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No. 42

ISZ AMERIKOS
10 žmonių užmuszta sumiszi- 
me West Virginijoj.
panija priežaste maiszaczio.

Bluefield, \V. Va.— Da tris 
žmonis likos užmuszti muszije 
terp anglekasiu 
Matewane,

Korn

ir palicijos 
ka pasidaro dabar 

isz viso deszimts nog kada ta
sai ergelis prasidėjo praejtaai ergelis 
sereda.

Prieža.st is 
vra.
kos prHszalinta isz kasykla 
Stone Mountain Goal Co., 
tai kad norėjo prigulet 
unijos.
kompanieznuosia 
aplaike žine fdant iszsikraus- 
tytu. Idant taji paliepiam isz- 
pUdyt, atvažiavo keliolika de- 
tektvvu ir 
anglekasius 
imi isz stabu laukan.

tojo sumiszimo 
Daugelis anglekasiu li-

u z 
prie 

Darbininkai gyveno 
stubosia ir

visus negeistinus 
iszmete priversti- 

Kada 
detektivai iszpilde savo da.rba
(>jo ant 
g ryžti

bmits nuszove

geležkelio stoties su- 
in Williamson, tame 

Albertas Kelts norėjo areszta- 
voti vada palicijos Hatfield, 
už atėmimu vieno kaltininko 
nog detoktivu,
llatfielda ant vietos ir nog to 
prasidėjo szaudymai. 
ginklavia anglokasiai 
keliolika detektivu ant vietos. 
Kiek isz viso užmuszta, tai da 
nežino, bet lyg sziai dienai su
skaite deszimts.

kazokai . pribuvę 
maisztininkus 

daugeli Jau arckŽfavojo. 
zidentas unijos Levis nusiuntė 
telegrama gubernatoriui idant 
atszauktu palicije, 
ninkai ta ii sukvlima 
szauke tik pati angline 
panije.
Brangiause karve ant svieto.

Komi du Lac, Wis. — 
meris H. J. Rueping, kuris au
gina daugeli visokiu 
ir turi milžiniszka farma, pir- 

Midlethan, III., 
17,-

Karve yra veis
les Guernsey, ir yra brangiau
se ant svieto.
Tėvas inmete savo dukteria in 

vandenpuoli Niagara Falls. 
Niagara Falls, N. Y.—

Steitinei 
apmalszyti<

Apsi- 
nuszove

n

uos darbi
ne isz- 

kom-

Kar-

gvvuliu

ko ana diena 
karve už kuria užmokėjo 
700 doleriu.

Ta- 
in- 
se-

moszius Mrocžek, 45 metu, 
mete savo asztuoniu melu 
mimo dukrelių in vandenpuoli 
Niagara Falls ir szoko pats in

Abudu puolė ant 
150 pėdu žemyn,

) 
(
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<

I
/

<

I
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vandeni, 
akmenų i.)U pėdu žemyn, o 
kada palicije juosius isztrauke 
likos abudu baisei sužeisti ir 
nugabenti iii ligonbutia. Tėvas 
susirupinias 
norėjo užbaigti su 
gyvasezius.

Keliavo in tevynia, likos 
nužudintas ir apiplesztas.
Hoboken, N. J.— Andrius 

Vyrobiec isz Slateville, Pa. su- 
siezedinias du tnkstanezius do
leriu su kiireis ketino plaukti 
in savo tevynia atlankyti 
czia ir vaikelius, nesulaukė to
jo džiaugsmo nes pribuvęs in 
New Yorka kaipo szimtai kitu 
kurie geidže atlankyti savo te- 
vyszkes, apsistojo Continental 
hotelije idant laukai ant laivo. 
Keliolika dienu adgal Andrius 
dingo Jsz ^telįaus, o jojo ku
na i

mirczia paczios, 
dukteria

pa-

I

surado palicije ant tuszczio 
loto Bronxe. 
surado piningu 
brangenybių, nes žadintojas 
apipleSze jin nog visko, 
tai antras panaszus 
irtas.
Europa privalo tylėti ir 
kam nesakyti kiek turi pinin
gu, nes*Najorko privisę daug 
apgaviku, vagiu ir kitu, kurio 
tik lauke geros progos apiplę-

Ant lavono ne
ne kitokiu

Yra 
atsitiki- 

Tiejei, kurie keliauna in 
nie-

Peluke iszgialbejo anglekasio 
gyvasti.

Saint Louis, Mo. — 
Kranas Lukas užsnūdo 
valgimui pietų 

isz pelu k i u,

Kada 
po su- 

kasvklosia 
viena isz peiukiu, kuriu 
syk losią, daug randasi, inbego 
in kelnes lyg keliu, 
staigai paszoko isz 
nubėgo nog tos vietos ant ku- 

sedejo toliau. Vos pasi- 
su

ka-

Uranas
vietos ir

Vos 
kad sztai 

tapas
1 

nog

visas

smert. 
anglekasis norėjo užmuszt 
lukia, Kranas 
apsakė apie
gialbejima nog smert 
lukia.
szere

rios 
kele isz vietos, 
trenksmu puolė 
ant suolelio ant kurio sėdėjo 
tokiu bildu iszsigialbejo

Kada t a ja diena kitas 
pe- 

jin sulaikė ir 
stebuklinga isz- 

per pe-
Nog tada anglekasiui 

mažiulelius sutvėrimus, 
ir juju nenžmuszineja.

Nekuriuosia kasvk losią 
West uosiu, kompanijos laiko 

peiukiu, 
apie arti-

nes pelukes isz to- 
kasyklu pradeda

tyezia daugeli baltu
kurios duoda žinia 
liautose nelaime ir snsikuopi- 
nima gazu, 
sios dalies
bėgt, per ka anglokasiai dasi- 
pranta, jog tonais grasina 
jiems kokia nors nelaime ir tą
ją diena nedirba.

Atsitikimas su dielemi.
Aptiekoris 

isz sklodo
kuri padėjo po

Buffalo, N. Y.— 
S. Northey 
puodą dieliu, 
sedynia priesz save, ant kurio 
sėdėjo dvi papuosztos pana i-

. Puodas j bu vo^ uždengta s 
jpopieru ir, aRi’j

veze

su popierg ir Bęsi-
skalaudamas vandrio permer
kė popiera dieles pradėjo isz- 
ejtineti isz puodo ir kibti in 
moterių blauzdas, kansti ir 
kra.iija traukti, 
tosios misi u kės 
czia darosi, 
ir ant galo viena dalypstejo su 
ranka koki ten slidu daigta, 
baisei suklvko.

Pasažieriai priszoko ir 
dėjo klausti priežasties, o ap
tiekoris atsimyne apie dieles, 
szoko prie leidžiu, apsako prie
žaste, surankiojo po kojų die
les ir nusidavė in rūkanti 
gona su puodu, 
ke dieles nog blauzdų 
nepranesza 
bet misiukes negreitai tojo at
sitikimo užmirsz.

blauzdas,
Isz pradžios 

nežinojo kas 
pradėjo net alpti

pra-

va-
Kas nutrau- 

, tai to 
korespondentas

Priėmimas antro atplaukimo Lenkiszku Žalnierių isz Europos 
in Amerika. Laiva pasitiko daug ženklivu Lenku isz 

visu daliu Amerikos.

Prekes ant maisto vis puola 
žemyn po visa sklypą.

Washington, I). (’.— Prekes 
ant visokio maisto nupuolė ir 
vis puola žemyn, kaip ant cuk- 
riaus, komu, kiaulienos, boval- 
nos ir kitu dalvku. Kiauszi- 
noi, sviestas ir daržoves atpigo 
Chicago. Swift & Co. papi
gino mesa ant penkto procen- 

Minneapoliujo dideli įna
mi lt us. 

nupuolė 
Drapanos 

atpigo kaip kur 
po keliolika doleriu ant poros.

'Tasai' staigus * litpi^iinas ta- 
voro ar tik bene ne bus del to, 

nepadi- 
nos teip mano

Swift & Co.

STEIGIAMOJO SEIMCĮ ATI
DARYMO ISZKILMES

PIRMASI POSĖDIS KAUNO 
MIESTO TEATRE.

Gegužes 18 diena vakare Lie
tuvos Atstovybe Amerikoje 
yra gavusi isz Kauno nuo agen- 

toki praneszima: 
penkiolikta diena 

ypatingai Kau- 
szk i Imagai szvente

“Elta
Gegužes

1 J

Pamokinimas kaip gelbėti 
skenstanezius.

s’I

//
■k-'A Kr •/

ISZ VISU SZAL1U

to.
lunai miltu
New Yorke

papigino 
eukrius

po centą ant svaro.
ir czeverikai

kad užmokesezio jie negali rei
kalauti, nes niekas ju los deg
tines neprasze “agentai 
dėjo szumyt ir grasinti 
fu.”
tašyti, reikalaudami pinigu. 
Szeimyninke priesz toki ju el
gimąsi pakele protestu. Sako: 
“Ar jus mislinat, 
jau mano vyro nėra namie, tai 
jus ežia
Laukan!“ ji snkomendavo 
jiems ir atidaro duris. Bet. ban
dytai nenusigando, 
iszsit rauke 
peili ir sako:

” pra- 
“aresz 

Viena vyra e me jau ir 
reikalaudami

taros 
4 4

visa Lietuva, 
nas, szkilmngai szvente Stei 
giamojo Seimo arba Konstitu 
autos atidarymo diena.
nas pasipuosze vėliavomis, vy

Visu rusziu kariuo
mene paradavo Vieszoj aiksz- 
tej akyvaizdoje 
Seimo 
bos, 
nisteriu 
atstovu.
nyeziose buvo iszkilmingos pa- 

Svarbiausios pamal
dos buvo Katedroje, visu val
džių atstovams, Seimo nariams 
ir užsienio atstovams dalyvau
jant.

rS

Kam

■^**A*v v z /

T-x-w 1874 meto.

kad jeigu

galit szeimyninkauti?
” Ji

'S

ezais, vainikais 
vartais.

iszki I mi ngais

Steigiamojo
Valstybes Tnry-nariu, 

Lietuviu Prezidento, M i-
Kalinėto ir Užsienio 
Visu tikėjimu baž-

&

maldos.

Visuomenes organizaci
jos, mokyklos ir žinosiu minios 
su manifestacijomis nukeliavo 
devintai! Kauno lortan, 
Valstybes Prezidentui

kur 
Seimo 

vyriausybes ta ta

A.

4 ž- I5*

Photo by
witern N^wipaper Union

Jeigu pats nemoki plaukti, 
tai nebandvkia

4 4

gelbėti sken- 
stanezio lxit pirma gerai isz- 
inok numesti korkini diržą ar 
rata skenstaneziam, kuris grei- 
eziau iszsigelb(‘s ir be tavo pa
gelbės, nes pats g<?lbedamasnes 
skenstanti gali kartais ir pats 
pražūti“. Teip mokina Raudo
no Kryžiaus sanarei ir tasai 
pamokinimas daugeliams isze-

ijo pasekmingai.

4

$6,000 už viena pacztine marke.
Paryžius. — Ana diena Gro- 

not hotel i je atsibuvo licitacije 
labai retos pacztines markes, 
kuri parsidavė už 6000 doleriu 
(100 tukstaneziu franku) Mar
ke paeina nog Maurito laiku ir 
likos atspausdinta
Ant svieto randasi tiktai tris 
deszimts panasziu markiu .
Moteres šukele sumiszima už 

duona.
Madrid, Iszpanije. — Tuks- 

tanezei materiu ir vaiku šuke
le maiszate prieszais pabrangi- 
ma duonos ir nuėjo prie namo 
gubernatoraus su skundu: 
“Norime duonos! Esame alka
ni!“ 
moteres iszvaikint bet moteres 
nepasidavė palicijei metindavo 
ant juju plytas,

Apie szeszta valon

SU

Palicije stengėsi taisės

akmenius ir
purvina.
dn vakare suiniszimas apsimal- 
szino r moteres su vaikais nusi
davė in namus. Keliolika 
moterių ir palicijos likos 
žeista, kelios aresztavotos

namus.
su

i

idant anglekasiams 
dint mokesties,
tiejei, ka ta ji dalyku gerai isz- 
:irynejo. Mat kompanijos ty
ezia gal viską, papigino kad 
darbininkai nesispirtu padidi
nimo mokeseziu, o kada viskas 
apsimalszytu, tai vela po seno
vei lups kaili žmonims.

Tuom kart lauksime, kas isz 
to pasidarys ir kaip angleka- 
siai iszkirs su locnininkais ka
syklų.

Du Lietuvei norėjo apgauti 
szeimyna, patys papuolė 

in slastus.
North Weymouth, Mass. — 

Sziomis dienomis czia buvo 
toks atsitikimas.

czia
Pas viena, VV1VO <1 VOA V A 1 U HlOi > CIO > Itllll

Žiurkes turėjo brangus pietus. |iptuve> kuri llliko (laug bul.
Rinelander, Wis.— Patrikas 

Hazen, netikėdamas bankams 
paslėpė 1,375 dolerius buinasz- tono du neva slapti

visiems bus

Vienas ju 
revolveri, kitas 

“įpus patys isz 
ežia lankam Lankaiwisi. l)uo 
dam tris miliutas laiko iszsi- 
muvyt, kitaip 
smertis! ’ ’

Namiszkiams jau ir degtine 
isz galvos iszejo. Vienas szlu- 
bas burdingicriš nežymiai isz- 
lindo isz kambario in skiepą, o 
isz tenai užoakalinem durim 

žinia kaimy-
Bet visi bijojo 

praneszta

atstovams, vyriausybes na
riams ir užsienio atstovybes da
lyvaujant tapo iszkihningai pa
sodinti atminties anžuolai. Sze- 
szta valanda vakare miesto tea
tre tapo iszkihningai Steigia
mojo Seimo susirinkimas ati
darytas.
tas Smetona* padare Valstybes 
Tarybos ir Laikinosios Vyriau
sybes darbu atskaita, ir pa- 

Steigia- 
visa savo ir

Valstybes Preziden- (to

Upas pakilęs invai- 
riose feievei kai, visuotina illu- 

Atidarant Steigia-

žmonių.

Bir-

Badas kerszina rytiniai Euro
pai. — Lietuva Rumunija ir 

Ukrajina turi duonos.
London. — Anglijos szelpi- 

mo kamisijos drauguves rapor
tas paduoda skaitliniu kaip ry 
tu Europoje stovi maisto reika- 

Tenai skaitom:: “Kasskaitom::

laukan, ir davė 
nams.
Tuomet nubėgta ir 
apie tai dirbtuves sargui, ku
ris turi ginklu.
nėjo, bet užtelefonavo palici-

Tuojaus, bra, atpyszkejo

ejti.

Sargas pats

jai;
aniuolai sargai su vežimu.

apsižiūrėjoBet pleszikai, iipgioiiiivjv, 
jog vienas namiszkiu prapuolė 
suprato pavoju ir buvo jau tuo 
tarpu pabege. 
dariu neradus 
juos vytis.

