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ISZ AMERIKOS Neteko proto, Lietuve rado 
mirti upeje. *

Auburn* Ale. — Teofile Ap- 
amžiaus, 

po No. 12 Newbury 
prąsiszalino isz 

nesakė, kur

Me.
32 metu

ISZ VISU SZALIUDARBASGATVE-KARU
TINKAMAS DARBAS MO

TERIMS EXPERTAI 
RANDA.
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< CUKRIUS ISZ MEDŽIO KLIAVO.
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siulti isz kleviniu
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♦ 
sziegiene, 
gyvenusi 

Auburn, 
ir niekam 

eisianti. Subatoj, 19d. kovo, A. 
Kaulakis rado jos lavona upe
je netoli Lewistono.

saužudystos — 
proto sumiszimas.
laiku ji buvo pradėjusi klejoti 
ir kai kuriems sakėsi, kad no
rinti nusiskandinti.

Velone Amerikoj paliko vie
na broli, vyra ir tris vaikus.- P
Viesulą užmusze asztuonis; su- 

žeido deviniolika.
Albany, Ga. — Baisi viesulą 

kuri prapute per czionais, už- 
musze asztuones y pa tas, o su
žeidė deviniolika. Viesulą im
pute daugeli namu padaryda-

Nelaimingas farmeris.
Menominee, Mich. — Far

meris Alfredas Nelson, begalo 
turėjo daugeli nelaimiu in vie
na diena kaip sekantis sura- 
szas jojo nelaimiu parodys. 
Laike piet sudege jojo tvar
tas, kada iszvijo gyvulius isz 
deganezio tvarto, užklupo ant 
jojo bulius ir baisei subado, 
penkios karves prie ja prie vie- 

radosi sumaiszy- 
tas “paris green’’ prigėrė tru- 
ciznos ir pastipo, vaikas begiąs 
tėvui in pagialba, lipdamas per 
tvora iszlauže sau koja, jojo 
motore paregėjus sužeista vy
ra ir vaiko apalpo isz baimes 
ir da sziadien 
būtoje.
Atkando savo moteriai nosi.
Pittsburgh. — Kleofasas Pa- ma bledes ant daugelio (uks- 

graba likos nubaustas ant dvi- 
deszimts metu kalėjimu už at- . , . . .

savo moteriai nosi. APlalste save karasinu ir uz-

dro kuriame 
paris green

randasi ligon-

St., 
namu

Priežastis
Paskutiniu

tancziu doleriu.

kandimu 
Kleofasas 
moterelia 
pinigu ant pirkimo 
nes ir teip ant josios inirszo, gyvaste baisiu bildu, 
jog pagriebęs in glebi

Motore gervaliai pa-

susibarė 
jam

savo
buk

su
nedave 

munszai-

nukan-

rado tonais du 
ir mote ros —

ir Jurgif

I 4 Nutaria) 
Nenorėjau I 1 • 1užbaigti. ' 

paežiule vaiksz
y

Washington — Suv. Valstijų
MoteriųDarbo Department o

j Biuras isztirinejo ir apsvarstė 
® besiginezi 
■z'iJ I i i

gmczijimus 
szks gatve-karu

moteri-apie 
konduktorius 

ir bilietu pardavinėtojas ir ju
■

darbus, su Ii
sziadieu, Raportas atsako 
szku “taij) 
beta klausima ar moteris gali 
pasekmingai tarnauti ant gat
ve-karu.

Pasiremiant
Kansas City, Detroite, 
gojo ir Bostone, kur 
pasekmingai atlieka savo 

po tvarkytu sistema

(r

y !

raporto iszduoto 
ai- 

in (likeziai apkal-

Milijonas angliszku angleka- 
siu sustojo dirbti.

London. — Diena ' pirma 
Apriliaus visoje Anglijoi sus
tojo dirbti milijonas angleka- 
siu visosia kasi klosią isz prie- 
žastes nesutikimo apie mokes
ti su locnininkais kasikiu. 
Darbininkai laikysis drueziai - 
ir ne mano sugryžti prie darbo 
pakol kompanijos nesutiks ant 
joju pareikalavimu.

Daug anglių dabar užkalbin* 
ta isz Amcriko, nes fabrikantai 
tikysi, jog straikas tesys gana 
ilgai.
Austrijos karalius norėjo gau

tis vela ant sosto.
Viednius. — Jn Budapesta

isztirinejimais 
Chica- 

motervs *r 

UŽ-

Nesulaužo savo prisiegas — 
mirė abudu ne kaip persiskirt.

Chicago. — Kada palicije 
iszlauže duris po No. 1428 W. 
Van Buren ui i., 
lavonus: vvro
motore nuszauta gulėjo lovoje 
o vyras gulėjo szale lovos aid 
grindų su persznutu pakausziu 
Buvo tai Li Iliana 
Lindblomai.

Priesz savžudinsta vyras pa 
rasze gromata del savo moti 
uos paduodamas priežaste ap 
leidimo szio svieto, kuri szei| 
skamba:

Brangi Motina:
viską 
idant mano 
cziotu su kitais 
norėjo mane 
kojo persiskyrimo, bet asz jo
sios neapleisiu lyg smert. Mel
džiu mus palaidoti vienam ka
pe. Uždekite ant musu kapo 
rožių, nes mano milema Lilli 
nulojo jiais, norints man’savo 
meiles pa vide jo, o kitiems ati
davinėjo.”

o norints ji ji' 
pamesti ir jesz-

Uždekite

duotis

buvo atvykęs buvusia Austro- 
Vengrijos karalius Karolis. At- 

t-uo tikslu, kad ir vėl 
Vengrijos sostą. Vis

kad jinai jo pienams pritartu 
Karolis nepr ieges.

Badai Karolius turi 55; 
kareiviu kurie prigialbes jam 
atgauti austrijokiszka sostą. 
Gyventojai nemaloniai žiuri 
ant to nes 
lika ne kaip ciesorysta. Kitos 
žinios skelbia buk Karolius li
kos paymtas in nelaisve.
Raudonasis Kryžius pagelbėjo 

150,000 Chinu. , 
Pekinas. — Su aprupinimfi 

ch i n i eęziama.? : statymo
darbu Shantung provincijoje, 
Amerikos 
žius duoda
< nonoms, kuriuos gresze ba
das, sako praneszimai isz Pe- 

Darbas po priežiūra 
dmerikoniszko ’ 
John Earl Baker, 
siimtas 
Kiniecziu vyriausybes, jog 
sziaip Raudonasis Kryžius gali 
daugiaaše nuveikti. Hfez’ vrsO, A • 1 • • •

vvkes
užėmus
dėlto, intikinti Vengru valdžia

jog

I 
Moterių Biuras sako, jog atlei
dimas moterių nuo New Yorko 
karu linijų nebuvo reikalinga 
sulig nakties-darbo in>tatymo. 
Szis patvirtintas faktu
Kansas City motervs tarnauda
mos kaipo konduktoriai 
kuomet nedirbo vakarai 
Chicagoje moterys 
jaut bilietus niekuomet nedir
ba vakarais.

