. Šios Ka- 
zyros yra su instrukcijomis, kaip 
jas vartoti ir kaip ateitį jspčti. 
Šios Kazy ros yra geriausia žais
mė Luošame laike ir su jotui ne 
tik save, bet ir visus kilus geriau
sia nubovyti šeimyniškuose ir 
draugiškuose susirinkimuose. Šita 
pilna kaladč Kazyrų su instrukci
jomis (angliškai) yra dabar gauna
mos pas mumis, kaina ROc.

ŠEŠIOS kitoniškos magiškos 
štukos su instrukcijomis (anglii 
kai) ir TR|S LI&TŲVIŠKOS KNY-

GUTEs; l)PnRloptyNi Burtininku. J KtibnlnM. 3)Snpnu Knygele.
Už šešias kitoniškas magiškas štukas ir trjs lietuviškas knygutes kaina

NimitJOM Pilnam brnkuloM arba burtų, monų ir visokių paslapč:ų knyga. Su p&* 

burtį ir delnažinystča (fortune telling) mokslų. Formatas 6x9 colius. -41*41 puslapių GraŽiuse

>1.1K

veikąlčliais. Lietuviškai sutaisė J, Laukis. Yra tai didžiausia ir praktiškiausia monų knyga, 
burtąjį ir delnažinystčs (fortuue telliug) mokslų. Formatas 6x9 colius. -41 -41 puslapių GraŽiuse 
audimo apdaruose . $3.50'J r

Siųsdami piuigjiVadresuokite:

1
? \’S. P. TANIS & CO.

31 EAST 112th STREET, CHICAGO, ILL,
f L*

» s • 1 » • I

VYRU 
LIGOS

Daktaras KOLER yra vienatinis tarpe Lietuviu daktaras 
Pittsburge. Jisai mokinosi Varszavoje, studijavo begije 
32 metus invairias ligas vyru ir moterų, todėl jas nuodug
niai pažinsta. Gydo užsinuodinima kraujo ir silpnybes 
vyru, sluogus, niežejlmua, ligas tinimo, Invairias Ilgas 
paoinanczlas nuo neezystumo kraujo. Atslszauklte ypa
tiszkai, per laiszkus asz negyriau. Dr. Koler kalba Rusisz- 

kai ir Lenkiszkai. Ofisos valandos nuo 9 ryte lig 8 vakare. 
. Ncdolloinis iki 2 vai. popietyw

, Dr. KOLER, 638 Penn Ave. Pittsburgh, Pa.
■rwo4|» O'wo iweaoi — w «<1 i

uiai pažinsta.

LIETUVISZKAS GRABORIUS
A. .1. SAKALAUCKAS.

. Pine St. Mahanoy City, Pa.
— ■ įl 1 ■ * ■ MB — 1 *>■ MH Įl •

NAUJAS ISZRAD1UAS PLAUKAMS.
Dekavoje milijono žmonių 

puik ha plaukus, o teip-gl sulaikė puo
limą plauku labai trumpam laike, in 
vieta iszpuolusiu,-atauga tankus plau
kai: Gvaranty. 
Pasakykite kitoms tautoms, 
kite pas: Drs. Bruudzas Cosmetics*

Sta. W. Brooklyn, N. Y,

Ij 801 E.
i

u£

Informacijas dykai.
Raszy-

A. C. N0VAKAUSKAS
ADVOKATAS 

Kampas Main ir Centre 8L 
SHENANDOAH, PA. a

Ne stralkuok! Rukla savo 4 
bosus. Nereik kitam dirbt. T 
Iszmok balberaut. Geras / \ 
uždarbis, kad Ir važuosi . . . l^J
raszyklle ant adreso: 
Nossokoffs International

Barber School, 
1202 Fenn Ave.

W. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS.

In k raju. Apie dauglaus

!<i&>.■'J J

rittsburRk Pa.

7ET3

PIRMUTIiNIS LIETUVISZKAS 
GRAB0RIUS MAHANOY CITY, PA. 
Laidoja kunus numirusiu. Pasamdo
automobilius, rlginus, ir vežimus del 
laidotuvlu, krlksztinlu, veselllju, pasi
važinėjimo ir tt. Krausto dalgius ir tt, 
520 W. Centre St. Mahanny City.

I
 Jeigu kada busite San Francisco 
tai nuslduokite in hotel!

HOTEL LAWRENCE

J. W. P1ULEIKA, Snvlnttika.

Ruimai: $2.50 igi $4.00 ant savaites

50c. 75c. igl $1.00 ant dienos

Sziltas ir szaltas vanduo kožnam , 
ruime. Garine sziluma. <

Puse bloko nuo Marketo. j
Vienas blokas nuo Paczto, _ J48 Sixth Str. San Francisco. 1

Cziulionie.no