Pa Ii ei ja pikta- 
leidosi paskui 

Akies mirksnyje
y

dingieriu ir kurios vyras nak- pleszikai dingo kaip kampa-

atskaita 
reiszke jog atiduoda 
mamjam Seimui
Valstybes Tarybos, M misteriu 
Kabineto, Valstybs Kontrolio 
ir Vyriausiojo 
kompetencija. ■'

pakviesti

Vado

lai.
del javu, tai Lenkijai szi pava
sari reikes ju 500,0000 tonu se
ki ja reikalauja 350,000 tonu.
.“Armėnijai reikia po 6,000 

klonis ir duonai; Czeko Slava- 
tonu miltu kas menuo, ‘“Be to, 
kas augszcziau pasakyta, Esto- 
nijai da reikia 7,200 tonu cuk
raus, o Vengrijai 63,000 
cukraus ir 53,000 tonu mėsos.

“Isz žalios medžiagos Lenki
jai reikia bovelnos, vilnų, tra- 

, gumos, pluszu, aliejaus ir 
druskos.
gu reikia Czeko-Slovakijai, Se- 

Vengrijai

Be to

rni nacija.
mojo Seimo susirinkimą buvo 
saliutuojama artilerjos dalyva
vo Jonas Basanaviczius.
szka yra atvežęs Vilniaus mies
to ir apskritos lietuviu pasvei
kinimą Steigimamjam Seimui. 
Sekmadieni vakare Slegiamojo 
Seimo nariai buvo 
iszklimingom vakarienei! prie
anglu Konsulo Wardo ir Komi
saro Tallentso.”. Elta.

Ta paozia diena nuo Lietuvos 
zttstovo Prancujijoj, 
Milasziaus, gautas buvo toksai 
calegramas :

“Gavome nuo Prancuzjos 
priemiero Millardo raszta delei 
pripažinimo Lietuvos de jure 
Pasiraszas Milaszius.

J. Veleiszs
Lietuvos Atstovas Amerike.

Karo
Steigiamojo 

Seimo nariai atsitojimu pager
bė žuvusiu karžygiu atminti. 
Szio posėdžio pirmninku buvo 
pakviesta 
ozai t e, kaipo 
giamojo Seimo narys, sekreto- 
rium-gi Muraszkaite, kaipo 
jauniausi a s na rys.

Steigiamasis Seimas yra 
ves labai daug
Tarp Kitko nuo Anglu Konsu
lo, Anglu 
valstybėms 
kitu.

Pirmiausiai
na Lietuvos nepriklausomybes 
Seimas vienbalsiai priėmė pil- 

Tat su- 
pritatma

Gabriele Petkevi- 
seniausias Stei-

r>

. l ga- 
pasveikinmu.

Komisaro Baltijos
Tallentse ir daug

(Iškorę.

) J

szu

tonu

Tu paežiu medžią-

rbijai ir Austrijai.
reikia bovelnos ir vilnų, o Ru- ? J

4

KARANZA NUŽUDYTAS.
4*

Meksikos prezidentas nužudin- 
tas per savo kareivius 

arti Pueblos.

sijai bovelnos ir gumos.
Rumunija turi gana kvie- 

cziu ir kukuruzu savo reika
lams ir 
duoti.

4 4

b 4

gales drixlzsieniui par-

Washington, D. C.— Venus- 
Karanza prezidentas 

kuris pabėgo isz 
Mexico miesto 6 Mojaus ir pa
sislėpė Pueblo kainuosiu likos 
nužudintas per savo locnus ka
reivius praejta ketverga. Pla
tesnes žinios apie tuja žudinsta 
neprisiunsta.

Nužudintas prezidentas gy- 
me Custro Cienegas Coahulia 
150 myliu nog Eagle 
Texas, 1859 mete, 
džium ir

Steigiamasis
Bet pakelėj stovi tusz- 

Pa lie i ja nutarė 
pažiūrėti tonai. Ogi ir atranda 
tenai abudu “agentu.“ Inlin- 
de tenai jie buvo jau besiren
gia in moteriszkas drapanas. 
Vienas buvo užsidėjęs andaro-

ras 
ežias namas.

tiano 
Meksiko

timis dirba, atsibeldė isz Bos- 
“ degtines 

Mes žinomkoms in sena szienika ir mane
vietoje, kad pirma tu padarydavai czia

1 savo

y

jog randasi saugioje 
Kada ana diena nuėjo in 

iszimti kelis szinitus“banka
doleriu ant pirkimo arkliu 
žmogelis baisei persigando ir 
net apsiverkė, rados savo tur
tą supleszihta ant szmoteliu 
nes žiurkes sukramtė visas bu- 
maszkas teip, jog ne numariu 
nepaliko ir dabar visi pinigai 
dingo, nes jeigu butu nors nu
marins palikių, tai galima bu
tu bumaszkas apmainyt ant 
nauju.
banke yra saugiausia.

Kunigas pabėgo su $50,000 
parapiniu piningu.

Manchester, N. II,— Pabėgo 
lenku kataliku kunigas Stepo
nas Plaza ir iszsinesze $50,000 
parapijos pinigu. Jam aresz- 
tuoti vra iszleistas warantas.

Percitoj sored o j 1,000 pava
pi jonu intaise priesz ji de
monstracija ir apsupo kleboni
ja. Žmones reikalavo vis at
skaitų isz parapijos pinigu, bet 
kunigas ju neduodavo, sakyda
mas, kad ant Dievo garbes su
dėtu pinigu parapijoms negali 
skaityti. ' Kada žmonėms isz- 
sibaige kantrybe ik* jie nutarė

ant pirkimo

apmainyt 
Kas kaltas? Pinigai

agentai” ir sako: 4 4

gero biznio 
dabar galėtum padaryti da 
resni, kuomet degtine yra už
drausta ir už viena i_____
žmonos moka po $1.00 Mes tau 
galėtumo pristatyti degtines 
kiek tik tu nori. Tik pasakyk 
kiek, tau reikia ir duok mums 
ant rankos,’ o degtine bus pri
statyta, kad nei szuva nesu
los.”

Moteris pradėjo abejoti, 
ta degtine nebus tik koks nuo
das. “Agentai” tuojaus isz- 
trauke kvorta sznapso ir 
state ant stalo sako: 
sampalus,

agentu.
isz degtines, bet

ge

Agentai

szu va

sti kleli ° kdąs taikosi ilgus plau-

te! igent i jos ir viso

333 to

ar

pa-
“Szti 

pasprabavokim.
Pradėjo gerti — degtine gera, 

iszsi trauko kita 
Mat

be narpu. szeimyniūkęs, buvo 
da kelia tas asmenų namuose.

agentai 
4 i

Ta iszgere, 
konka. Hztusztino ir ta.

Iszgerus degtine,

Pasirodė, kad bandytaik u s.
turėjo su savim visas moterisz
kas drapanas ir tikėjosi galė
sią in jias persirenge .pabėgti.

Palicija naBot nepas i šoke.
gabeno juodu in belange. Abu
du buvo lietuviai.

Keleivis. — J. P. R.
♦

Senas peczius.
dusziuk, turi-Ar žinai f

paskelbimo formula, 
tiko trukszminga 
Šauksmais valio skaitlingos in- 

pilnintelio 
teatre. Steigiamojo Seimo pre
zidentu iszrinktas Stulginskis, 
krikszczionis demokratas, sek
retorium Natkeviczius — socia
listas liaudininkas, 
mojo

4 i

rne pccziu apmainyt bą jau-ir bei.

Serbija tapgi turi pakan
kamai sau maisto ir daugiau 
kaip 1,000,000 tonu kviecziu ir 
kukuruzu gales da eksportuoti.

“Austrijai reikia 632,000 to
nu maisto. , ,

“Vengrijai reikia 38,
nu žmonių maistui ir 1,433,000 
tonu miežiu, kukuruzu ir avižų 
gyvuliams

Eston i ja reikalauja 7,200
tonu ryžiu.

“Latvijos reikalavimus gali 
patenkiti Lietuva, kuri priža
dėjo jai parduoti 6,500 tonu ja
vu.

“Pietų Rusija turės turbut 
nuo 1,000,000 iki 4,000,000 tonu 
1,00,0 (KM) iki 4,000,000 tonu 
perteklių ir gales ji parduoti, 
t i užsieniui

Steigia-
Seimo Prezidentas yra 

papraszes ingaliuojas Valsty
bes Prezidentą, Smetona, 
nisteriu Kabinėta, 
Kontrolius ir Vyriausiąjį Karo 
Vada eiti ir toliau savo parei
gas ligi Konstitucijos nustaty
mo ir*padekojo Valstybes Ta
rybai ir Laikinaijai Vyriausy- 

Steigiamojo Seimo dek
laracijoj tarp kitko Seimo pre-

• ii 1 * *

Mi-
V aisty bes

mete.

gu-

1914

Pass, 
Buvo su- 

guberna toriam 
bėru i jos Coahulia, vadu revo
liucijos, kuri prasidėjo 1913 ir 
apėmė vadeles Meksiko

Iszrinktas prezidentu 
1917 mete.

Apie jojo žudinsta iszprana- 
szavo tūla zokoniiikc; kalbėda
ma, buk Meksikas turėdamas 
tris Eranciszkiis už virsziniu- 
kus Meksiko, bus po tam val
doma per žmogų su barzda, 
kuris mirs staigai, o po jojo 
inircziai apims valdžia žmogus 
kuris sės ant arklio isz tiesos 
puses, po tam Meksikas neteks 
savo noprigulmystes. Jau tris 
Franciszkai valde Meksika: 
Franciszkus Barra, kuris likos 
iszvarytas; Franciszkus Modo- 
ro, nužudintas;
Villa, bandytas. Dabartės už-

tai vis kiek priro-tas senas
■ kuos.

Vyras atsidusęs pamisimo.
— Ach, Dięve! kad asz ga

4 4

kla u siu sze i my n i n kės, 
ordoliuosi ir kiek mums ant 
rankos duosi ? ’ ’ Moteris atsa
ke, kad nepažinstamiems žmo
nėms “ant rankos”

kiek

ji nieko

letau nirt’ib ■■ boba permainyti 
padanges paszuk

1 ■ ■ f ' ■,'t

tai net Iri 
tau!

Girtuoklis in save. 
k Arielka, asz. tikrai sa- 

iiegalinti duoti ir degtines isz kari, Jfa tai bjauriausiu daig- 
tu ant svieto! Toji smarve nai-ju nenorinti pirkti. Tuomet ne- 

praszyti svecziai ? pareikalavo
tąiri mulkinimui padaryti gala kad UŽ iszgerta degtino užmo- asa^UjArihikirisiu kiek tik pa
i Ji L. ' ii A ' ta ' Z. •• t* « a ta * 4. . t a ■ ■ Č • 4 . ta' ta

kilia ciela žmonije I Tai-gi ir
• •k'unjgas pasiėmęs pinigus isz- ketu jietUs po 10 . doleriu nuo jie&u tnrcsid gersiu ant die 7

zidentas yra pasakęs, jog Sei
mas vykszias žemes • reforma, 
rūpinsiąs agrikultūra, pramone 
ir ypatingai darbininku būvio
pagrinimu ir visiems lygiai pri- 
einaneziu szvietimu ir
siantis sudaryti genis santikius 
su kaimynu valstybėmis. Posė
dis užsibaigė devinta valanda 

Sekantis paskirtas 
gegužes.

Vakare Ministeriu Kabinetas 
prieminejo Steigamojo Seimo 
narius iszkilndnga vakariene. 
Sekmadieni vakare ligi vėlybos

vakare.
pirmadieni 17 diena

steng-

Franciszkus

Ar piningu

Laimingas.
~ Kokis tas Jurgis Itihnin- 

gas!
— Na kaip..., 

rado !
— Na ne, nes kaip iszgere 

pora stikleliu, tai guli kaip ne 
gyvas ir žino, jog už pigus pi
nigus turi džiaugsina; o t asz 
kad ir deszimts iszgeriu tai da 
jokio smagumo nejaueziu! , 

--------- . iž-li

eme preziden t i sta generolas 
Obreganas, kiiris neteko ran
kos ir užszoka ant arklio isz 1

/ Vagone.
Kuiiduktoris in 
etuvi.—- In kur važiuoji I 
Žiopleviezė; *»'.

Lietuvi
k 311

pasažierį

Važiuoju
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KAS GIRDĖT
I

Saule 
gynė visus 
kiu

SAULE'
.   . t - X It1 1 J •* * ‘'T' ’ 'J'**-,* >.« « «•. t

tos ir Ihfo'rhirieijoš Ėjtrikl. Tie,Katros 
teketi už vvrot I•• I wr V . *

Mergina katra gyrėsi su inusze šuneliui galvele. Miuizk 
triorn, jog nė moka apsiūti no-[sūneli stala. 
sines skepetaites,

merginos neprivalo |Motina, tuojaus pradeda:
Tai tas stalas bjaurybe su-

gyresi su
kiiriė lyg šžibl iiėgMrij Bonu,
rieatideliojė; raškykite iii į5o-

KARO METU.
-----+-----

Nė gegute rainoji sodely kukuoja
1

200
72

Strepliu'
Rankszluoszczlu

? d >■ ■
_____ ________

Ldifnili ritėeėriu

t* « 4

RASENKI
Vilnoniu Užklocziu .
Ldifnlti ritrefrliu

t Skepetaicziu
BUiszu (Lofidod
Raiazcžhi * ’ *

I Mtiilė
lVilnoniu Marazkiniu
riaklodžiil
Kaldru*
FlrMttnia
Žakietu (Plaucziu uždegimo

■'t

įto
20R
tof
260

1.500'
21<

Jno Pinririeo Officer,1 WnSliiiig-
1 » -W-w <W ii k . ’♦ jU

y Ne raselė griivina lauku gėlėlės, 
Till1 mergėlė mjiudus daržely dairiuoju

nog užsidejimo, 
Lietuvius nog viso- 

isznaudojitnu ir apgriVys- 
eziu ir nepaliaus apginti savo 
tautieezius nog visokiu krep- 
szelninku, noriais atsirado 

kuriu pat-

t I I ♦

nepataikys

nog 
norints

karszti patrijotai, 
rijotiszkas kailis da tik žaliuo- 
.i»X ’>
ir •pntrijot izma nenorėjo žino- 

Pa t ari ame tiems visiems 
patri jotams truputi susival- 
dvt ir kitu

praejteje apie Lietuvius

th
truput i
nepaniek i net, nes 

už keliu metu del tokiu ne buš 
sziadien yra apsi- 
už savo žiotis pa-

. J eigų 
rus

neturėtu gr
ant kokios tai 

tie jei pntrijot ai dirba 
tai

> r

vietos, kur 
gyvonia, nes 
siliks kaukytojais.