Moterys dirbanezios prie 
tve-karu
nes mokestis geresnio negu ki
tu užsiėmimu, kaip tai — tar
ną iczi u, 
tuviu darbininku, 
mokintoju ir ofisu darbininku.
Gatve-karu kompanijos mokėjo 
moterims nuo $27. lig $39. in 
savaite, o tos paežios moterf

nie- 
s, ir 

pardavine-
sidege.
— Marez 1 Irano k 

atome sau 
Motoro 

buvo motina trijų vaiku, 
gal apsakima kaimynu, 
motina nusidavė su savo sune- 

apipyle su 
ant savos 

drapanas. In trumpa valandė
lių josios motinu ižgirdo riks- 

vaiko ir nubėgo žemyn, 
nes

Chicago.
29 metu senumo,

do nosi.
sidave jam, nes mane, jog jaja 
nori pabueziuot, bet tuom labai liu in skiepą 
apsiriko, kada pamato savo 
noselia burnoje Kleofaselio.
Dvi moterėlės susibarė už bur- 

dingieri.
Naugatuck,

kur
karasinu ir uždege

mil
y

Pa- 
tai

Conn.

Dvase savžudintojaus atlankė 
savo szeimyna.

Trenton, N. J. — Keli mene
siai udgal Jonas Koch, atėmė 
sau gyvaste ir sužeido mirtinai 
savo pažinstama Teodora 
Opendakeri. Ana diena gyven
tojai namo, kuriame gyveno 
naszle savžudintojaus, likos iž- 
budinti isz miego 
uuijųpteres, I 
mate dvase savo vyro. In kėlės 
dienas po - tam vela davėsi 
girdėt klyksmas 
Ydant apmalszyt 
szeimyna, dėde naszles Stepo
nas Harman, nutarė pernakvo
ti namie ir atsigulė ant kana- skamba. Reiktu jau panaikinti 
pos. Nakties laike ižgirdo kle- 
bejima duriu,

.z

Paveikslas parodo fa linelius renkant
medžiu. Szimet surinks daug tuju sulcziu isz kuriu padirbs 

dalbg cukriaus (maple sugar).

Isz Lietuvos
aps k r.) 

ežia

ga-
užganedintos darbu

nemaloniai 
vėlina sau repub-

Pas mus lenkai laikomi ly- 
lenku 

paszalpas.
giateisiais piliecziais ir 
mokykloms duoda
(lai reikėtų pas mumis tokios 
pat teises duoti lenkams, ka
klas teises turi lietuviai Lenki
joj ir oku puotoj Lietuvos daly
je — Vilniaus srityje.

siuvėju, skalbėju dirb- 
pardavejuTūbines (Tauragės 

Ilga laika užszales buvo 
pradeda 
mokyk- 

S'

ma vaiko ir nubėgo žemyn 
paregėdama baisu regini, 
nelaiminga motore stovėjo visa 
liepsnoje. Ant riksmo motinos 
adbego palicijantas kuris pri- 
gialbejo motinai užgesinti 
liepsna. Nugabenta in pavieta- 
va ligonbutia mirė baisiosia 
kaukesiu. Isz pradžių buvo ma
nyta, jog tai nelaime patiko 
moterių, bet surasta gromatele 
iszaiszkino,' buk motore norė
jo atimt sau gyvaste, nes sir
go ant nerviszkos ligos.
Daugiau išduoda pingu ant 
smagumu ne kaip ant moks

lo.
D. C. — Mete

7_ ”2 — — Ona
Pavhiczek labai panorėjo turė
ti burdingicri Antaninos Jaž- 
minskienes ir dare viską, kad 
tik jiai paveržti pageidaujama 
skarba. Abidvi suėjo in tula 
karezema ir pradėjo daleidinet 
szturma prie kitos. Pavluczi- 
kiene būdama smarkesne bobe
le gerai apdaužė st 
ninke su aline bonka 
dama savo prieszininkei baisei 
galva. Jažminskiene apskundė 
bolszevikiszko budo moteria ir 
kaip rodos isz to bus a kivas 
teismas, nes burdingieris buvo 
labai meilaus budo žmogelis.
Trūkis ėjo lenktyn su mirezia. 1920 žmonis daugiau iždą ve 

Deliver, Colo. — Doviniu me
tu mergaite Irena, t____
Vasilaucku, mirė ant trūkio 
kada tasai ėjo isz Denver, Ko- 
lorados in Czikaga.

Kada kunduktoris praneszc 
inžinieriui buk ant trūkio ran
dasi mirsztanti mergaite L 
melde jojo idant paleistu ma- 
szina greieziau. nes gal gales 
ižgialbeti 
per 
('zikaga, 
maszina 
dos, bet mergaite

(F 
r>

ivo prieszi- 
perkirs-

nes 
mergaites 

pribuvimą

motinai

Washington

pei’ klyks- 
kuri apsakė, jog

Kochienes. 
iszbaidvta

jaunimas, dabar jau 
susiprasti. Prie prnd. 
los yra suaugusiųjų vakariniai 
kursai, kuriuos nemažas skai- 
ežius lanko. Tik tebera užsili
kęs inproti.s “Linkės

sz ve n t va k a ra i s szo k a. 
kad

* I kur su

'I

“ELTOS” BIULETENIS.

sirenke 
“polkas

gautas
visas namas

Raudonasis Kry
mą i sto 150,000

Kovo 31 diena gautas yra 
isz Kauno*toksai treczias isz 
eiles biuletenis. *

1 Argentina pripažino Lie
tuva de jure.

Iszejo Biržyskos

king.O

inžinieriaus, 
ir buvo ap- 

pagal nusprendimo 
vyriausybes,

vietojo susirinkus 
pažaisti padek ii a m uo

kinkės 
polka

4 4 

4 4

pažiūrėti kas ten, paregėjo sze- Ii ir laikraszeziu paskaityti.
Kazokai (Gaszcziunu vai Ši

moniu aps.) Musu kaimo ūki
ninkas M. Remeikos 
iszplesze svirną ir

o kada priėjo , f

9
szeli kuris iszrode kaip velio
nis Jonas. Dvase paszauke in 
jin: “ 
je.”

Atejsiu vela petnyczio-

naujos 
brosiures: Lietuviu Rusu eva
kuacines komisijos

geresne;jos gali 
pasilsėt ir gali 
darbo sutvarkyti

uždirbo piitniaus nuo $5. 
$18. in savaite.