“Šaule
davadns, 

dirvos 
ir kokia isz to naudri turi, 
apie tai neraszytn. bet muily
tu akis visiems kaip kiti laik- 
raszczei daro, 
garsysim-

W t

Atejfeje ap- 
apie ne k oriuos isz- 

naudojinms musu * 
brolužėliu Aineriko,
kurie patrijotai vadina Lietu
vius. kurie savo 
dirbtus skatikus

4 4

? t
kamiszku
kaip ne-

kruvinai už
anka u je ant 

visokiu užmanymu.
Geriause. idant

tiecziai atsimintu ant anglisz- 
ko priežodžio.
listen ’’

musu tau

“Stop, look and 
—sustok# žiūrėk, klau- 

svk ir... masznelia uždarvk.

Pagal paskutini surašza tai 
Amerike persiskyrė 1,341,230 
poru kurios negalėjo tetp sa
ve sutikti. Isz didesniu mies
tu buvo dangiauso persiskyri
mu o isz
farmu buvo 151,623. 
mano invest i lygias tiesas po 
visa Amerika ant persiskyri
mu, kurios bus sunkesnes.

mažesniu miestu ir 
Vaklže

moterėlėTula

Ohio, pareikalavo 
mo nog savo vyro, 
priverti*

Clevelande, 
persisky ri

bų k tasai
14

koki
i

O ritši-
Ka 

mamyte per tai sūneli iszmėkG 
Sztai jieszkoti kaltes pas

‘ . nepataikys Vaikiukas pagriebęs
paklot lovos ir katra gyrėsi, daigta, ar su Savo ' ktimszczirt 
jog turėdama penkiolika metu musza perpykins stula, 
su jaunikiu draugavo. • pnuszias nustoja klykias.

Tokios, katyos mėgsta
L i,

ton; D. C., driekite vrirdrt/ ar
mijos mininni, organizacija ir 
antrasza. '

Taip-pat gi

į

jiaja kraustytis 
kartu in laika dvideszimts me- rp - -Loki s žmogus yra ver

ki gn 
surasti

nešiu.
tas paguodones,
giliukningii
tokiam sunkiam laike.

buvo 
stabas

pranesza, buk 
Af’rike moteres pabrango. Ar
gi ant svieto randasi nors vie
na vieta, kur moteres ne butu 
brangios del vyro. — Visur tas 
pats.

Telegramai

Amerikos 
pa s i religine ja 
kas

Draugove 
priėmimo 

du tukstan-

Žydu 
imt 

sau va i te po 
ežius savo tautiecziu kurie ke
tina atkeliauti isz Warszavo. 
Lyg sziam laikui arti du mili
jonai žydu padare praszyma 
ant paszpartn keliauti in Ame
rika, isz loja skaitliaus yra 
95 procentas moterių ir vai
kai. — Amerikos yra geriausia 
Palestina del žydu nes 
czion nestokos.

< 4 gOJll

Marszalka Foe h as, 
szauje,

prana- 
bnk neužilgio galime 

tikėtis kitos kares su Vokieti
ja, nes yokiecziai nesnaudžia 
ir rengėsi slaptai, atkerszyti 
svietui už josios nužeminimą, 
iffy -i . ——

Amonis neturėdami ka veik
ti kalba apie straikus. 
dien tu 
paisė t i, 
kada ne dirbs, tai 
me.

Bet girdėt, kad kompanijos 
susitaikins su

Szia- 
kalbu ne reikia 

kol dirba tai dirba, o 
visi žinosi

visu

angle kasiais ir 
laižys straiko praeis. Tik dar
bininkai privalo visame klau
syti savo perdetinin, 
to juos iszrinko. 
truputi kantrybes, 
užsibaigs gerai.

► t
Neužilgio

nes ant
Turekime 
o
fė

viskas

■ ■ ■ w
pradės plaukt in 

Amerika daugybių, inteligentu 
isz Lietuvos,
tai visi dums in užrubėži, nes 
girdėjo, jog amerikėiiiszki Hė- 
tuvei da turi užtektinai gra- 

O gal atkelmvia in 
sutvers sztokift tokia 

Juk Vargo czion 
nekentęs, airt visokiu užmany
mu žmonis piningu sudės ir po 
jungu duoklių stėnos.

• 1 ! ' y J1*' X Į

nes kaip girdėt;

szio. 
czionais 
karalyste!!

su
ne kaip su Ino?

Į kitus,, o kudykis tame yra puts
Tok is kudykis užari-

szunimi draugauti
kudykiu siausti.

Tokia,
atiiolriis.

Kur kas metas nori turėti niekam neapsileis, o 
nauja skrybėlių. kridos save 1_________

Kuri visokius niekus perka [savo, liktai kitus, 
ant papuošzimo stubos, 
turi

katra vvrus vadina kaltas. Tekis kudykis užriti-
4 I v

|giris arit vyro, bus rtiUšžtiikn ir
J) IC*

nekailis už kaltes

o ne To iszmoksta kudykis nog 
kuk-[motinėles, ha jin teip mokino 

, jog ne turi apsi- 
kos. [leist, o turi nmszt kas in kelta

Kuri nepaiso apie valgi ant inlenda.
stalo, tiktai kad ant Stalo ras-Įtinet, o motina turi temyt ant 
tusi visoki niekai.

Katra
nauja apredala ir nori tuojaus 
toki pat turėti.

Nog tokiu vyruezei saugoki-Įrelia: 
tęs kaip nog pavietres! mia,” 

ja nog motinos ir 
O j [kaip szeszkas, 

nesijudindama isz

reikalingo puodo 
nioje ir skolina nog kaliniu-[isz mažens

Nog to reike atpra-

kudykio piktu papratimu ir 
paregėjus ant kito|nog tu jin atpratitieti ir bausti. 

Antra pateizda:
Motina szanke iii maža duk- 

“Ejk sze Onute pas ma- 
bet Onute atsikreipine- 

pasiputus 
murma sau

1 1 v *'' ‘ ' '

rmidnsl 7,059
#. | tiepa 1 mosavimo coftiflkritu/ 

negali bit t šiigf ii žili ai savinin-
kamš, neš jiė buvtu pfisluhšti 

/ iirbri 
ir vėla sitgra-

šziam ofisui be adrešo 
brito isžšlhrištl i

Suraszas tu palinosa-

Aszėrėlėrnlš laisto žalias rūteles.
Jos bernelis Ali broliais kariauti iszhjo, 

Gint nuo jirieszu žiauriųjų tėvynės brangios f Ii

Jai iszedamos laiszkus rašyti žadėjo, • 
Bet nuo mylimo ilgai negauild žinios.

.Jau seseles niiQ broliu senei rasztus gavo, —
Jos Szirdele jriutrioji nermšta ilgiau,

Jai vis rodos, krid ja riiyiiirihšlš ]#i$dv6, 
Kad jisai ja užmirszes nemyli daugiau.

Eina gandas, kad musziai keliu diėriu buVri,

*

Mii’

sergantiems)

ii 

to.' *

pirsztiplu (V^ikiitrisf 
iFrioratvlb umrmilri 
Marszkiniu 
Czeveryku 
Rankszlubszczlu

I .

to*žiriti.
vimo cerlifikatu, sulyg valsti
jų, buvo pristatytas kožnam 
senalrii’ltli ir Jcongfėšmbrihi 
slip raszymU jog placziai butti 
apgarsinti.

Balandžio men. 7,383 bohrii 
($369,200) buvo isžsinnsti pa
darant isz viso 1,077,978 Im
lius invairiu leidimu; $53,898;- 
900 vertos • dabar 
ex-kaririinkams. ria pan mea
nest 3,960 kareiviams buvo* išz 
mokėta $60.00 premija, jie uo
gavo ta premija kuomet buvo 
paliuosuoti. 
joms 
(1,644.002 kareiviahis.) 
859,111.40-del 152,662

iszsiutifetri 
Ta pati rifo

" ų -

Kad musiszkiai drasudliai lame,jo lengvai
Ji nerimsta, gal jos mylimašiš pražūto, 

Jau gal jam akeles iszkapojo varnai.
Tu nurimk, lelijėle mergele jaunoji,

Ir gražiąsias židras akeles hitstirink 
Užtekės tavo laime senai laukiamoji;

Savo karszta szirdele vokiau nuramink! 
Mylirimais garbingai už laisvė kovoja, 
' Neužmirszk jo kasdien maldose paminėt, 
Už tėvyne jis gyvastį savo aukoja;

Pasįštenk ji už tai dar ičarszeziau pamylėti! 
Bernilželis užmirszti tavęs negaledams,

REMIGALĄ
Vilnoniu ;xi 4
leviniu Strėpriu ' 
Matazu (London Daga) 
Muilo e. •
Czętėrykti 
Chlniglazku Tavoru 
Apatiniu MArszkintu 
Kaldru

Czevėryku

4oo

:.to
25

1 
75 
86 
U 

650 
to

Apatiniu Marszklatu 
--r-T-J '.. .
žakietu (Plaučiu uždėgimė

. . • .... . U'ir''
Priegalvio Užvalkalu 
Martokitiiu 
Paklodžių 
Rankszluoszcziu

r REKISŽKI
Vilnoniu Užklocziu 
Rubu (Maudymui) 
Skepetaicziu 
Rdiszėziu 
Priegalvio 
Cžėvėrykti 
Paklodžių 
Kaldru 
Pirsztinių
Žakietu (Plaucziu ėždėgimo 
sėrgan(frties) . ■.
Miegamųjų Drapanų* 
MuiĮo . ..m r
Strepliu
ItankAzlutožėtiū

RUM1S2KEI
Loviniu Žakiottt 
Skepetaicziu.,.

Vilnoniu Marszkiniu 
Strėpliu • - 
Pirsztinių 
UaiszczlU 
Multy ' 
Cžėvėrykti 
PaklOdlid

SEINAI (SIENSI)
Vilnoniu .Užklocziu *•/?. 4 .

sirgau t lemi).

Marškiniu
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Bernilželis užmirszti tavęs negaledams
Einri mirtinan muszin su tavo vardu,

Akyse tavo gyva paveikslu triredams, 
Kovoj jauezias, lyg butu su tavim krtrtu.

Nors visu lietuvaicziu tu jam mylimausia,
Bet už visa prišauti brangesne tėvynė:

Su džiaugsmu nukentės del jos vargu didžausia
Jo szirdy prigulės jai vieta pirmutine.

Tu nedusauk, neverk ir veltui neliūdėk, 
Sveiks isz karo sugrisž bijūnėlis baltasis,

Pro langeli in tiesu keleli žiūrėk

Isz viso premi- 
iszmoketa $98,640,120. 

$2,- 
karei-

viu keliones iszlaidu Ihivo isz 
mokėta.

mo 
vie-

Daugelis žmonių kalba: 
kad asz žinotai! būda laimingo Juosia, 
gyvenimo?“ 
mingo gyvenimo ir receptas| ‘^Na ejkie szen, gausi peną 
kaip jin snt vert i. ant kendžiu.“ >

Kožna diena prižadėk sau Kudykis tuojaus nusisziepia 
padaryti kam koki norint ma- linksmai ir tuojaus bėga 
ža smagumą, prisidėti su ko- motina.“ Nieko neklausia, tik- 
kia iszmintinga rodą, o isz to [tai ranka atkisza, kad gauti 
turėsi dideli džiaugsmo.

Paskui y inkis prie darbo ir 
darykiė ta, ka privalai daryti.Įkiriri savo dukfelia. 
Tada busi linksmas ir turėsi peną dukrelė szriiposi, o su mė- 
gera misli, ba gera mislis at- tais už dolerius ir dorybių pnr- 
neSza žmogui smagumo. duos. Su virvėlirt dukrelių 

privalumus mokyk ir ožitis isžvarinek, o 
prie to pro- tada, ne nog

ga, o brolyti ant progos niekad [ne nog bu rd i ngi erių ne 
laiiš ne penu ne kvoterinkiu.

Galimu daugybia priskai- 
kitu gerai, kad ir mažu daįgte-|tyt panasziii paveizdu per ku
liu prisidesi del gero savo arti- riuos tėvelei 
mo, bile tik isz tikros szirdies, |del vaiku in 
tai jau bus gerai.

Dvigubai busi giliukningu, 
jeigu ir tavo artimas seks tavo [yra nog senesniu laike krikšz- 
pedoms. tinti, kur prišigeria plovoje ir

kaipo pats [bjauros dairiris dainuojė. 
save, nedarykie kitam kas tau 
nemiela, mylėk i e ir savo nevi
donus, ir darykie del juju ge
rai, o tuom suso muilysi 
sius, o tai bus del juju didžiau- 
se bausme.

Tai mat, kokis būdas lai
mingo gyvenimo, reike užlai
kyti krikszczioniszka. konsti- 
tucije, o turėsi laiminga gyve
nimą.

< 4

Sztai būdas lai-1 tos.
receptas

•lant kendžiu.
sau

*

t

Užvalkalu

pas
prisidėti su ko- motina.“ 

isz to tai ranka atkisza, 
|pona.

Tokios motinos

Iszpildykie savo 
kur tik atsitinka

ilgai nelauksi.
Ne reikė stengtis daryti del

Mvlekie artima

Norints

duos.

juo-

puikei mo-
Dabar už

isžvarinek, 
ta Ves mot i nei ia

reika-

atvdaro vartus 
piktus paprati-

mus.
Piktu papratimu del vaiku

Prišiklau-

Bobeles susikiszia kitus ap- 
smeižinėja. Czia relei namic- 
je prie vaiku nesišaugoja, 
pliariszkia didesni, o cziri ma
ži vaikai klauso ausis patem
pia su akyvumu.
šo visokiu sžnektu nfotiiieleš 
su burdirigiefiriis, dažino apie 
piktus vaišins ir paskui prie 
tujri piktu Vaisiu selina.

Jeigri gėidžotė turėti gerus 
vaikelius tai kitaip juos au- 

Tegul jusu namaš 
buna mokykla dorybes, o 

isz kurios išž-

visosio sklypuosią 
daugiau gema vaikiuku negu 
mergaieziu, bet vėlesniame lai-[gušzta pikto, 
ke skaitlis moterių praaugszti-Įsifeti šriiakuczei. 
no vyrus. Tarp Lietuviu ant 
szimta mergaieziu buna 125|vo vaikeliu! 
vaikinai, o kada vaikiukai la- 
bjaus mirszta, paskutiniuosia 
laikuošia 
daugiau, 
nu moterių — 
vvru.
ty# 1^9 mėtii tarp vieno milijo- Įdrukėti’išzko inaterijolo. 
no žmonijoš 210,892 Vyrifs, o 
292,073 moteres 
turime daugiau 
meto.

Kodo moteres daug silpnes
nes už vyrus, ba turi daug var
go su vaikais

ginkitia.
ne

MOtiUoš turėkite aki ant sa-

ra'sžO, buk nog 11 {Laisve ’ ’ 
buria Įdienos Jtmė, y ta priversta pa-merga i ežiu

Daugiau turime se-Įdidiiit pt-enumėfata ant 7 do- 
nasžliu,

Randame senu nog 75[pabrangimo popieros ir
✓negu periu rint mėto, isz priežastieš 

kito

arti

Sziadiėft leidimas liėtlivišz- 
mOtėriulkri laikraszcžiu yra labai sun- 

szinfito kus it kanecz turi prikelti pro- 
nuiriėrrita atba sustoti ėja.

o bet daugiau 
turime senukių ne kaip vytri. 
Tirynetojai iszrado, jog Vyrai 
negali ilgai gyventi, 
to: geria arielka, ' alų ir kito
kius alkoholinius gėrimus, 
uosto ir ruko tabaka. Moterė 
užsiganedije str kava, riibatri, 
pienu ir vandenin, 6’ jeigu kat
ra ir isžgore, tai tiek neišžgoVė 
kiek Vyras, o ir nė toip tankei 
pasigeria kaip vyras, todėl ir 
ilgiaris gyvena ant svieto.

h 'i.'X......."^.inJ

Tankoi tėvai yra nusistebė
ja, išz krir vaikttošia ymąSi Vė
soki feletei, jiems rodosi, krtd 
vaikantis duoda gera pavėižda 
ir mokslą, bet tai vis nieko riė- 
prigialbcja.

9

o tai del

alkoholinius

arbata

O bėt daugėti 
kartri pasitaiko, jog tėvai pir
tys tafne btfrta kalti, bri nė iriO-i 
ka vaiku auklėti kaip prikalė 
if patys vaikrimš visokius prii- 
belius invaro. Šztrii kėlios p'a- 
yeiždos:

Ttirifėtirii's snrielis šiTSimu- 
sza gaivelia in kampa štrilė jt 

~ ~ ~ “ ......

Šžtrii kėlios p'a-

I
klykia. kiek tifc.trifi prijiėįfti

' ' % • ‘ VL„ ' /J A
• •. . . į. Trz, ■'

Diena, 25 Gegužio liks išž-
szvėniytris ant kunigo' klieri
kas Jonas Raguckis, sunns 
ponstvos Kazimėrė Ragitėkio, 
kurie kitados gyVOrio. Sžėria- 
dėrije.
25 o primicije bris laikomai <30 
diėriri Sžv. Onos bažriycžioje 
Tėtre liable, Irid. kur toip-gi 
gyventi tėvai primicijrinto. 
JritirieSnis sunns ponstvos Rri- 
guėku tėip-gi lavinasi ant 
kunigo ir jau randasi įetvir-

SžvėYititha aplriike

Sžv. Onos bažitycžiojo

gyvena

toj klrišoj toj paežioj semina
rijoj. Bėdystė veliria jaunam 

' pasivo- 
diritio ant dVašišzkoš dirVos, o 
tėvrimš džiaugšmri, jog šusi- 
laiike isz’ sūnaus goru 

parairioš ant

kuri ingėlių i lai iri ingo

riavb mbkšlo ir 
šėriatves.

vaisiu• t •'< *•«

U ,^,I„II.W-I ............. ..

$127,150 Vertes Siįv. Valšti-
]u paskolos boriu buvo Paežio 
Pėpartamerito siigražinti 
‘tV’ašhirigtono del neteinsingu 
riritrašzuj

į)ėprirtamėrilo

šulyg prarieszimo

maldaknygu
Viena sena

su-

U ................... ...

PADEKAVONE UŽ 
APDARYMA KNYGŲ.

Szirdingai tariu aeziu p. F. 
W. Boczkauskui už teip puiku 
apdaryma. mano 
ir kitu knygų.
maldaknyge kuri da bliVo ma
no dieduko ir labai guodojau, 
UOS tai buvo pirmutinis Szal- 
tinis, maniau, jog turėsiu 
degyt, bet nutariau duoti jiaja.
apdaryt ir kada man prisiun- 
tet adgril, tai negalėjau tikėt 
savo akimi, jog tai toji pati 

Nesitikėjau, jog terp 
musu Lietuviu randasi tokiu 
geru mekaniku, kurie teip 
puikei ir druezei apdaro fcny- 

Visiems apie jusu dar
bą pasakoju ir

knyga.

gas.

siunst daugiau darbo.
tikiuosi u pri-

Su pagarba Šzimonas Juk- 
naifis, Wilkes-Barre, Da.

— Prisunskite savo senas 
knygaš iri rodyste o ir jus bu
site užganėdinti isz darbo kai
po buvo p. Juknaitis (t. 44)

ISZ R0SIJ08 LIETUVOS IR 
LEN&IJČ8.

> 1 . irti r. m.*

Keturi bolszeviku laivai pa- 
Boišžėtirlfcai at

stumti 12 myliu pef lenkus
ftkandyii.

>«

AVarszawa. — Norints bol
szevikai pradėjo naujus užkhi- 
pimus ant Lenku bet likos at-
spritais su dydeloms bledems.

Keturi bolszeviku laivai ant 
upes Dniepro likos paskandy- 
tais, o šuvirsziun 
czei bolszeviku payrtitri in ne- 
laisvia.

Vėliausi telegramai 
sza, l_________ __ _
me bblszėvikus 12 myliu adgal 
artirrioje Kryžopoliau^. Prie 
upes Beresirios bolszevikai 11- 
kdš smarkei suplakti. «

Matyt vokieėziai icanecz gei- 
dže bblšževikams prigialbeti 
neš prie rubežiaus Szlezirigeje 
turi srikilopinia

du tukstan-

pranė-
buk leriku vaiskas atstu-

artimoje Kryžopoliauš.

prigialbeti

turi srikilopinia šuvirsziiin 
40,000 vaisko ir lauke- progos 
sušijuhgli su 
idant Lenkus perskirl.

raudonaiseiš 
Ana 

diena pro Lenkija perleke asz- 
tuoni vokiszki oralaivei su vo- 
kiszkais suintineis in Bosijo. 

I «

^E^lTIKEiO io6 JAM FADABTS 
. . TIKK 8MAGUM0.TIEK Į SMAGUMO.

Siunczlu Bzlrdinga padekavone ui
taip puikia knyga kokia įfta "Tūkėtan-'

Greit isz tolo sužvengs jo žirgelis bėrasis.
Kai pauksztelis plaks tavo nudžiugus szirdele, 

Tu iszbegsi pati jam atkelt vartelius,
Prisiglaus prie krutinės jo tavo galvele,

O jis tavo karsztai iszbucziuos veidelius.
In akis viens kitam ilgai judu žiurėsit

Pritruks žodžiu iszreikszt sžirdeliu jausmus
Ir be jri viėnris kita šnptasti galėsit, 

Tylbmis iszpažinšita savo džiaugsmus.
Nuo to įnik prasidės judviem niszkios dieneles.

Užlėkęs abietti žvaigžde imt dangaus,
Ir tada amŽhirii dvi szirdėles,

Kada kUhigaš žiėdiiš ant pirsztu užmaus.
J. Turczinskis.

7p*ni " *.
Strėpliu

i

priegalvio ui valkai u

AMERIKOS RAUDONOJO KRYŽIAIS
RAPORTAS

APIE srfeciAil MF.TtVIU
PASZEt l’OS FONDA.

>11*41<11 It II II* ' 

KRAKEŠ
Vilnoniu Užklociu, 
Skepeta icl u 
Muilo 
Czeveryžu 
Paklodžių 
Šiulu
Loviniu Žakietu 
Priegalvio Užvalkalu 
Vilnoniu Marszkiniu 
Štrepliu 
RarikHzluošzcziu a 
Apatiniu Marszkiniu

, KRESTINGA. 
Loviniu Žakietu 
Skepetaicziu 
Raiszcziu 
Paduszku 
Marszkiniu 
Štrepliu 
Rankszluoszcziu 
PJrsztlniu (vaikams) 
Maišzu (Lotidoh Bėgs) 
Priegalvio užvalkalu 
Muilo 
Vilnoniu Marszkiniu 
Paklodžių 
Apatiniu Marszkiniu 

KRUONftl 
Vilnoniu Užklocziu 
Pirsztinių 
Mtiilo 
Štrepliu
| , i .,*.- r» c \ - j4. v < _

X

25
50

100
25
50

492
100
25
35
25

'35
35

50 
200 

75 
100 
ICO 
125 
350

50
1

125 
500 

50 
75 
78.

MARIAMPOLfc
Vilnoniu Užklocziu 
Loviniu Žakictti 
Rubu (Maudymui Rubai) 
Naktiniu Rubu 
Muilo i 
Vilnoniu Marszklhiu 
Strėpliu 
RrtnkBziūOsžčZlU
Kaldru 
kaldru 
Loviniu 
pirsžtintu (vaikinas) 
Priegalvio Užvalkalu 
Marszkiniu 
CzėverVku 
Paklodžių
Apatiniu Marszkiniu

PANEVĖŽIO
Vilnoniu Užklocziu 
Loviniu Žakietu 
Rūbų (Maudymui Rubil) 
Skepetaicziu• •
Maiszu (London Bags) 
Raiszcziu ,

to 
100 
1J5 

80 
500 
300 
200 
200

40 
80 

210 
.60 
216 
170 
,60 
500

Tjbviriju Žakiėtu 
Skepetaicziu 
priegalvio Užvalkalą 
Vilnoniu Marazkialų 
Štrepliu .........j
RankĖzluOBzcziu 
Kaldru v 

Loviniu Strepliu

MerkantiemB) >
Muil0 , 
Czevėryku 
Paklodžių
ADitiĮfa Martotlriitt

ŠŽADOlV 
Vi motini užklocziu 
Plriztitilu 1 : ‘ 
Priegalvių Užvalkalu 
Marszkiniu 
Strepliu 
Rankasluoazcziu 
Apatiniu Reiniu 
Kaldru 
Raiszcziu 
Mu»°. , 
Cžėveryau ’ 
Paklodžių 
Apatiniu Martokfniu 

'■ , ^ ’WUULtAI
Vilnoniu Užklocziri ' 
Loviniu Žakietu, 
Pifsztfniii 
Pirsztinių (Vaikams) 
Rubu (Naktiniu) 
Muljo T 
Vilnoniu Martoltintu 
Strepliu t.
Rarikszluėszcžiu 
Apatiniu Reiktu 
Kaldru. J 
Bubu (Maudimui) 
Audeklo (Khakl) 
dtieuiioikamė Apa^iltirii 
PrlegalfioUžvalkald.{ 
Marszkiniu > 
Czevėryku 
Paklodžių 
Siūlų

SEILOVA 
Vilhoniu Uikloeztu

Žakietu (Plaucčiu ui&ffhno

Muilų

Paklodžių,

i ;■

25

$ 

.to
V' fto*

292

2 
2

150 
60

to 
186 
V’* 
įto 
236 

.m 
to*

JR 

1 276 
250 
100 
2to
16 

106 
M 
to 

4to 
i to 
200 
600 
.72

IM0 
50 

225 
30Q

fOO
2.250

216
200 

i,too 
210 

50
100

Mąiszu (London Bags)
Raiszcziu _. y t.
Miegamųjų Drėbitžlii 
Muilo
Vilnoniu Marszkiniu
Štrepliu
Rankszluošzcziu
Kaldtu:
Loviniu Strepliu
Pirsztinių }
Žakiėtu (Planežiu tfždėštato

Pirsztinių (vaikams) 
Szionkkms AėVAĮkalii 
Priegalvio Užvalkalu 
Marszkiniu 
Czevėryku 
Paklodžių *

S t replių

Pirsztinių

Pifszdniii .w

200 
200 
too 
650
40 

.2^ 
740

Sergantiems)
50
60

250
50
50
50
50
50

Šziėnktims AėVajkalti

ėlrsztiniu (vaikaitis) 
Raiszcziu 
Czevėryku 
Rankszluoszcziu

KUPfSZKEl 
Vlltioniu Užklocziu 
Priegalvio Užvalkalu 
Marszkiniu. • . 
Rankszluoszcziu 
žakiėtu 
Muilo 
Paklodžių 
i,.‘' ■ ■ ■ ■ ■ 
Vilnoniu >U$klocziu 
ifbvhitti Žšklėtu 
Rėi^zcžiit 
Muilo, 
Vilnoniu Marszkiniu 
Strepliu/ 
Rankszluoszcziu 
Aapatiniu Keltiiu 
Kaldru 
Plršztlrilū Glikams) 
Priegalvio Užvalkalu 
Marsžkiniu > ,
C.zęveryku 
Paktodriu 
Paklodžių 
Apatinių Marszkiniu .>’■

■ /. } ■.LINDINXvAS# 
Vilnoniu užklocziu x 
Pfrėžtiniu - 
Rubu (Khakl) 
Pyragėliu* -

Marszkiniu 
Cžėvcryku 
Paklodžių 
Kaldru. 
Skėpbtėfėzfu 
Raiszcziu . 
Naktiniu Rubu 
Muilo,. ( u 
Vimėfiiri Marsžklhiri 
Strėpliu 
Rankszluoszcziu 
'1'J ‘ 5“ į!*' >■' ' M-M?

.J 

kurszenei

25
75
25
71
10

100
50

rinieNAi
Vilnoniu UŽklotziu
Leviniu Žakietu
Rubu (Maudymui Rubai)
Skepetaicziu <
Pirsztiriiu t(vaikamp)

Częvėryku
PiUdodriu
Paklodžių

150 
100 
300 

1,500 
400 
too 
100 
360. 
ižo 
400 
100 
300 
126 
ito 
10b. 
300

Skepetaicziu < 
Pirsztlriiu (vaikams) 
PriegalVib Užvalkalu 
Muilo ,,
Vilnoniu Marszkliiiu 
StoėplKi 
Chiruglszku TkVorti 
Kaldru : .
Loviniu Strepliu 
Piraztlniu
Audeklo (Khakl) 
Raiszcziu 
Paduszku 
MątozKijrfu 
CzėVėTyku 
Paklodžių 
Rankszluoszcziu

Muilo

> -t*- '•

11

tU Ir Vfcriri Naktų*, ba tokiu iktOYIjii^ 
riė Mmiu tirdejak ' ir skaitės kokias 
radau tojo knygoje, kuri manė pAllnk- Pi legalvio Užvalkalu 
aminu diena ir naktį. Kada paeinu ila 
darbo tai tuojaus grlebluos už knygos,: 
ne rupi man nereikalingas vietas. Ne
tikėjau 1ca kiti kalbėjo apie ta knyga

J . U iA; lt L/. .J»J| 4S O

1 -• . s.. ■ --

pakol ton rieparžlgabėriari Įsa redyėtoa

isžditiotd Lt. pulkininko Mat- 
tįiėW C. Smith, virsziriirikb ;

•<}4
i r H 1

Kares p^riirtOento Tafiiys-
hįfc < 1 / .. ■' m, j, ;'' iiy >

X,

ėSMriea’Vi Vellnu koŽnMU ftjg
Iff skaityti o turės staasiinro OaugUui' 
ksip už tolinta doleriu. Su pagarba;
Vincą* Maioltoka) Sparrows PoMt Md.