Kuomet geresne alga sudaro 
svarbiausia priežasti noro dirb
ti ant gatve-karu, moterys ir 
t u turėjo kitas priežastis. Joms 
patinka ant oro dirbti, sveikata 

dienos laike 
pasilikti nuo 

savo priva-
czius reikalus; darbas nereika
lauja stovėti ant kojų per die
na. Darbas ne vargingas^ ir 

dar
bus; permaina see nerijos ir in
teresu; jos jauezias savistovios 
trumpesnes valandos, ir dauge
lis kitu priežaseziu.

Laike kares, klausimas mote
rių sapidymo kaipo gatve-karu 
konduktoriai Clevelande ir De- 
iroitb, buv6 War Labor Board 
ginezio dalykas, ir War Labor 
Board pirmiaus nutarė priesz 
oki moterių samdymą, bet Na- 

tional Women’s Trade Union 
league kreipėsi prie Bordo su 
praszymu atszaukti nutarvma, 
lordas vėl laike Iszklausvma ir 
nusprendimas tapo permainy
tas.

veikimas 
ir Sargyboje Vilniuje.

3 Lenku spauda reikalauja 
kuoveikiausiai rinkimu Vilniu- 

Augscziausioji Santar- 
galetu Vilniaus

Amerikos organizacija pasky- 
viena milijoną doleriu fi-

Persigandęs Ilaunan mete vislls drabužiu IueKa
tampa in szeszeli bet nepatai
ko in nieką ir po tam puolė

vargingas, 
daug lengvesnis už kitus re 

nansuoti darba. * i
\ • .

Budapešto ligonbucziai pri 
grūsti.

Budapest — Tik puse visu 
kurie kreipiasi prie Budapešto 

ali but prižiūrėti

Ple- 
d. 

kolei-

jo, nes
ves Tarvba 
klausima lenku nenaudai' isz- 
sprensti.

Piiesz kolos dienas atvy
ko Klaipedon Lenku Prekybos 
ir Pramones Ministerijos atsto- 

su vietiniu 
Pasirodo,

*1’

apalpęs ant grindų.
Szeimyna Cardwell apsiėmė

. 9ant visokiu smagumu |c

draugauti Haumanui nakties 
laike ir lauke atsilankimo dva- 

n|sios. - Apie dvilekta valanda 
naktije ižgirdo vela klebejima 
duriu. Nusidavė visi pažureti 
kas ten, bet nieko neparegejo.

; : . pingu
duktė J. n<? kaip mokslo, ba tame mote

ižduota ant smagumu daugiau 
kaip 22 bilijonai doleriu, o tik 
919 milijonus 
mokslainiu.

žemiau

ant užlaikymo 4/

Sztai paduodame

sausio 7 d 
iszkrauste 

, linus ir 
nežinoma skaieziu javu., 
szikai nesurasti. Sausio 10 
važiuojant isz Siauliu
viams apie 20 žmonų atiinta pi
nigai ir numauti batai bei ser
mėgos, kitigerokai apdaužyti 
ir pusnuogi paleisti.

Ežerenai-Zarasai jau tre
czias menuo, kaip Ežerenu ka
lėjimo sėdi Ežerenu paszto in- 
galiotinis Blaževiczius už val
džios pinigu iszaivojima. Dar
ant revizija, pas ji truko apie 
9000 auks. Blaževiczius nuolat 
būdavo girtas.

kitigerokai

jau

4 ligonbuezio, g 
iszduoda Amerikos Raudona
sis Kryžius. Idant padaryti 
vietos tiems, kuriems pagelba 
būtinai reikalinga, ligoniai pa- 
liuosuoti pirm negu pasveiksta 
Visuose ligonbueziuase perma- 
žai iszrengimu. Ypatingai ne

įr skaitlį kiek žmonis ant ko iž- 
dave praejta meta: 
Perfumu ir t. t.

gyvasti Kailiniu
in Gėrimu 

Muilu 
Paperosu

n

greieziau 
inžinierius

90 miliu

|Pririszo dniczet duris, bet po

$750,000,000 
300,000,000 
350,000,000 
400,000,000 
800,000,000 
510,000,000 
800,000,000 
500,000,000 

50,000,000 
250,000,000

Pasilinksminimai ir t. t.
3,000,000,000 

v t
Žmonis surukę daugiau ci

garu ir paperosu penkis kar
tus daugiau ne kaip užmokėjo 
algas daraktoriams 

žmones
cigarus ant die-

paleido 
ant valmi

ni i re prisi- Tabako 
artinant trukini in miestą. — Jubilerijos 
Mirtis lame jo lenktynes.

Munszaine ižgazdino visa 
. miestą.

Plymouth, Pa. — Isz prie
žasties mirimo vienos moteries 
o kita mirtinai apsirgo nuo 
gerino munszaines (kaip buvo 
raszyta praejtum numarije,) 
daugelis žmonių persiėmė bai
me kad ir jiems panaszei atsi
tiks, nes 
daugeli, 
darbo gydindami

Kas kaltas! Nereikejo 
tiek traukt tosios paszkudes.

Gyvulis, ne žmogus.
Menasha, Wis. — Ant skun

do nuliudusios motinos, kurios 
pravardes palicije neiždave li- 

i kos aresztavotas dvikojinis gy
vulis Aleksas Struczinskis, ku
ris subjaurino josios dukrelia 
vienuolikos metu senumo. Mer
gaite pavojingai serga. Teis
mas prasidės atejnanczia sau- bet mirė ant rytojaus ligon- 

A - - nr4 rrvvrnli** >•

Pa.

tojo sztopo iszgere 
Daktarai turi gana 

munszainio-
ežius.

Va

Cz i u ngumo 
A i sk rimo 
Tarnvsta

S

už moka
sinu kvt u vla. Jaigu 

tiktai po du 
nos, tai galėtu apmokėti da
raktoriams ir daraktorkoms 
už mokslą 120 procentą dau
giau ne kaip sziadien-užmoka.
Mergaite baisei apdege prie 

ugnies.
Wilkes-Barre,

riu metu seniūno Helena, duk
rele Visancku, likos baisei ap
deginta, kada siautė prie ug
nies su kitais vaikais. Norints 
daktarą! stengėsi visom pajė
gom ižgiaibet jauna

Pa. — Ketu-

gyvaste,r>

IVkiitnin rfvrinlinatfl kn-nVnsin.

ladojirnas

kokiam tai laikui szniuras bu
vo sutrukias, tris lampos stai- 
gai užgeso ir davėsi girdėt ba- 

kambarije, rodos 
kad kas pervertinejo. Kada už-
žybino lampas, rado viską ant 
savo vietos, teip kaip buvo.

Dabar palicije sergsti narna 
nes žiopliu atejna 
geisdami ižgirsti atsilankima 
dvasios.

y 

daugeli

Kaip lenkai darbuojasi 
niaus srityje

Kaunas — Kalesni nl

Vii-

L<UO$<?