J • 1 .. , ‘ .j ' A V • ' t-'rt*'■ '!, ' tL ji 7 {•. •* ‘ d*/ t

♦'« f J. 1

/'I u

ioo 
200 

4 
(1 dėže) 

, 150
150 

80' 
115 

50* 
200 
200’ 

80 
320 
160 
160 
160

1

PUMriEŠEI
Vilnoniu Užkločziu
Loviniu Žakietu
L....... . ...
Gaeveryku

If» II ? k I

RADZVILlMŽKm

/

Priegalvio užvalkalu
r. / ■ » , > * /'L

Tftklbclllu
J

l ,, ... Ir” ’ ■■ ,

vnriėhtu Užkloeini
Loviniu Žakietū 
Pimlihiu 
Ralezcziu 
Rubit (hfėkMiu) 
Muilo 
Czoverylju 
Paklodžių

' >*■ I > * 1 . . » i M . i ■-» JI. . t

Kaldru
Apėtfhiri Keiniu
Kaldru
Rubu (Maudijrnui Rūbai)

Sziėritotftns Apvaliai u 
Priegalvi# “ " J' 
Marszkiniu

J Į 
h h - " 111! 11

Pirsztiniu (Vaikame)

Priegiiiviėi Uih’ttAįiu
1 **' t VI "'V'''

t:

150 
30 

5 
50 
50 
60 

3/5 
.25 
100

1 
to 
to 
60.
2 

100
25 
50 
to 
80 

..275

'V •

• 4>
o

3ė 
150

30 
to 

V>, I'

kį

100
200?
250

ito

90
300

1 2^5
45

116
154
36; 
Jto

B.'ik

i*?ją

300

I

PirpzUniii (valkams)

Streipliu
Pirsztinių
Raiszcziu
Czeverykti
Rankszliuoszcziu

VINNAS
VilnoriiiiĮriftcloėzhi

RkiSzčziu
Czeverjrku

Kaldru '
Pirirttiriiii 
Muito .
Strepliu

Vilnoniūu 
Uftifita žtkfetu 
ROieaczlu ■ '

riahkBiliUoszcžiu
K '•

suRorgiAL
vnri&riii UteOsi#‘ i

* i: *

J

J

Audeklo (Khlki)
RatBZCliU .) ų;>*Rahizęziu 

.J 
kankazlnotocziti 
Skepatalcziu

- r 11.

1J
ik* i,

to 

įto 
sto
to

100 
100 

60 
200

f 
y
60 
to 

.• .^.to 
įto 
100

to 
, ito

to

... r!"
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iffl’
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PhmUniu (Vaikams) 
Priegalvio Užvalkalu 
8trėip!iii 

’■ J*‘' ' I <■ ■ »» » .
Etrelpliu ■t-* •
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TEMULE8ZIAI
5 .

Mulu

Vilnoniu Užplooiiu
CzeveryXu .
SKepetalcziti
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VIBNA NAKTIS. Dy viliosi nekurio matydami 
jog tėvas arba motina verkė 
graudžei leisdami sunu ant ka

SAULE
<■*.. — J. _

4 •~f *•

r?<

(/
i

Tikras atsitikimas isz
kaimiszko gyvenimo, riumenes, ir kalbu:

* < n ..ėSiY-MrK r 
—i ■ ||

Motiejus Kfnuszlis buvo ga
na turtingu ūkininku. Turėjo 
puikins arklius ir gražia kai
mynėlė gyvuliu, keliolika įmy
gti derlingos dirvos, o
jib ir trl&BM •’hikišzk’os hnfar 
puikiausios cieĮmp kaimo. Lai* 
ko. jin-gi visi kaimynTii už. lai
minga, ba Dievas laimino jio 
gyvenime jio dorri proce, o lai
me ir pnkajus vieszpatavo jio 
namuose, kuriamo visur buvo

namai

I'
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/
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ar 
apsipras, 

pa- 
visokins 

isz-

Kas vienok stojosi, tuojau 
pamatysim.

Kada Jurgis metėsi ant lo- 
iižmigo, puolė 

senas tėvas tuolaik ant keliu o
pakeliąs sudėtas rankas 
szauke isz

voš ir druezei
i »

z aMMM
W« IBIS

per tuos du rozus,
• * J *1 •

••• 4*!— Ko verkt ir gailėtis, 
jam ten bus sunku, 
pamatys ir pažins svietą, 
žins visokius budus, 
papratimus, apsiszvies,
moks daugelio ir jeigu Dievas 
pavėlins sugryž ir velei na
mon. i •. i

Nes ar sugryž su tuom pa- 
cziom dorybėm szirdije, su ta- 
je paezia szirdžia, su tuom pa- 
cziom misk’inis su kokiom ap- 

Teisy- 
ihatyt gerbūvis ir Dievo pade- be atsitinka tas, nes, nelaime! 

...... Tankiause vra las 
geriauses vaikinas su- 

gryžta nuo kariuomenes suvis 
kitokis, suvis pagodos ir atsi- 

'Szitai ir Jurgutis 
po keliu metu tarnistai sugry- 

namon suvis kitokiu kad 
sunku buvo prileist, idant isz 
teip davadno 
dabartės tokiu nedorėliu, 
novos lėtumas dingo kasžin 
kur, o 
pa tavo 

visaip kitu, statosi-jog jis dabar 
augszja ypatų, kuri tik 

žino kaip yra ant 
svieto, o kiti nieko nenumano 
ir nežino. Kaip priesz tai sau
gojusi nuo gėrimu, dabar sau
gojos! teip pabūti namie, o bū
ti nuolatos karcze.moii*. Ne tik
ai ka su kitais, .nes su locnu

pinas.
Nes pagadnas veidas Motie

jaus ant kurio visados buvo 
galima matyt linksmumą ir už 
ganediniina visados, nuo tūlo 
laiko nulindo o rodos buk ko
kis juodas debesis užslinko 

stojosi smut nuant jio veido; 
tyleneziu nevat darbas ne ėjo
si jam teip kaip būdavo, žo
džiu ta?cnt visiszkai atsimai
nė.

Žmonis 
iszaiszkint 
apie Motiejų kalbėjo vieni 
teip pasakojo kiti volei kitaip, 
o žinoma, jog daug žmonių yra 
tokiu, ka mėgsta apie savo ar
tima tuo jaus piktai kalbėt.

— Krauszlis turi ne czysta 
sanžine — kalbėta — kirmėlė 
vidurine grauže jin ir no duo-

visaip ta
stengėsi;

kalbėjo

atmaina

leido nama gimdytoju?

labai retai, 
j eg

ma imas.
s

vaikino butu
Se-

uni jos vietos apsiviesz- 
paniekineji-

pa- 
gi luinos szirdios 

savo ir su aszarom akyse.
— Dieve 

Vieszpatie! susimilk ant 
nes i.rtant jio! ihlivepk 
dvasia Sžvonta, o Dieve 
kvėpk jam, geras mislys, sugini 
žink Vieszpatie jin ant 
dorybes,! Iszklausyk praszimo 
mano grieszininko neverto gal 
akiu priesz tave pakelt. Viesz- 
patic! nes teikeis priimti ma
no praszyma, koki sinncziU 
pas Tae už savo kddyki! susi
milk o Dieve susimilk ir 
jio ir ant manes!
ko doras Motiejus prie žemos 
ir mokiesi ilgai, o graudžei, ha 
aszaros karezios skausmo, bl

akių jio laszais ant 
Pasikėlė susiraminęs 

ir sudrntintas ant dvasios mal 
da tikra szirdinga ir atsigulė 
ant lovos.

Galingiausias 
ma
jam 

in-

kelio

Wfc

koki

ai) t 
Ir pnsilen-
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įj 
ui
Ii
I

?•>:«
:> J

■<?

£
4

■j.
<< <■

■ z •••■ ;•5;

k V

j

r

puikybe,

vra 
viena viską

y

da pakajnus isztikro gal kokia savo tėvu apsiejtinejo szurksz-
skriauda kam padare — kalbe- 
,i°-

Povilas Niekimaviczius.
— Nes to ponas negalima 

pasakot, ba visi jin pažinstami 
kaip gera kaimyną ir dora 
žmogų
— tiktai matote tas suims jin 
Jurgis reikalauje nuo jio apra- 
szimo turto, o senam kaip tai 
kart n ejt ant loskavos duonos, 
ant savo puodelio ir žiyo kad 
sunku bus jam žiūrėt isz sū
naus ranku, tas jin tai asz mis- 
linu ir teip bus, kad jin kanki
na.

kaimvna ir
— tarė Vincas Teisaitis

— Beto sūnūs yra lajdokas 
girtuoklis niekam ne vertelis - 
pertrauke jam iszmanesnis Jo
nas Raulaitis, — kaip tik par- 
gryžo isz vaiško, su seniu tik 
barasi nieko ne dirba o kareze- 
moje nuolatos sėdi.

Tai ne kitas kokis dalykas 
yra priežaste nuliūdimo musu 
kaimvno Krauszlo, 
tas.

kaip tik

— Szventa toisvbe kalbate 
kaimyne — užbaigė Andrius 
Pritaris — jau man teip rodos,, ---------------- ---------- ~ ' - į ' - ' - ' ----- 'y

jog isz to Jurgio nieko gero ne 
bus, ba tik karezemoje ir kar
ezemoje o prie darbo nevat ne 
nori ne pažiūrėt in ta szali. 
Mano Dieve, kas tai isz jio isz- 
ejo per taji trumpa laika!

Tie du ūkininkai pasakė tei
sybe. Krauszlis tiktai turėjo 
vienatini sunu — o tuom bu
vo Jurgis, kuri kanuodoriause 
ir dievobaimingiause iszaugi- 
uo prie saves. ‘ Buvo tai vai-‘ Buvo tai 

gražus gudrus, 
toli reikėtų

Mylėtas buvo 
guodotas 

vaikinas, o

kožnu

y 

kokis

kinas skaistus, 
iog panaszaus 
jiesžkot. Apart to ciela diena 
galima būdavo matyt jin prie 
procios, prie nieko ne tingėjo, 
in bažnyczia ejdavo ir meldėsi 
prigulinczei.
kaime nuo visu ir 
kaipo davadnas 
turtingu tėvu duktė meilum 
ant jio žiurėjo pažiūrėjimu, ha 
ir Jurgutis mokėjo su 
grąžei apsiejt ir intikt.

Daugelis kalbėjo:
— Obuolis obeliu seka, Jur

gutis nusidavė badu in tęva 
ha kokis storaulyvas,
darbszus, o lėtas geras, aukso 
szirdis, nesigraudins toji mer
gina, katra jam pateks.

Tokiu bildu Jurgis lyg dvi- 
deszimts metu.

Po>dvideszimts metu paėmė 
jin in vaiska.

Su nciszpasakytu skausmu 
ir gailaicziu apleidineje savo 
gimtine vieta savo namus, my- 
lemus tėvelius, sunku buvo 
jam baisci apleisdinet ta kal
ina kur buvo laimingu, PLDie- 

Apsi-
ma kur buvo laimingu 
yas žino kaip aiit ilgo. 
Verkc-gi Jurgutis graudžei ta
da tevaš' jiii JaimiAo isžleisda- 
iriaš WltelitfnC? f - * » A '

sw

:<•

B?

Gil

rejo isz 
žemes.

Davai žido sznapsa! — 
rytojaus kar

ti urgis susiejus su 
— Jauwsio atlięzno

-x x«-Yx%»x<

czei ir visados gatavas buvo
Cl r>

kalbėt czistai 1 ie
nos vepliojo no szeip 
Prie darbo ne nome- 

jog lovas 
idant ar

paszauke ant
czemojo 
draugais.
— sziadion mano laukas ma
no namai ir arklei wsio!

— Wiwat! — paszauke 
draugai —: Te gyvuojeme!!

y
!<etrio keiksmu ir barniu, 

jog nemoka 
mviszkai, 
ne teip. 
gink, o kas labjtfus,
niekados nemato jio,
sz ryto, ar vakare pasimelstu. 

No sunku iszaiszkint sau nu
liūdima dorans Motiejaus, jog 
buvo to 
baisus 
T 
džiaugsnia 
dabar tas jio viltis ir džiaugs
mas stojosi per savo gyvenimą 
žudintojum jio laimes ir priesz 
laika daro kelia senam savo-to“ 
vui in grabe.

Jurgis nevat sau apie tai ne- 
pamislino, jog buna priežaste 
kasdien daugiau isz rnpesczio 
pražilusiu plauku, ant galvos, 
ciolomis dienomis, sėdėjo už 
stalo karezemoje, 
dideliu girtuokliu, 
prie 
invales 
kais buk 
kos ant bargo 
skolint, tai 
rūstingai sp puikybe paszauk- 
davo:

visko priežastis teip 
atsimain vmas

Fevas mate jame
sūnaus.

ciela vilti ii’ 
senatvėje, o czion

ant

ir stojosi
Prietcliu

stikleliu ir kaziru turėjo
y o židas szinkorius lai-

nenorejo duot ariel-
, arba piningu

kareivis
arba 

Jurgis

— Ah, jot twoju, židas, czto 
keuo tai ėst' 

Ka ? 
viską

ant

arba asz ne pons! 
laukai namas, loszadi? 
kaip norėsiu tai seiezas 
padarysiu! viso mano....

Ir židas davinėjo gert
bargo kiek tik Jurgis norėjo.

Teip trauke ilga laika.
Vienkart, kaip paprastinai 

i namon girtas, o 
jog tėvas sėdi už- 

siergelcves, paszaijke pakelda
mas augsztyn ranka.

— No, ne verk starik! 
padarys 
tuose, nuėjai u pirma su mano 
druzijami in karezmu, ten isz- 
sigersen i sznopsa....
imsu sau savo devuszku, apsi- 
paeziuosim ir stoj! asz ponas, 
ne norim but teip!1— ir prie tu 
žodžiu pakelia, augsztyn dru
ezei sugniaužta kumszczia.

— Jurguti kas tau! — atsi
liepė tėvas su aszaromis akyse 
— ar tu jau nę turi Dievo szir
dije, jog nori ir pats prasipul- 
dyt ir mane in grabu invaryt.

— Na tai mhh wsno rawno 
nepaisau ka kalba — atsako ne 
doras Jurgis, o užsirites kai į) 
kulbe ant lovos druezei užmi
go.

O ar žinote ka 
mane aut rytojaus padaryt? 
Sžtai prikalbintas per nedorus 
draugus kuriu turėjo gana prie 
stiklelio ir per rdda žido, i 
stana.vijo ant 
rejkszt tėvui, idant ūkia ant jio 
užraszytu. 
cziuot su 

' f

devuszku,” kaip apts vadino.

pareis Jurgis 
matydamas

A1' I

asz
rvt viską iszsisztro-

asz pasi-

O

i (

Jurgis užsi-

pa-
rytojaus 1 ap-

Po tam apsipa- 
kuria ten isz miesto

ha 
ponai

— N y ponai gyvena 
ponam priguli gyvent į 
jaunus: kam senus žmones tnr 
hi ponam porszkadint — atsi
liepė rud-pejsis židas

ant .Jur
pažiu-

rėjas ženkliuanczei 
giti.