Ki)

vai ir nepasitarė 
valdžia iszvažiavo.
jie buvo atvyko uosto padėti 
išztirti.

Netrukus bus paskelbtas
Zeligowskio 1920 ir 1921 žemes 
no kęsu i o įstatymas. Už aria
mos žemes daržo dirvoną 1920 
metais nuo deszimtines moka
ma 25 markes, nuo pirmos ru-

raisz t u

szies žemes 1921 metais nuo de- Mužikai maino arklius ant sa-

Motina su suhelium nužudė 
tęva.

— Louis Wa terChicago.
man prisitraukė namie pada- 

“munszaino” f
moterį Dora.

ryto 
užinuszti savo 
Bet tuo tarpu jo moteris kir
viu perskėlė jam galva, o ju 17 
metu sunns, Jacob, perpuolust 
tėvą spardo ir musze iki tasai 
pabaigė savo gyvasti. -

Prie tos žmogžudystes prive
dė barniai ir liūdnas ju gyve- 
Įnimas, kuris. tebesi per septy
niolika metu. Waterman buvo 
griežiu topliotojas ir savo dar
bo nė turėjos pasisekimo. Trys 
menesiai adgal jo moteris buvo 
ji palikus ir norėjo gauti di- 
votsa, bet kuomet jisai priža
dėjo daugiau nebegerti, ji vėl 

Inns i i n siiotvžo.

y 

Lydos aps., priesz Kalėdas len
ku žandarai uždare lituviu mo
kykla, kuri jau veike 4 metus 
Mokytoja aresztavo ir puveže 
in Gardina. Iki tardymo sėdėjo 
kalėjimo 10 dienu. Sztabas, jos 
byla peržiurėjos, kaltes nerado 
ir paleido. Mokyklos ir mokyto

1 knygas
• • Jk v

ir grasino jos visas lietuviszkas
konfiskavo.

Vietoje lietuviu mokyklos 
atidarė lenkiška, bet vaikai iri

szi rūtines 
kaip 1920.

50 markiu y kitus

“ELTA
Lietuvos' Tu formaci jų Biuras.

5 y

«-------------- i"
I

DARBA VIMAS RAUDONO 
KRYŽIAUS DRAUGUVES.

♦

paiku ir druskos.
Moskva. — Rusiszki 

kai isz 
kvos pradėjo mainyt gyvulius 

tavoro, nes reikalingu

mnži-
pietinios dalios Mos-

' ant

turi užklocziu, lininu.
ir kuro įkaitinti szaltus ligon
buezio skyrius. Viename di
džiame
kandus padaryti szilumos in- 
kaitinti operacijos kambarį.
Smarkus vaiku mirtinumas 

Petrograde,
Riga, Latvia. — Sulig infor

macijos isz Latvijos Raudoiio-

skvrius.♦ 
ligonbuti degina pa

* -daigiu ant pragyvenimo visai jo Kryžiaus* vaiku xnirtiiniHl*i6

15 nariai Amerikos

per žiemos meno- * 
smarkus. Tūluose 

buvo devynios 
kožnam deszimts už-

Petorgrade 
sius buvo 
apskrieziuose 
mirtvs 
gimimu.

Netinkamas 
priežastis baisaus kūdikiu mir- 
tinumo. ' . •
Minskas paymtas per pasike- 

lelius.
Helsingforsas. 

pasikeleliai
Asztunta bolszevilyszka arini-

ne turi.
Už viena ark Ii 

dožukes zapaiku ir kilogrrnta 
druskos. Už viena karve gauna, 
szimta svaru miltu, o pora 
czebatu kasztudje penki ar- 
klei.
Anti bolszevikai užklupo ant

aplaiko tris

* 630, 3
Jaunesnio Raudonojo Kryžiaus 

Yorke, 
praleido $562,15 del darbo tarp 

■ del 
Europos varguoliu paszhlpos 
1920 metais.

Puse visu Rumunijos vai
ku mirszta nesulaukiant .penk
tu metu ir penkta dali,s

443 mokyklęse New maitinimas •

ta mokykla liejo. Tada milicija miesto biednuju vaiku ir
prievarta su varinėjo vaikus in 
mokykla, nes, girdi
Lenkija ir vaikai privalo lenki- 
szkai mokytis..
reikalu kreipėsi in Lydos aps.

ežionai
ft

Kada szi tuo
visu

mokyklų inspektorių, tai jisai vaiku nesuliauke pirmu metu,
pasakė, kad Lydos aps. dabar sulig Amerikos Raudonojo
yi’a, prijungtas prie Lenkijos Kryžiaus raportu.
( Rzeczpospolitos), tai liet aviu
mokyklų steigti negalima. Gu
du mokyklos pakol,kenežiamos
bet jos turi praszyti ^pecialinią žiurėjo 5,000 graikiszku kudi- 

Heidlmu. • ' *

Amerikoniszkosft

dirbant del Amerikos
motervs 
Jaunes

nio Raudonojo Kryžiaus pri-

kiti praeitais metais.

raudonųjų.
Vladyvostok. — Prieszinin- 

kai bolszevizmo po vadovysta 
generolo Kappelo, gerai apsi- 
ginklavia, užklupo ant raudo
nosios armijos Vladyvostoke. 
Kruvini mnšziaL atsibuna kas 
diena, daug žuvo. Japonai vi
sai nedalibauna tosia muszio- 
sia 
visko. Badai Kappelo vaiskas 
jau paėmė Nikoiska, dvi miles 
nuo yiadyvostoko* ,

Rusiszki 
paėmė Minską.

je susijungė su pasikeleliais, 
kurie sutvėrė baltrusiszka re
publika.

Kijevas badai vela papuolė 
ir žiuri per pirsztus ant iii mužiku rankas. Komunistei 

papildineja baisybes su nnižii 
kais idant priverst mužikui 
ant apleidimo b!? kibliu % J
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KAS GIRDĖT
Ar žinote, jog sziadieu Amo- 

riko gyventojai 
kavoti konia
ant kožnos galvos? Tūlas žmo
gelis apskaitė,

yru nupadot- 
po 54 dolerius

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

pasiutiszkus KOKIE TAVORAI SZIMET 
“fox trot,”

“jazz” ir tam panaszus 
kins. Dydesno 
nubalsavo idant

tuota prieszais 
szokius 
“jazz”

shimy, 
j szo- 

dalis delegatu

J I • PABRANGS AR ATPIGS? 
h .

1 »

buk jaigu mes

__ ______—...  ..-

BE ANDAROKO.
"-y

t -<*•

arba
*1

Pažymėsimo tulu tavoru kili-J Pataiko Dalgis ant Akmens.

Ptacziam sviete visaip atsi-sugryztu He-pnni ar puolnna kainose, tuomi j. Wllcl!inlu sviotevisuipatHi- 
novi.szkan valoukas ir polka. — galima bus proga nepraleu us|(ink)1 vic||() irk)ift
Butu daug smagiau paszokti'pasmandot, tūlas dalykus da- (]llkte Knvo myHmuo.
sonoviszkus szokius ne kmplbar periami, o tulu palaukiant ju jM)Sivuik8M.zioti po mios)ta. 
sziamhomnius kvailius szo- mipuolnut. ......:.......... ..

[Butu daug smagiau paszokti 'pasinaudot, tylus dalykus da-' duktė iszejo pu savo mylimuo-

neturėtumėm kares, tai gale- rodos kad žmonis iszbeTo'
valdyti savotumėm 

tiktai su $3.86 padotkn 
kožnos galvos. — 
skirtumą daro kare ?

sklypą jwz paikszu priglaudu ir treji g;
ant' 

Koki tai
si kaip boproeziai.

Amerike dabartiniam laike 
randasi suaugusiu

Tosios moterėles, ka ne turi 
jokio užsiėmimo ir mausto ka 

naujo iszrasti, pradėjo pla- p;
• A. A • t W •

CZe 1
tyt po visti Amerika užmari
ma idant vvruotos motores už
laikytu savo panystes pravar
des ir tame tyksle sutvėrė kliu- 
ba kuri pramynė “Laikykitės 
savo panystes pravardes kli 
bas.”

Ant paveizdos,

11

jaigu Mare

FARMOSORLAIVI.

ii v±-.-L 4:

Szitie vyrai iszkoliavo in Dalijo atgabeni iii

'4
‘v 6

'!4'
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Kam nusibodo dirbtuvėse vergaulc. 
Pirkite farmas, ne matysite bedarbiu, 
tamsiu gyvenimas bus užtikrintai 
ant visados, amerikos pinigai auk- 
szcziausia už viso pasaulio teipgi Ir 
žeme brangsta ir bus brangi, žinoma 
daug nori pirkti farmas 
kur pirkti.
Michigan kolonijoi, 
ežia, galima gyventi visai nevartuo- 

Jdamas svetimos kalbos.
> Lletuviszkas draugystes, 
'mitingus, turgus, 
[Czla yra per

bet nežino 
Pirkite naujo! lietuviu 

tikra Lietuva
r r

. iBnvo pasipuoszusi naujausios
, su tokia 

iszlobe, kurios užpakaline dalis • 1 m • V -4

Alcohol i,s 
g\ n. * • 
r:i 
pirkti.

Obuoliai — gali tūla laikai 
; vienok 

kiek pakils. Sznltisj 
laug padare bledes.

Lasziniai — gali ant ilgo lai-j 
vienuodumo,'

medžio -
, ir d;ipdd\ I reikalinga mh'- 
;p r* sic'-ui.. Daug norei!

nepaeziuo-įbut vienodos kainos; 
tu vyru net keturiolika milijo- .greiezuius I 

( Inii, o tiktai pusvienuolikto mi- 
jonu

mo.
ant isztokeji-M morgu

Todėl stekas da pusket- !<o pasilikti prie 
virto milijonu patogiu draugiu 

padaryti lai-j

c,s V’“ mados drapanoms, 
n UI U» , i _ _ . i

' ' vilkosi žeme per pora. pėdu.
į Knip • dideliam mieste, tai 
žmonių buvo tikra gnidyne. 
♦launoji porele ėjo skersai gat
ve. Tuo tarpu gatve jojo karei 
viu uzaru rota su aficiorium 
Aficieriaus arklys siitr^ic, už 
myne panelei ant sijono ir pu
siau porpleszc.

— A h, ntsipraszaii 
tos, — sako 
mano neapsižiūrėjimą... 
idžiu dovanoti...

Tai negali but! —

Mes turime 
parapija , 

pikninkus Ir t.i.
400 lietuviu ūkininku 

np8lffyveniaf musu tarpe yra Ir. gana
turtingu Ūkininku, kad prisiAju# rei
kalui ne privalom kreiptis prie t»vc- 

ines turim visokiu ma- 
malunu ir 1.1.

t imtaUcziu,
indžinu,Hzinerlju, 

Patarėm Hcrgetis agentu kurie siūlo 
aukso mainas, nes kitaip atsitinka, 
pirkite pat is be ' agentu, per geru 
žmonių patarimą, kur mes su tams
ai oms kartu susledijoi gyvensim ir 
po tam ne sakysit kad agentas apga
vo ant
galu. Sz. Antano draugyste turi tam 
tykslul paskirus komisija kur tams
toms perkant, teisingai natarnau* be 
skriaudos ir dykai, 
galus informacijos kreipkitės
Draugystes administracijos.
K. DasnoraK,

n r kiek ir atpigs. 
( Miežiai — tuom kart busi 

Adomo, (h*- prie vienuodumo, bet laukiama ! 
yra. d(*l gvinorkn i ai

Koloi mloji
ten randasi dau- I»imI'

giause jaunikiu. — Ir Mabano- staka.

gyvenimo i d aid 
mingais sūnelius 
ros progos 
Kansnosia, 
ketoje,

11 I >;i
nes

p:, oi a 
Pupos ..- i)| ;į ;Ii

7. i a ilgiau iiUMpi i.l.i‘ H (l
' ■ i

•Jau
\ 11. I; h !

tamis- 
al'icierius. — Pei 

Mel
tukatiuiczio doleriu ar dau-

Skrybliuto apsivestu su Jonu jnj prisiduotu kelios patogios
Pypkių, tai nesirodytu Pyp- grinorkeles nes czion
kieno tiktai Misis 
blieno.
moterėlės pradeda

Mare Skry-. fninti vyruku.
— Isz tikmju tosios! 

siusti. Oi

randasi
Plytos — reikia sekti pava- 

panasziu

Nelaimes kasiklosia praėjiu
kad turėtu namini užsiėmimą mctn daug susimažino isz prie-
ir da žiūrėt u vaikus, tai 
painiotu visoki pasiutimai 
galvoje.

v i šoki
nesi-

1 a i k raszczi os i a, n i n ka i 
nuo

Skaitome 
buk Norvegijoj nuo dvide- 
szimts penkių motu niekas ne- 
kepa duonos 
Czionais Amerike turime dau
geli tokiu moterių, kurios 
visa savo gyvenimą neiszkepe 
ne vieno kopclelio duonos.

invediino visokiu ap- 
Pagal kasikiu bjura, 

žuvo laike 
1903 darbi- 

Nelaiines laike eksplo-

žast ies
saugu.
ta i praėji a
darl)o kasiklosia

ii.

meta

zijn teipgi ženklivai susimaži

nedieldieuiais.
no ba net ant 45 procento.