Tame atsidaro duris kareze- 
mos ir inejna Motiejus Krausz 
lis. Kokis tai szurpulis perbė
go per ciela kuna Jurgio, ha 
žinojo, jog
karezema ne 
isz piktumo paklaus jio:

— Ka jie turi mane szpiega- 
arba tai asz 

smirno!

tėvas niekados iii 
nesinženge da

vot i 
Sejczas....

aresztant ? 
nazad 

wernis!.... marsz! ir parodę 
tėvui difris.

Užvirė kraujas gislose Mo
tiejaus prisiartino prie Jurgio 
ir isz visu pajiegu pirmu kar
tu savo gyvenime davė in ausi 
sunui.

— Ila, ha, ha! — nusijuokė 
draugai duosi save>daužyt te- 

mažiulelis kudv-vui kaip?!
kis?!

Paszoko Jurgis nuo SUOiO
pažiurėjo rūstingai ant tėvo... 
o po tam stume jin teip dru- 

jog tas virtoczei in krutinę, 
kaip ilgas adgal ant padlagu. 
Užstenejo senelis skausminglii 
ir paszauke:

— Dieve, gelbek mane!
(Tolinus Bus.)

ANT PARDAVIMO,

geras ir labai

Czionais sykiu

Pardavimas pigus, 
naudingas del kiekvieno žmogaus ka
tras tik turi ukvata. 
buezerne ir groser-sztorls, visko pilna.
Biznis geras ir geroj vietoj .teipgi ir 
didelis namas, 30 pėdu ploczio, 50 il
gio ant trijų lubu, ant virszftius 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 atsis'zauke ant adreso:

J. Sinkewicz, 
1141 W. Chestnut St.

IM.28
Kulpmont, Pa.
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Plusdamos ant Dievo in 
akis jiai szokti, 

Bjaurus žodžius naudojo, 
Kaip szunis nusamdyti lojo, t

Motere vis kantrei tylėjo, |
Bet jau kantrybes rubežiutj 

perėjo, f

troeze rozft, per tuos d^i rozns, 
ne turėsi pasigiart, kaip asz 
busiu girtas!

— Gerai velriidžnas pone!— 
itsakiau. ’ ‘

Nu ir iio tu tdzit druezei lai
komės kalėjuos? du rozu pasi- 
giardzovo mano ponas ir gircu 
Ietis parvažiuoduvo namon, o 
troezin rOžu asz itusilakdavau 
kaip vanta, tai ponllš fnrtnoni-: 
jo. Namiojc tosios kalėjuos iro 
c n rojome 
abudzu: 
asz bravoro ir karczittbjb.

Per koki czeša lai kernosi 
druezei kalėjuos ir buvo mudz 
vieni labai gerai. Vienu rozu 
abudu pasimilinom; katras isz 
mudzvieju buvo kaltas, 
galėjom atmic — gana, jog 
abiAlzu sii vohnožnu ponu Misz 
kowskiu pasigorome kaip Viln
ios ir gryžoni namo, 
dzami vienas karietoje, antras 
ant ožio, 
lei sustojo, 
daigias, jog kaip malūnas su
stojo, tada muitininkas po-
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perėjo, f 
Pagriebė szluota, užklupof 

ant gaujos. 
Isžvare- pagopus isz

"'U

ii ciktn i traiikdnvom 
jis savo pakajujo, o

to no Tiktai girdėjau >

I
w

savo 
stubos. ' 

Sumislino bedievei varanta 
. iszpirkti,

Kad tuja dora moieria iri 
paikszu patalpyii, 

Bet skundikai nieko nelai
mėjo, 

Tiktai motere penkis dole
rius užmokėjo. 

Ar-gi del moterių ne vargas, 
Jeigu vyras stojosi nedaver- 

. kas ?
Tai mat, apszvicstunas, 

Arba kitaip pavadinus bi
zūnas 

Jeigu žmogus apszviestas, 
Tai ne toks kaip szuo pa

prastas.

nama
\

I

I

D
Kaip jau yra žinoma del visu, 

Jbg nog kokio tai laiko pri
viso bolszeviku ir valnatnaniu 

Bet man nogalvo in ka kas 
tyki, 

ka sako kiti.
Badai- tūlam mieste guber

nijoj Masaczi ūžės, 
Tas atsitiko:

Pati veda dora gyvenimą 
O vyras josios yra ižgama 
Tikėjimo tėvu iszsižadejo,
Gyvas būdamas kipszui pa

sižadėjo.
Ant paezios plusta, 

bažnyczia ojna,
O vis szoka muszti kaip na

mon parejna;
Ko tu ten ejni, prakeikta 

ragana, 
jog in ton

4Tie tn.vo poteriai, nieko ne-
y 

ar
y y

li-į
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Milžinas 8 pėdu ir 5 coliu

dydžio.

no apie kuri 
trh n urna rijo 
tasai g..’’... 
New Yorka, 
užrūkyti cigaru.

< 4 
galiotas

praej- 
Kada

Sztai paveikslas tojo milži- 
raszome 
Saules.” 

atplaukė in
paprasze ugnies 

Žmogelis 
kuris jam paduoda ugnies, tu
ri G pėdas ir du colius dydžio 

i,n'v ‘ 1 i::
tasai holandiszkas

I

ir galima dasiprast kaip 
delis v ra 
milžinas.

KAS MAN NAKOI
aTcitiko.

Dzūko Pasaka.

di-

Ponas Miszkauskas kiedisni 
d z i e d z i e z i u s Sz v e n t a že r i u
dzvaro, džiovi duok jam neilsi 
kur jis ecu buna, 
szieo zviezajaus,
marunaojosi kaip 
palieta, 
gu! 
jos

ir žolele
būna

Laikėsi jis 
. jog 

ne
o ku kajbec api žmo-

l'žlat prie kožnos okazi- 
neszkadavojo savo dzu-savo

szei ir vilgi savo liežuvi kum 
įlojo. O kad eurejo geležiniu 

zdrowe, pac gori ir niekam ne 
vadzijo ir nOsidzivij.o, jeigu 
turėjo gerai po szalabonu ir 
niekas jam už pikcu ne turėjo.

Asz pas
užaugau ii-
sa vis gožalkos

iiesidzivij.Q,

jin nuo
ne

mazumes 
žalavojau del 

geriau kay rt 

griebiau ir jis mani strosznai 
mylėjo, ba buvau pas jinTur- 
monu.
sprusdzavau in jojo kancele- 
rije, tuojaus szokdzavau prie 
szeputes, kur stovėjo bucelis 
su maenia arjelku. Nu ne 
žiurėjau nieko, patraukdavau 
poru gurkszniu, net man akis 
pabaltavo. Ne labai jis to keli
ui ir butu žaras mani iszvares, 
ale kad buvau del jojo strosz
nai viornas, 
jis truputi turėjo cnojsybiu, ba. 
tai būdavo labai nebespieczna 
kaip Serijuosi abudu užsitrak- 
davorn ponas ir furmonas, ba 
galėjo neduok boze kokia nesz- 
czcczis atsitikę.

Jis vienu 
mani:

— Ne, Joneli, ciejp ilgai ne 
gali bucie — vienas isz mud
viejų turi buc triazvos! Asz 
tau pavėlinu kas treczia roza, 
kaip busime mieste, gėrei in 
Vale, o asz tada susilaikysu no 
gėrimo, cik no 
du rozu

miego- 1

Sztai ant'kare ark- 
jau Mai žinomas

tada muitininkas 
bundza. Tai ir mndu vienu ro- 
zu pabudžome.

— .Joną! i paszauke vel- 
možnas ponas Miszkauskas.

Ka, velmožnas pone?
Kas cze stojosi ?

— Nežinau, Velmožnas pone.
— Arklei sustojo!
— Nu sustojo, praszau vel- 

možno pono.
— Kur mudzu esame?
— O djeblas žino;

kaip niaiszo.
— Tai ne dobze!

ne dobze, vel-

camsu

— t._:.
— Kur-gi 

možnas pono!
— Jonai!
— Ka, velmožnas pone!
— O kadai sauli ciaka ?
— Anksci, praszau velmož- 

no pono.
’ — O nomusis?

— t Asz dzumoju kad pasi-
rodzis priesz dzieiiu.

— Ihim, hum — Jonai.
— Ka, velmožnas pone ?
— Pririszk arklius prie ar-

cimiausio, uždzenk juosius ge
rai, o paskui acojk pas mani 
in karieett. Nakcis szalta, o tu 
senas. Turimo palauke kol pra- 
szvis.

Asz nusirabaucinau no ožio 
mriezidamas ka toki po nosus, 
potim pririszau arklius prieSU-

li medžio ir inrepeczkinau in ka-
Asz budzavo kaip in-

tai c u rojų laikyt,

r ozu porino in

užmirszk jog 
asz pasigersiu o tu

J •'

m►į f1V I" j Į f j, .•'t',-

int kanuonioriąuš kuris paleido taiku
iptlovhnoti auksu

■ ■.'.Vbv. 1 r
Generolas žiuri r 

szuvi in neprietelius ir ketiną jin 
meduliu. — Kur tasai kanonierius ?,

y

y

jog in

< 4

4 4 Asz ne noriu, 
ejni ir gana

A

4

giliuoju
Vis tiek ar poteriauji, 

sztio lojo.
Ir tai kasdiena motore daug 

kentėjo,
Nog savo vyro keiksmą gir- 

dėjo,
Kasdien pekla dare, 
Biedna motere bare, 

Tr szalyn nog saves vare. 
Ir da ka:

dvi bobas ir sa
vo draugus, 

Mat ant kerszto moterei bus, 
Ba kaip su gauja užklups, 
Tai payms in.puca, kaili isz- 

lups.
Bobos bedieves pradėjo isz-

»

l4

Pasiprasze,

juokii

Nekurios
u 

mcrguczes turi 
būda ndbulini

O gal teip pasakius protą 
avini, 

Nori idant vaikinai rankas 
bueziuotu, 

Kaip priesz karalienes ke- 
leis klupcziuotu.

Vienam mieste Luzerniu, 
Ten yra merginu mizerinu, 

Vos szesziolika metu turi, 
O jau ant vaikinu žiuri.

Apsisejleja ajrisziukai joms 
patinka,

Tabaku pasmirdias bet viš 
tinka.

O Lietuvius hunksais vadina, 
Kada pro szali ojna. juos pa

niekina.
O jus szlapnoses, kvailio^ 

avis, 
Ne turite tame proto suvis. 
Juk cziutabakis kad ir už 

paezia payms, 
Tai po laikui su koja paspirs, 

Ilgai ne gyvens, 
Po velniu iszpiszkins!
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meduliu. — Kur tasai kanonierius 
« i

riecu, ir žaras abudu užmigom 
ir krokem dz vieni balsais kaip
Sutros sodžiaus skerdžius eru-
bina.

Auksei riton iszojo isz stu- 
bos akamanas, ejdzamas per ] 
dzedzinezu, nusidziviilo pema- į 
žai, kada paregėjo priesz pa kū
jus karietų pono, arklei pririsz 
czi prie medžio ir uždzonkti su | 
gūnioms.

Nežinodamas kas tai znoczi- 
jc, prisiarcino phmažohi, aci- Į 
daro duriukes ir radzo pavoze j 
poną Miszkauski ir mani,
onas antkico pasirėmtišus ir K 
krokenezus, net karietos lan- j j 

gai drebėjo. . 1

No ir pabudzino.
Velmožnas ponas mautu ro

zu cvikcelejo per žandu, pava- 
dzino galgonu, ale in poru 
dzienu vėlei sugryžu senovės įį 
ezosai.

uz-

ale in

Motere in savo vyra.

— Jau kaip žiurau ir vėl 
tu traukės.

Ale turėjau traukti, ne
seka neprietelius paskui ir ga
ila.'...

— Ale sakau geriąs degti
nes.

tiktai po— .Ne, szirdele, 
lasziuka ragavę stalavo vyno 
maskoliszko. - ■ •

‘ . t , , ■ i 11
f

Asz da mokinausi starapolei 
(senapile) pirma karta *va- 
žiuojent, privažiavom kaima 
Ūsai, o kad Važiavom kelias

» •valandas, vėl privažiavom di
deli kaima, klausiau kas per 
kaimas, man pasako Barzdai, 
važiavom vėl gota Valanda, ir 
privažiavom miesteli, ten ga- 
nemesi arklius, asz ir vėl klau
siau kas per kaimas, atsake: 
Pilviszkoi, mano baime, paėmė 
kad tik meš no invažiuotume 
iii užpakali.
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| Kaip Galiu Atitraukti Kūdiki?
Szis tai dalykas, su kokiu turi susidurti kožna
kūdiki žindanti motina.
kūdiki nuo žindimo a tit raukine j ant laipsniszkai,

. dll • • • Ji «

Geriausia atpratinti
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pradedant nuo septinto menesio, maitinant du 
ar trys sykius isz bonkos ..gerti ant dienos, if 
laipsniszkai padidinti bonkos ..maitinimu igi 

j galutinai kūdikis btma atitrauktas nuo krūties.
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EAGLE BRAND
. (CONDENSED Ml LK)

111 1 • 1

Taip arti panaszUs motinos pienui savo skoniu 
ir lengvai suvirszkinamas, kad jin galima duoti

! pakeieziant su krūties pienu be jokio apsunki
nimo atitraukimui kūdikio nuo žindimo.
Musu 54 puslapiu kūdikiu knygele paaiszkina J 
kaip reikia kūdiki atpratinti. Teipgi yra pilnos | 
maitinimo in t rūkei jos jusu kalboje.
pasiustos jumis dovanai, jeigu pasiusit mums 
kuponą sziandien.
Kagle Bfatid pienas yra padarytas isz geriau
sios rnszies karves pieno ir malto cukraus, yra 
tinkamiausias stalui ir valgiams gaminti.— 
Pirkite deže 
kiems reikalams, 

’cukrus. Bandykite su kustardm
The Borden Co. 108 Hudson St. New tfork.

Vanins Parsiduo^a K€rose aptiekose 
ir grosemose. , ?

Abi bus
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sziandien ir naudokite jin viso- 
kur naudojamas pienas ir .
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Kiti Borden

Borden’s Evaporated Milk.
Borden’s Condensed Coffee.
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Iszkirpk kuponą.. Pažymėk 
norima knykuto ir prisiusk 
jin mumis ŠŽIANDIEN.
Mrs., . ............ j..:._____________

Street........................................
City............. 1...... ...
State......... ................... .—.
...... Nurodymai apie Valgius.
...... Kūdikiu Gerove.

rrodnktnl:
Bordeh’ė Ntklted Milk.
Borden’s Milk Chocolate.
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Seredoj, Petnyczjoi ir Subatoj.