('mm

sariniu reikalavimu; 
kad žymiai atpigs.

Sviestas — labai 
vejusios kainos. Ateitos neper
matoma.

Galvijai — rodos nopabran
ausi

11 •

iii; — lai negali out! — su 
szuko kavalierius. — Perple 

jaunos merginos sijoną, 
itamista turi atlyginti.

neimsisto-’ -

szei mi Ižiriszka orlaivi kuris 
“Roma”

ft

Amerika 
likos pabaigtas ana diena. Orlaivis

Norėdami dan
ių

vadinasi ir yra vienas isz didžiausiu ant svieto.
Bėx 7. ' Mirk.

Asz tai padarysiu, ^tel 
\ tižiu, sztai yra mano autraszas • 

isz k i j Nuaa-ToneTeismo visi pradėjo juoktis,.
— Asz negaliu ežia, teisme, 

oriesz publika sijoną nusiseg
ti,

įlinkai” parodo snvo “tautisz- 
szmeiždami T. Fonda? 

tikrąją priežas-

savo
kuma” 
Kad suprasti
ti delko sziadien T. P’ondo taip 
neapkenezia visokie “pirmei
viai, mes rasime sumos skaitli
nėse: Puse milijono doleriu 
Lietuvai nuo Amerikos Kata
liku per Tautos Fonda. Ot del- 
ko visokioj slaptos ir vicszos 
juodosios jėgos
t not sznieižti T. Fonda. Lietu- 

ar duosies suva- 
sejo sugražinti mano nupirkta|džioti visokiems slaptiems ir

| Afieierius isztrauko 
szeriaiis vizitine kortele.

| — Teip nogal but! — at 
įkirto numylėtinis. — Užmokė 
kit, o ne, tai a.resztuoju.

— Bot kuomet asz joju si: 
tarnystes reikalais, už suveli 
n ima lauko manos bausme...

— Tas man nerupi! Mel 
tižiu greitai užmokėt.

— Kiek jus rokuojato už 
ta andaroka ?

— Sijonas naujas, užmoko 
jau 200 rubliu, — atsake mor

r
Sugrąžina man i 

gas, saka Ponas Matuse
sveikatą fr na|kH 
as Matu»evlels

v . Dalzell. 11L
“Ištariu savą nenprube žfcn:t4 j>adčkavo;inną

kunui J* duoda

— tarė užkaitus mergina.
— Ne tamisteles yra tas si- 

o tik mano, — atkirto
bet nepralosz ir daugiau
pirkę dabar..

Suris — gali but visai atpigs 
su sekaneziu menesiu.

Komai — galimybe, kad ne-, 
pabrangs.

Vata — už kokios poros me-l 
nešiu smalkiai pakils.

Kiauszinei — galima daigtu
kad dar eis pigyn.

Stiklai — langams
kainoje stoves

ienas, 
greitai afieierius.

— Turbūt, 
oasitycziojimas, 
versti mano drauge prie to! —
mszuko numylėtinis.

visai nesityczioju, 
d sake afieierius. Meldžiu tei-

kokis laukinis 
kad nor pri-

visokie ui įsu vai5tiiRt
visam _____ ___

L*>vybę. Buvau uutoĮptieias ir iMaxwi

N’i^a-Tunn. kurios duoda 
naują

pinigu už, vuokiu# vuuIua bet nieką no 
geibuje. Kaip tik pnuiie>M iruti Nuga-Tor|itf 
atgavau Aivą sveikatą ir iMriiAgai. Jie numeti 
man kudiį ir davi energiją »T tvirtunvaliu 

trv# sykius dauąuus darhp ruvut 
iaučiu pavargimo ir pir lui galni 

pasakyti, jog Nuga-Tone yra gcruiusis vai^aa 

galvą preš tuos, kurie autam tuos vaistui ir 
kuinam patariu Nuga-Tunc.”

PETRAS MATUSEVICTS.
Nuga-Ton o priduoda didcMii veiklumą ir 

tvirtumą visiems Kjvyh&a pajiegoma* yrą 
stebuklingas vaistas allpnu, nervuotu.

gyvybę jaknoms Ir žarnoms. 
Inkstus, Hmcta nuodingas almai

tvirtumą

Laip Uk pru<iie>Jt iruti Nuga-Tor)*t

energije fr t virtu n ry. umiu 
nykius dauginus clurūp ruvut

man lazdų 
dabar atlik 
pirmiaus ir ne 
pasakyti, jng 
ir geriantis atgaiv*itois sveikatos. Lenkiu savą

sukruto agi;diena 24 
Lietuviu 

parapijos Kieiionas kunigus 
Bukaveckas, laidotu ves atsibn 
vo 26 diena.

Biskupas tuomhiik paskyrė 
... _______ ___ i kunigą Jan
kausku, buvusi kainendoriu 
prie Waterburio lietuviu baž- 
n vežios.

per kovo
Ansonijoi, x vmiu., 

mirė vietinis 
klebonas

vi, kai alike.
,sa vo

Kokis tai L. C. Pedersenas
isz Ch i cages, apskelbė, buk ji-'in velionio vieta

. kolei neims isz- 
pildyti pavasariniai reikalavi 4>11UU

naujasai iszrado nauja automobi
liu kuri gali padirbti ir par
davinėti žmoninis po keturis 
ssmtus doleriu. — Vyruczoi, 
jaigu tai teisybe, tai visi neuž- 
ilgio galėsim važinėti su bam
bi leis, o ir redaktorei laikrasz- 
cziu gales san nusipirkti bain- 
biliu.

I buvusi
mai. Vėliau eisiąs pjgyn.

Kumpiai — pasilieka ant tū
lo laiko vieuuodoj kainoj.

Szienas — reikia tikėtis di
desnio atpigymo.

— Bet tas negalima, — už 
simaste afieierius.

— Noreikoj teip perpleszt’
— atkirto panele.

Pradėjus gi nezy t is, subėgti

sako,Nokurie sako, jog vargszu 
neužsimoka gyventi ant svieto, 

tiek snia- 
jog neiszne-

Valstijos Departmentas per 
1920 metus iszdave 

Amerikos
ežiams. Skaitant, szias ypatus 

Valstijų gyvonto- 
roiksztu, jo

pa sportus
164,354 

pilie-

Kiaules— dabar yra veik pi- žmonin ir žiopso. Po

bet vargszai turi 
gurno ant svieto, 
szioje savo drapanų, ncpriyma 
jokiu svecziu, niekas jojo ne 
praszo paszialpos, negyvena 
augszcziau pagal savo uždarbi, 
nesirūpina apie inkom taksus,1 
nerupi jam jokie automobilius, 
o ant galo jaigu turi teisinga 
prieteli, tai apie tai greitai isz- 
tirinoja. Sztai vienatinis džiau
gsmas būti vargszu.

Kunigas Jeannottas isz ka- 
bažnyczios 

» 
parapijonams,

taliku 
Adams, Mas

North 
apreiszke suvo 
kad neinleis in 

bažnyczia tuju moterių, kurios 
neszioje trumpus marszkinius

kaipo Su v.
jus tas reiksztu, jog vienas 
amerikietis isz 638 keliavo už

motais. Lygi
nu rekordais 

Francisco

vouancziu 
cisco Bav

savo biurą Sau
31 d.

10,500 ypatų 
aminti savo popie-

iki sausio

jurin pereitais 
iiant sz surasza 
Department o San 
I’asportu Biuru randame, jog 
viena y pa ta isz kožno 160 gy- 

aplink San Fran- 
indavo aplikacija

del pasporto per ta pati laika.
Nuo rugpiuezio 3d. 1918, 

kuomet Valstijos Departamen
tas atidavė 
Pranciškoje,
1921 m. suvirsz 
pagelbėta g 
ras, ir patarimai duoti 500 at
sitikimu kas mot tiems, kuriu 
aplikaejos duotos teismo rasz- 
t i n i n k u i k a i mi n szk a i 
jai, kaip tai

tori tori- 
Oregon, Colora-

ir szlebes. Bobincziuje paka- ‘scw Mexico.
bino iszaiszkinima kuris ap- 
reiszke idant inoteres nedrvstu 
inejti in bažnycze su 
pa rėda is,

Apart tu kurie indą ve apli
kacijas, suvirsz 4,000 gavo k i-

, nes bus iszpraszytos ginant
tokeis toniszkos pagalbos, k. t. pail-

pasporta ir indedant
per zakristijoną laukan. Mote- lint pasportu kitas szalis.
reles isz tokio kunigo ukazo 
labai nusimvne.

inejus in suda, ma- 
Vargsze 

pradėjo pote- 
Atojas dažiui’etojas pa-

Koke tai moterėle Wilkes- 
Barre, Pa., 
ne, jog tai bažnycze. 
atsiklaupė ir 
riaut.
kcle motore kalbėdamas in ją
ją: ‘.‘Ar tu nematai kad tai ne 
bažnycze, jog czionais randasi 
už daug advokatu, o szventojo. 
vietoje advokatu nematysi.”

Motore apsidairus aplinkui 
iszejo.

Washingtoue iszti- 
rinejo, buk Amerike trumpa 
yra daugiau kaip milijonas na
mu. Kad tuosius namus pasta

tai reiketu ižduoti dau
giau kaip penkiolika milijonu 
doleriu. — Jau mes senei ži
nojome, jog 
mu trūksta, 
bar apie ' 
miegojo lyg sziam laikui!

Senatas

San Francisco Biuras tapo 
autorizuotas liepos men. 4920 
rekomenduoti telegrafu iszda- 
vima pasportn San Franeisko- 

biuras ten užgane- 
ir pertikrin

tas reikalingumo greito iszva- 
žiavimo. Iki sausio 31 d. szis 
pasielgimas tapo vartotas 190 
atsitikimuose (96 isz tu bizniu

ku riu, 
kentė pinigyniszka pragaisztj.i

Biuras laiks nuo laiko reika
lautas duoti pagelbės ir pa ta

in va irimus veiku lapis 
kaslink Departamento darbo 
ir tikslas darbo ežia Amerike 
ir svetur.

je kuomet 
dintas ukesvHtoi

eini)

rimu

ty t i 1

Jau mes
Amorike tiek na- 
o Senatas tik da

tai dažinojo. 0 gal

Parižiuje tomis dienomis nt- 
s i bu v ineju sojmas mokytoju 
szokiu, kurie pribuvo isz Fran- 

. ei jos, Belgijos, Anglijos, Ho- 
landijos, Szvaicarijos ir Ame- 

in in M/ontnn HMTi'Pninfc-r i L*

jeigu sulaikyti t

FARMOS ANT PARDAVIMO

Parsiduoda 3 formos didėjo 
Lietuviu kolonijoj, kur jau (gy
vena 450 lietuviu ūkininkai. 
Viena fnrma 1M akiem Su bu- 
dinkai^, kita 7&mkioru .su bu
ri inkais už $2,000. kita 40 akie- 
ru .nž $2,100. Kam tokios. furr 

reikalinga 4 raižykite o - • ♦mos
gausite platesnes įnfęnnacjjasr 

p' •
I?,. 4. Rrtnt+villA Mink

Jos. Maleikaitis
(\ 191

ginusios, nes nėra vilties, 
atniHu,

Geležis — eis pigym
Taukai — greioziau eis bran- 

gyn, nei kad pasiliks ant vietos
Oda — atpigs su kitu mene

siu ar kiek vėliau.
Lemonai — bus brangesni.
Aviena — tūlam laikui pasi

lieka senoje kainoje. Nėra gali
ma permatyt, eis brangyn, 
pir.'n.

Vinys — po isz.pildymui pa- 
vn pi 11111 m i Ir n In vi ni 11 V. viii i n i

kad

sunaikintu vyru ir moterių. Duoda nauk 
gyvybę iaknoma ir žarnom#, atgabln 
InkituSt limitą nuodingas ai matas, praia* 
lln gazua Ir Hputimu*, nepriimną kvapa Ir 
Hvaja liežuvio apvilkimu#. Duoda pulku
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nervus ir tvirtą^ past i pdn imti micg<«.

vieną minėsi
Gaukite bonkutl šiandien paj 
koriaus. Imkite per 30 dienų 

jums jusu pinigu#, 
aptickoriaua, siuskit

kietų padtą. MATIONAI. LABOR/ 
YJ7 So. Dearborn St.> Chicago, JJL

daigta, nes esu su rota karei
viu. t ž užlaikvma
iresztuoju jus visais ir statau 
priesz kariszka teismą.

— Nusimini* teisėjas ir vi- 
publika.

Teisėjas
Ii sijoną.

— Niekad nesutinku

s a
o*

viesziems šą vo idėjos prie
manes asz szams? Ar duosies, kad už tavo

greitai liepe at id no

aukas jie tau virve užnertu 
kad tave s,u tavo szventu insi- 
tikinimu pasmaugus.’! Tik ar- 
cziau prisižiūrėk visam laisva- 
namiu-ciciliku veikimui, pu-

jie tau
apetltq, gfcrų gruomulavlma, nuolatiniu# 
nervus ir tvirti|t pastiprinanti miegi*

Kožna bonkuti Nuga-Tone talpiu nilng 
vieną mėnesi gydimą, o prekfc yra >I.H« 
Gaukite bonkuti *4 a m lien #u Mva apt mm 
koriaus, Imkite per 30 dienų Ir jel<ti n« 
busite visai užpancJint i, aptickorkii sugrąJU 
jum# jusu pinigus. Jeigu negalite gauti pa# 
aotiekoriatis, siuskite mum# >1.00 o gausite 
pihiil mėnesi gvaruntuotą gydvma, a pore* 
įietų pačią. _ NATIONĄL TaUORATORY*
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veikimui
matysi, kad ju tikslu yra tave 
suklaidinti, kad gavus isz ta
vos aukų, kad tomis tavo au
komis vėliau tave pati pa
smaugti.

lietuvi
brangus 
je nori, 

amžinai

czelicistas atėjo tvarkos daryti.
Numylėtinis liepe jam aresz 

tuoti nficieriu. Tas nuvedė jii. 
in poliejos nuovada.