— Sziadien Readingo kasi
kiu pede.

— Labdaringos 
traukimas del naudos biednu 
nnszliu ir naszlaicziu, ka keti
no būti Nedelioj 23 Mojaus, 
tai likos atydetas ant 14 dienos 
Juniaus.

— Stanislovas Hubertas pir
ko saluna su namais ant ketu
ri u familiju po No. 1100 Kast 
Center ulyczios.
yra mandagus biznierius, todėl 
naujoi vietoi svecziu visados 
prigrūsta. Neužmirszkite at lau
kite, o busite svetingai pri
imti.

— Mieste guzu tęs yra užtek
tinai jeigu kas turi piningu 
ant pirkimo.

o

Draugyjos

p. Hubertas

Nusprend imas 
apie prohibieija per augszeziau 
šia suda likos perkelta lyg 1 d. 
Juniaus.

— Delegatai isz visu Unijos 
lokalu iszvažiavo in Wilkes- 
Barre ant konvencijos, ant pri
ėmimo ar atmetimo pasiulini- 

angliniu kompanijų kas- 
link inokesties.
mo

Eina paskalai 
buk atsirado nekurto pardavi- 
kai. Apie tai bus isztirineta ant 
konvencijos.

SHENANDOAH, PA.

— Terp czionaitiniu Lietu
viu užėjo kokis tai nerimastis, 
neužganedimas ir prijautimas 
kokio tai blogumo, 
isztempia savo nervas 
Striūna ant skripkos.
tame yra gera priežastis. At- 
ejtis parodys.

— Praejta sanvaite iszke- 
liavo in Lietuva Stasis*Pacz- 
kauskas, Stasis Astrauckas ir 
Konstantinas Bubnis.

— Per nupuolimą 
[Weston kasyklosia, 
musztas
44 metu amžiaus, singelis.

— Gal ne visi žino kad Juo- 
vra vienas

Visi turi 
kaip 

O gal

akmens 
likos už- 

Vladas Vitkauckas,

zas Kurseviczius, 
isz pirmutiniu anglekasiu ku
ris instojo in anglekasiu unije 
U. M. W. of A. lokalije 1443, 
turėdamas dinsta marszalko 
per 20 metu ir visus sąnarius 
pažinsta kaip savo vaikus.

— Ana diena Walteris 
Sout, 24 metu, norėjo sutrum- 
pyti sau amži per perjįjovima 
gerkles su britva.
nelis likos nugabentas 
gonbuti, kur. jam daktarai su
siuvo žaiduli ir kaip rodos pa
sveiks.

— Ar sergate !
daktaru Auszra, o receptą jum 

aptieko- 
teisingai ir isz 

geriausiu gyduolių.
— Juozas Savickas isz Wil

liam Penn, kuris mire ligonbu- 
teje nog sužeidimu kokius ap-

0
ket-

Neiszma- 
in li-

Ejkite pas

sutaisys lietuviškas 
ris Kazunas,

miszios buvo
prabasz-

Jurgis Pin-

Kaip

Tasai

laike kasyklosia Packer No. 
likos palaidotas praejta 
vergą su bažnytinėms apei
goms lietuviszkoje bažnyczio- 
je. Laidotu vesią dalybavo 
daug žmonių, o
treczios laikytos per 
ežiu Pautienių, kun. Czesna isz 
Mahanoy City ir kun. isz Free- 
lando.

— Aną diena
kus isz Turkey Kun, likos mir
tinai sužeistas per savo bur- 
dingieri Angela Ahbandatori 
(graiku ar sirijona.) 
girdėt, tai Pinkus dasiprato,
kad terp jojo moteres ir Ange
la buvo per didelis susidrau
gavimas ir gaspadorius palie
pė jam apleisti narna.
užklupo ant jojo, kada Pinkus

* ėjo narrion. Angola pabėgo ir 
; tla jojo nesueme.

Vėliau. Gavome žinia, buk 
Pinkus mire Nedelioj nog žai- 
duliu.

.— Czionais ejna kontestas 
katra mergina yra daugiause 
popular!szka mieste,
lietuvaites teip-gi pasidavė 
tame konteste, bet suprato, jog

Kelios

tasai kontestas yra daugiau 
ant juoko nę. kaip pagal teisin? 
gysta iszsitrauke savo pra
vardes. Gerai padare, jog tu
rėjo ant tiek proto nepasilikti 

.ant szando visiems.

Suraszas 3-czio visuotino Su
sivažiavimo, Lietuviu. Koo
peracijų Draugijų laikyto 
9-ta diena Gegužio 1920.

Mahanoy City, Pa.

palikta užbaigti atejnan.czia.ih 
suvažiavime.

Kranas Klimauckas.
L. Koop D. Centro Raszti.

305 W. Market St.
Mahanoy City, Pa.

SAULE

KUR BUNA

ik? ’ t. I

x

Susivažiavimo posėdis ati
darytas per Centro pirmininką 
Stanislova Geguži 11-ta vai. 

Peržįureta mandatai 
pribuvusiu delegatu pasirodo 
kad buvo prisiunsti nuo sekan- 
cziu

ryte.

ris, 
Žilionis, 
Miliūnas, P. Kaspara

Jonas
V. Ma-

J.A. Lukoseviczia 
Perszaukus dele-

suvažiavusius 
Svarbesnio jo nu-

Kooperativiszku Kuopu 
isz Shenandoah, V. V. Vaisno- 

isz Mahanoy City Jonas 
V. Kriczina, 

f

jauskas, isz Minersillo A. Vasi- 
lauckas Jurg. Kaminskas, isz 
Girardville Jurgis Užupis isz 
Coal Dale V. Abracinskas Fr. 
Ciginskas, isz St. Clair M. Pul
sis, J. Kazlauskas isz Tamaqua 
V. Petkeviczius isz Now Phi
ladelphia V. Klenauskas, S. Su 
žiedelis, 
Karalius.,
gatn vardus buvo skaityta su
raszas isz paskutinio L. Koop. 
d. suvažiavimo laikyto 8-ta d. 
Sausio 1920 Shenandoah, Pa. 
Sanraszas vienbalsei buvo pa
tvirtintas per 
delegatus.
tarimai buvo sekanti.

1. ) Nutarta mokėt po 25 cen
tus nuo kiekvieno sąnario pri- 
gulinczio Kooperacijos Drau
gijoje ir tuos pinigus paszvens- 
ti platinimui propagandos ir 
palaikymui centro valdybos 
bei kitu reikalu atneszancziu 
nauda visuomenei.

2. Minėti mokesezei turbuti 
sumokėti centraliszkam iždi
ninkui ne vėliau Birželio 30 d. 
1920.

3. ) Praneszimas centro rasz- 
tininko F. Klimausko kad kuo
pos kurios norėtu gauti miltu 
in krautuves tiesiog isz froito 
kuris neužilgio bus Mahanojuj 
tur duot žinia centrui trumpo
je atejteje.

4. ) Nutarta sužinoti 
szus invairiu fanneriu isz toli
mu vietų ir užmegsti prekybos 
ryszius kaip tai gabenant daug 
tavoro isz tolimu szaliu ir 
czion pasidalinti tarpe vietiniu 
kuopu kas manofna butu daug 
pigiau negu czionai perkant.

5. ) Nutarta kad kiekviena 
kuopa svarstytu kaslink pa
gerinimo sistemos kooperaci
jų krautuvėse ir atradus tin
kamiausia prisiunstu centrui 
kuris istirynejas 
taisyti kuogeriausia
kuri butu tinkama kiekvienai 
Kooperacijos Krautuvei.

6. Nutarta kad kiekvienos 
krautuves manedzeris priduo
tu antrasza centrui ir trum
poje atejteje centras paskyrs 
diena manedzeriu
mo kaslinĮc pagerinimo krau
tuvių reikalu.

7. ) Paliepta 
valdybai kad*
tverti konstitucija tiesu kas
link vienokio valdymosi visu 
Kooperacijų krautuvių szioje 
apielinkei.

8. ) Nutarta apmokėti visas 
leszas kurias centro 
pranešta Kooperacijų
hiose, bet jeigu kuri kuopa 
siunczia savo atstovu in suva- 
žiayima ta kuopa tur mokėti 

atstovo leszas.
Nutarta atspausdinti at- 

virueziu apie 3 szimtus del pa
rankesnio susižinojimo 
peracijų reikalams.

Rinkta Centro valdyba.
Iszrinkta pirmininku St. Ge

gužis isz Mahanoy City. Iždi
ninku V, V. Vaisnoris isz Sho- 
nadoah Raitininkas F. Kli- 
mauskas isz .Mahanoy City Ki 
ti-gi Centro valdybos narei 
susidės isz kiekvienos kuopos 
po viena nari, kurios' kiiopa 
iszsirinks bei 
lins laikas Centro

nuskirta ant vieno 
Centro iždininkui nu-

centro

antra-

bandvs su- 
sistema

suvažiavi-

cęntraliszkai 
rūpintųsi su

valdyba 
reika-

save
9/

Koo-

reikale prasza- 
valdybos

rinkimu 
meto, 
tarta užsidėt kaucije $500.

Iždo globojus ir kitus reika
lingus virszininkus bus renka
ma atejnancziam suvažiavime 
kuris invyks mieste New Phi
ladelphia, Pa. laika suvažia
vimo paskyrs pagal reikalą 
Centro valdyba, delei laiko 
stokos daugelis reikalu buvo

Pajicšzkau Matijofliaua Bagdono pa
eina isz Suvalkų RcdyboB, Vilkavisz- 
kio apskr., Valavic^ip Kaimo, Ketur
valakių para., apie 12 metu atgal gyvo- 
no Plttsburge dabar nežinau kur .Pra- 
szau atsiszaukt arba kaa žino apie ji 
malonėkit pranoszt. (t 43)

Vąlavįcąip, Kaimo, Ketu r

Jurgis Sabaliauskas, 
232 E. Centre St.

bet dirba.

/ . f

Kokios Muzikes Reikalaujate? i
p

*<
, * 50c.
t 50c,

• 50c.

MUZIKOS MYLĖTOJAMS.
Keturi nauji veikalai. Notos del Plano 
Pits Darželi trys mergeles, duetas 50c. 
Esu ant szio svieto, solo 
Lietuva Brangi . . .
Kas nuramys mano szirdele.
Siuskite piningus registruotam laiszke 
ar per Money Orderi, stempu nepriimu

J. A ŽEMAITIS, Iszlelstojas.
315 S. West St,

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

_ rekordu.
Shenandoah. Pa.

I—ii,,* ■         .... I I ■ » * ■ ■ I II *■—

iShenandoah Pa.

Pajieszkau Liudvika Szukvleti, 14 
metu atgal gyveno Brooklyn, N. Y,, po 
adresu 86 Sand St, PraHzau atsiszaukt 
arba jei kas žino apie. jl,.praszom pra
arta jei kas žino apie ji, praszom pra- 
neszt. (to June 20)

i

Edisono maszina, žinoma kai
po geriausia maszina pasauleje. M J

UNION 
i NATIONAL

kam-gi tu 
juk mes 
ir

P. S. Gerbemoji visuome
ne - Isz augszeziau t skaityto 
rasztelio sanrąszo, galį- sprens 
ti jogei kooperacijos,,nemiega 

Gal paklausi del-
kogi tas ! trasas, 
kooperacijų reikia, 

“bucierius 
kurio

viską parduoda ir; parūpina. 
Tai-gi jeigu taip sakai tai ko- 
del-gi aimanuoji kad yra 
brangus pragyvenimas kainos 
sakai, taip pakyle ant visokiu 
produktu, jogei niekaip nega
li iszsiversti su savo dienos už 
darbiu ir nuo savo darbdavio 

gny sindamas streiku, didesnio už- 
mokosezio. Bet ar sveikas pa

klek tau 
straikas gero atnesza, ir ar at
ėjo tau mintis, kodėl viskas 
taip brangu, ir kodėl koopera
cijos tveriasi? Ne.
sidemek. Straikai ne tik kad 
nesuteikia tau nieko gero, bet 
tave da apsunkina nekurtais 
žvilgsniais.
da gali būti gerai (žinoma jei- 

kitokio iszejimo,) 
priversti darbdavį prie pago

da rbo sanlygu, 
darbo

turime 
krautuvu inkus,

aimanuoji

(kompanijos) reikalauji

galvojai kada nors,

guo nėra

kitus
mums

>

Ta i-g i in-

Straikas tik to

pa- 
valandų, 

padidinimo

rinimo 
trumpinimo 
bet ne reikalauti 
užmokesezio, nes jeigu tu gau
si pakelti 10c. ant dolerio, tai 
tau tavo bucieris ar sztornin- 
kas; pakels doleri, ant dolerio, 
ir jo atsakymas bus — sakis 
kad darbininkas pakele mo
kesti, tai viskas ir pabrango. 
Ar tamsta norėtumei gauti tik 
tokia užmokesti kaip kad gau 
davai 6—8 metus adgal, ’kuo
met už diena gaudavai $2,50. 
ar tam panasziai ir už toki ar 
kitoki daigta mokėdavai nuo 
$1,50 iki $2,00 ar kaip kad 
dabra yra, kad gauni $5,00 
dienai, ir už toki pat daigta 
jau moki $10,00 pagalvok bro
li darbininke.
racijų tykslas yra knd dyka
duonius, kad jis nobutu lietu
vis, lenkas, žydaą, arabas, isz- 
varyti dirbti, vietoje tavo no- 
pilnameczio kudyjpo, kuriam 
butu vieta ne dirbtu ve je bet 

Tai-gi brolau ar 
neabejodamas ir ne

laukdamas ne valandėlės, tuo- 
jaus ejk ir prisiraszyk prie 
areziausios tau lietuviu , Koo- 
peratyves Bendroves skyriaus 
ir buk bosu savo krautuvėje, 
nusistatyk pats sau kaina ant 
prekių (tavom) ir nemokėk 
du sykiu daugiau, palaikymui 
3—4-riu, tokiu pat instaigu 
krautuvių, kur užtektu vienos 
buezernes, grosersztorio, cjje- 
veryku ar drapanų krautuvių.

L. K. B. Ccntrale valdyba.

mokykloje, 
sesuo,

kad

Tai-gi koope-

pat

grosersztorio,

DIDELIS BALIUS.

Kuri parengia Szv. Petro ir 
Povilo Baž. Choras isz Tama
qua, Pa., Atsibus Subatoj 29 d. 
Gegužio (May) 1920. Ant Cor
poration Sales, Dutch 11 ill. 
Pirmos klasės orkestrą.
žanga: Vyrams 50c. Moterims 
ir merginoms 25c.

Upraszo Komitetas.

In

(M. 28)

Didelis Cirkusas
Pribus in Wilkes-Barre.

* ; Eolai 11 1 ■. 1
• ‘i • ' . ' »

Mįlžųiiszkas Ringling Bros, ir 
Barnum ir Bailey cirkusas 
pribus in Wilkes-Barre Sere- 
doj. 26 Mojaus. ■ Yra tai di-<loj. 26 Mojaus. ■ Yra tai di
džiausias cirkusas pašautoje 
ir verto kiekvienam pamatyti. 
Diena cirkuso ejs ,per miestą 
paroda, o 
statymai ppo .piet. ir vakare.

DIDELIS ISZFARDAVIMAS
H. Ball & Son, iszelna isz biznio. 

Galima pigel pirkti visokiu Kvarbu, 
Lukteriu, visokiu Geležiniu Dulgtu, 
Elektriklnlu Stiklu, Medžiu ir t. t.
436 W. Centre St.,

—

Pq tam bus du per-

Mahanoy City, Pa. 
■ ... .........

GEBI PIRKINEI ART SHOP SZTORE

Del Iszsiuvlnojimo Szlebes, Padusz- 
kaltes, Stakes, Skaros, visokiu Vilnių.

JENNIE REF0WICH,
129 W. Centre St., Mahanoy City, Pa.

• • t.f.

Gyvu ir padirbtu Kvietku.

Aug. Narupevlczlus,
44 Sheridan St., Shamokin, Ta

Frana irPajieszkau mano broliu
Al^ka Gotauta pirmiau gyveno Eliza
beth, N. J. dabar nežinau kur. 
szau atsiszaukt ant adreso.
William Gotauta,

Pra
tt 45) 

Fayette, City, Pa.

Koleszn iszMano brolis Juozapas
Raseinu apskr., Batuku para. Meldžiu 
atsiszaukt ant adreso. .

John Kolesza,
VcBlaburg,- Pa,Box 74.

Mano drauge Veronika Gustalcziuke 
isz marlampolos Apskr.,i Gudeliu*gmi 
no, Veiveriu para. Meldžiu atsi- 
szaukt ant adreso.

Joseph Raguckas,
Balt. A. 76th F. A.

Camp Pike, Ark.

Meldžiu
(t. 42)

ANT PARDAVIMO MASZINSZAPIS.

iszvažiuoju ln

Ih’z. 5 arkliu

Isz priežastie/ jog
Europa, esmių priverstas pa rd u oa i sa
vo visa maszlnszapi niaininiu tulsziu, 
varoma per elektriką kuris užsimoka 
gerai, o kuris susideda
moteris, 1 Welding outfit; 15 arkliu 
motoris, 1 punezing, outing ir žirkles 
maszina; trip hameris bar ritaszina; 
tekilai, sukama maszina; plūkia mo
torine del geležies, elektrikinei fanai 
del ugnies; 2 fornesai; 3 priekalai; 
2 sziubreples;
daug szriubu ir kitokio reikalingo ma
ted jolo del varlino tojo biznio ir viso
kiu gatavu tulsziu.
tai o pirkite plgei (t. J. 11)

FRANAS WISNIAUCKAS
524 E. Centro St.,

1 five Shrinker; * ir

Atslszaukit grei-

Shenandoah, Pa.

V I

Lietuvos Prekyb 
Bendrove
BANKIERIAI

Tarnauja Lietuviams.

OS

Siunczia Pinigus in Lietuva 
doleriais ar auksinais, pagal 
dienos kursą. Parduodame 
Szipkortes. Iszrupinam Pas
portus. Siuncziame tavorus 
iri Lietuva.
platesniu informacijų pra- 
szome raszyti ant žeminus 
padėto adresdr*

LITHUANIAN SALES 
CORPORATION,

414 Broadway, 
So. Boston, Mass.

Reikalaudami

Užraszome Lietuvos 
latkraszczius.

PIRMUTINIS IR SENIAUSIAS 
LIETUVISZKAS NAMAS ARBA 

MOTELIS NEW YORKE.

Lietuviai kreipkitės prlo savųjų:— ' 
Jeigu ne norite būti nuskriausti 

atvlkla in New Yorka, tai tlesog , 
kreipkitės pas Geo. J. Bartasziu, 1 
Agentu, nes jis yra visiem gerai ' 
žinomas žmogus. Parduoda Lai- 
vakortes ant visu Unijų in ir isz • > 
Lietuvos. Iszmaino ir siunczla 
piningus in visas dalis svieto 
pagal dienos kursą. Parūpina , 
pasportus isz Suvienytu Valstijų. < 
Pasitinkam žmonis ant gelcžinke- ' 
ilo stocziu >New Yorke pribuvus 
isz kitu miestu, Suteikiam nakyiuo < 
nes užlalkom narna su 38 kamba- .1 
rais. Paleidžiam pusažierius ir ju 1 
bagažius ant laivu. Žodžiu sakant i J 
pilnai buna aprūpinti,kurie kreip 
piasl in musų vlrsz-mineta agen
turą su reikalais, vargo ir nelai- 
mlu nodatlrs niekados. Tautiecziai 
brangus kurio manot keliaut ln 
Lietuva, kvięczlam visus krelpkh* 
tęs in musu agentūra per laiszkus 
ar ypatiszkąi. Gausite sanžlnisz- 
kus patarimus nes mus prideriste 
yra tarnaut visuomenėj labuj.

Reikalaukite laiyakorczlu ir. pi
ningu kurso in musu artimiausia 
ofisą.

GEO. X BARTASZIUS, 
498 Washington St. Nevy York.

/ v

Telefonas t .Spring 9537

1 I i I
V K

Pathė ir Rishel maszinos gra- 
jina bito kokius rekordus.

Ateikite ir paklausikite kaip 
szitos maszinos grajina ir galit 
iszsirinkti tokia kokia jumis 
geriausia patinka.

GUINANS MAHANOY CITY, PA. 
MT. CARMEL, FA. 

SHENANDOAH, PA.

.......  — - - - - ' ; f,\- ■-—  ------------- —1 - -   — -

Sztai Koki Prieteli Turite
Merchants Banking Trust Co. Banke
Yra tai pirmutine Banka Mahanoy City ka pradėjo mokėt 

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

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

lengvas mėnesines mokestes arba teip tanke! kaip 
jumis geriausia iszpuola mokėti.

Yra tai Banka kurios virszininkai yra juso tautiecziai ir 
pažinstami. e

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

Yra tai Banka, kurioje jaueziates lyg save name.
Yra tai juso Banka. ' 1 ’ į
Pasakykite savo draugams it pažinstams kad dėtu savo

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

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

T. G. Ilorn^by

D. M. Qraharo, Pres. 
J. H. Garrahan, Attorney

P. C. Fenton
c

D. F. Guinan, Trena.
A. Danisewicx M. G&vila

1

/ ' , u<.,

BANK
MAHANOY

CITY

8
Capitol Stock |125,0<MkM en 
Surplus A Profit* |40OJ)OOjM

Mokame antra procentą ant 
BudStu piningu. Procentą pri
dedant! prie jusu piningu 1-ma 
diena Sausio ir Liepos mene- 
BUO8C, nepaisant ar atneszat 
parodyt knygute ar ne.

Mes norim kad Ir jus turė
tumėt reikalą su musu Banka 
nepaisant ar mažas ar didelis

Bankas adaraa nuo 9 v a L 
ryte lig 3 vai. popiet, Subato- 
tnis 9 ryte lig 12 vai.

H BALL, Prezidentas
F. J. NOONAN. Vlęe-Pre*.
J. E. FERGUSON, Kasteriu*.
R. T. EDWARDS, ViceJCas.

'L
4

I

| DAKTARAS W. BURKE į 
f LIETUVIS <

Į 418 W. Market St. Pottsville 1
Su visoms ligoms priima, nuo 

valandos iki 10 valanda Is* ryto, 
1 Iki 3 vai popiet. 6 Iki 8 vakare.

— o i i <u n i^i ĮĮ, pu i—i p —i i»i <■

Telefonai, Bell - Kensington 1311 
Keystone, - East 1720

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

Priėmimo valandas:
Llki 10 vai. ryte. 6-8 vai. vakare 

2538 E. Allegheny Ave.
PHILADELPHIA, PA. j 

*a*a*. —— a* —■ ur <1 <■ <e» — esi — iii i» wu

Naujas Lietuviszkas Graborius 
KAZIS RĖKLAITIS.

516 W. Spruce SU Mahanoy City

PINIGU SIUNTIMO AGENTŪRA.;
Siuncziu pinigus ln Lietuva pagal žemiausi dienos kursą su pilna gva- 
rancija. Teipgi siuncziu lenku pinigus in lenku užimtąją Lietuva ir 
visa Lenkija. Sutelkiu rodąs grįžtantiems in Lietuva, parūpinti pas- 
portus, laivakortes ir kaip parsikviesti gimines isz Lietuvos. Adresas:

P. Mikolainis, 53 Hudson Ave. Brooklyn, N. Y.

! j Daktaras Juozas J. Austrą I 
jį LIETUVIS ?
'! BovurIm Daktaras Karlnmeneje. 9

GYDO VISOKIAS LIGAS f
53 Hudson Ave.

k sūBiiDaraiHiB oran anBiunE

Hinvanm Yla< Su šita yla galima pasitaisyti: čeverykus maišus, karpetusir kitus di 
dcltus 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. Kaina

SkilMklHiiamieHUKcra britva. UNCLE SAM’S RAZOR MAKERS Šita 
britva yra padaryta iš geriausio plieno ir vaduojama po visa Amerika Tai yra geriausia britva 
UŽ taip pigę prekę ir nesigailėsite jų jsigyję. Vartokime tiktai geras britvas. Kaina

fORTUNEl 
TELLINCA 
CARDS

KMMHUfNORKAllD
MANDAUO 

K A V INU CA*O C A
VWCA4O. UU

i

»LOO

S3.9S

PILNA KALADE KAZYRŲ 
SU INSTRUKCIJOMIS. Šios Ka- 
zyros yra su instrukcijomis, kaip 
jas vartoti ir kaip ateit) įspėti. 
Šios Kazyros yra geriausia Žais
mė Luošame laike ir su jom! ne 
tik save, bet ir visus kitus geriau
sia nubovyti šeimyniškuose ir 
draugiškuose Susirinkimuose. Šita 
pilna kaladė Kazyrų su instrukcL 
jomis (angliškai) yra dabar gauna
mos pas mumis, kaina KOc.

ŠEŠIOS kitoniškosmagiškos 
štukos su instrukcijomis (angliš. 
kai) ir TR|S LIETUVIŠKOS KNY-

GUTEs; l)0n»lnpty8 Burtininku. 2) Knbttlaw. □jMupnH Knysrete.
Už šešias kitoniškas magiškas štuk^s ir trjs lietuviškas knygutes kaina SI. IK

NnujuH Oy’ttkultt** arba burtų, monų ir visokių paslapčių knyga. Su pa*
vcikslčlUjs. Lietuviškai sutaiai J. Laukis. Yra tai didžiausia ir praktiškiausia monų knyga, * 
burtų ir delpaŽinystčs ((ortuųe telling) mokslų. Formatas 6x9 colius. -41*1 puslapių Gražius^ 
audimo apdaruose 'StO.KO

'j,-'v Siųsdami pinigus adresuokite:
S. P. TANIS & CO.,

31 EAST 112th STREET, CHICAGO, ILL.
.. .................................................................— ■■■■■■i—«—.■■*  ................ . .. ................................ ....... .......... ....... ............... . .„„iii,1111,1111  .................................. .......................

' .................................................................................................... 1 ..... ............................................           .eiiiiss "«y-'' J ' ’ ..... 1 f
la -u 11 1

Audimo apdaruose u y

T
11

‘Slaptybe Antgrabio”

VYRU
LIGOS

>□.60

Apysaka isz gyvenimo Francuzu 
‘ > Preke 36c. W. D. Boc»ow*kt-Co287 puslapiu.

Daktaras KOLER yra vienatinis tarpo Lietuviu daktaras 
Plttsburge. Jisai mokinosi Varszavoje, studijavo beglje 
32 motus invairias ligas vyru ir moterų, todėl jas nuodug
niai pažinsta. Gydo užsinuodinlma kraujo ir silpnybes 
vyru, epilogus, nležejimųs, ligas tinimo, Invairias ligas 
paeinanezias nuo nęczystumo kraujo. Atsiszaukite ypa- 
tlszkal, per laUzkus asz negydau. Dr. Koler kalba Rusisz- 

A kai ir Lenklszkal. Ofisos valandos nuo 9 ryte lig 8 vakare.

iv

Nedaliomis iki 2 vai. popiet.
Dr. KOLER, 638 Penn Ave. Pittsburgh, Pa,

i!

i!
Priima ligonius lig 10 valanda ryte.

12 lig 2 popiet 6 lig 9 vakare 
Telefonas—Bell 359 R.'

jį 113 E. Coal St. Shenandoah
«r

i LIETUVISZKAS GRABORIUS
A. J. SAKALAUCKAS. j 

801 E. Pine St. Mahanoy City, Pa.
* OI OOO 0000»*>0000»0 t

NAUJAS ISZRADDLAS PLAUKAMS.
Dekavoje % milijono žmonių ui 

pulkus plaukus, o teip-gi sulaikė puo
limą plauku labai trumpam laike, in 
vieta iszpuoluslu, atauga tankus plau
kai: Gvaranty. informacijas dykai* 
Pasakykite kitoms tautoms,
kite pas: Drs. Brundzas Cosmetics,

Sta. W. Brooklyn* N. Y<

Raszy-

| A. C. NOVAKAUSKAS
> ADVOKATAS
C Kampas Main Ir Centre St,
> SHENANDOAH, FA.

Merginu balberlu szapas. J 
Uniojs prekes tiktai. Pra- A 
szom. Teipgi Iszinokiname Zjš 
vyrus ir nferginas balbe- 
liauti. Neužmirszklte nu- *“*4 
maro. Netoli Union R. R. 
stacijos.

szom. Teipgi iszinokiname

liauti. Neužmirszklte nu-

m

N. Nossokoffs, 
1202 Penn Ave. Pittsburgh, Pa.

W. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS.
__ _ .vr

kr
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 

GRABORIUS MAHANOY CITY^ PA. 
Laidoja .kūnus numirusiu, 
automobilius, rIginus Ar vežimu* del 
la Id o tuvi u, veseiliju.'jpasl'
važinėjimo ir tt. Krausto daigtus ir tt. 
520 W, Cent re SL Malmnoy City, F*

Pasamdo

Jeigu kada busite San Franctsco 
tai nusiduokite ln koteli

HOTEL LAWRENCE
J. W. F RALE IK A, Savininkas

Ruimai: $2.50 Igi $4.00 ant savaites 
’ 50c. 75c. igi $1.00 ant dienos

Sziltas ir szaltas vanduo kožnam 
ruime. Garine sziluma.

Puse bloko nuo Marketo.
Vienas blokas nuo Paczto.
48 Sixth Str. San Francisco.

*