Iszklauses 1 
teisėjas nusprendė:

— Tamista, aficieriaii, tu 
ri atlyginti nuostnoli; antraip 
eisi in kalėjimą.

— Man tos negalima: notų 
ne tokio sijono 

O boto ir kaina pordidele.
— Ka darytį, 

kabinot nuostoli pagal norą — 
atsako teisėjas. — Ant galo asz 
patariu nusileisti del žmonisz- 
kumo...

Numylėtinio
ka in ausi merginai.

Mergina tvirtai pasako:
— Asz nenusileidžiu ir rei

kalauju užmokesties.
— Meldžiu veno žodžio! — 

atsiliepė vienas isz klausytoju 
ir priėjės prie aficieriaus thre:

— Asz esu buvęs karoviu, 
o dabar esu pensijinis. Meldžiu 
priimti nuo manės 200 rubliu 
paskolos.

| s r -4 • 1 • -*11 •

teisme! — atsake inirszus pa
nele.

Pažiūrėsim
visko policijos

♦— tarė tei
sėjas, o afieierius liepe 
saržentni nurėdyti ja.

— suriko nn- 
Asz atperka ta 

Priimkie 200

J
1 savo m

ar riu ne pinigu

vasariniu reikalavimu, Žymiai 
atpigs.

Avižos — už menesio kito, 
atpigs.

Cibuliai — už keletas mene
siu pabrangs.

Popiera — laikrasztine— ga
lima daigiu, kad labai nupuls 
tad nėra reikalo dabar in sto
ka prisipirkti.

Popiera — raszomoji 
giau užsitęs savo vitmuodumo. 
kaina.

Žirniai — geriau kad palan
kus; manoma ir laukiama že
mesniu kainu..

— j Į-

y

galima a*p-

pasznabždejo

Bulves — galime pirkti da- . — Szirdingai dekavoju, —
bar ir daugiau. Cž menesio,ki
to, galimu daigtu
brangs,

Slyvos — džiovintos — ma
noma kad atpigs.

Razinkos — Ims pigesnes......
U*

t kad pa-
--- bet
laiku ati-

O

jos tamis-

afieierius

atsake afieierius, 
negalėsiu trumpu 
duoti.

— Neabejoju, 
ta galėsi.

Tai tarės senis kareivis ka
ili ausi aficio-

asz

reieziau kad kils
. h ‘. 4

žin ka pasakė
Szitam veidas pasidarė

tą

nia-

— Sustok! 
myletinis. — 
sijoną atgalios, 
rubliu.

Priemes pinigus 
tarė iii publika:

— Asz už suklikvmn *
nes su rota kareiviu aresztuo-
ju panok*. Bus teismas karisz- 
kame garizone už uždarytu 
duru.

Liepe kareiviams vesti pa
nele. Numylėtinis matydamas 
nelaime savo mylimosios, isz- 
tare tik ežiuos žodžius: -

“Pataikė dalgis 
mens.” '

garizone

a.n t ak-

Tad, 
tau 
nias, 
pasiliktu amžinai, nesiduok 
suvadžioti, szelpk tau brangias 
organizacijas,
Fondan, nes tik T. Fondas tik- 

aukas Tc-

y

• •,jejkatalike, 
tavo insjtikini- 
kad tavo idėja

aukok Tautos

si ia i sunaudos tavo 
vvnes reikalams.

rrrautos Fondas
222 So. 9th. St.

Brooklyn, N. Y.

K( KSri XUFCOLUS ;į 
Tai geriausia proga daug 
auksinu In Lietuva nusiusti, t' 
Greitume nusiuntimo pinigu 
nieks su manim negal ienk- 

'tyniuoli; visiems pinigu-šiuo-f" 
tojams pristatau kvitas su ‘ 
paraszals priėmėju pinigu. 

Lalvakorczlu agentūra tn 
Llopoju, Hamburgu Ir visur. ,f 

Pasai kelionei in Lietuva. 
Padarymas Llotuviszku do- . 

kumentu.
Pinigus siuskite per paeito ; 

Money Order. Raižydami 
pridekite 2c stampa ir visada 
adresavokite szitolp:

p. MiKOLAnnA - ■* 
k < 63 Hudsoa Avė* > -< < 

Broeklya. N. Y. ,

Order.
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Daktaras Juozas J, Austrą 
LIETUVIS ’

BbvvbIb Daktaru KartauavaaK
GYDO VISOKIAS LIG1S SKAITYKITE “SAULE»

..i

Rugiai — bus brangesni 
visai trumpoje ateityje.'

Szilkas — g 
nei kad puls.

PARSIDUODA FARMA
160 akieriu geros žemes, 150 

dirbamos, 10 miszkos. Su bu-' 
diskais. Didelis sodas 154 me
džiu. Dirvos yra apsėta dobi- 
le’iH, yra pasėta' 35 akieriu 
kvieczin. Netoli nuo Jipes, 
mokslai nes, bažnyczios, ir 
miesto, o 
tik du vorstai.
$8,000 ant lengvu iszmokcs- 
cziu. Kas norėtu gal pirkti su 
gyvuleis ir maszinonL. 26 ra
guoti gyvulei, 4 arklai, 5 kiau
les, 50 tvisztn. Apie dauginus 
raszykite ant adreso

AdoĮph Bųjauskas,

nuo jipen 
bažnyczios, 

geležinkelio stotis 
Parduosiu už

it i A k’B Ci^tor/Ml6h.
ffAUJAB ISZBADIMA8 PLAUIAM#

Dokavoje % milijono tmonlv M, 
pulkus plaukus, o telp-gl sutalkę pUo- 
Uma plauku labai trumpam laike, to 
vieta Iswuol.uslu, atauga tankus plau^ 
kai: Gvaranty. InformaeUaa tokai. 
Pasakykite kltoms toutoins. KagSy 
kite past Brudiaa Casmeties* \ 

au w .ar w

V r

kai: GvaraiUy

rili i.
,skaistes\iis.

Afieierius užipokejo už rijo- 
,,1U

Apturėjus, pinigus jaunoji 
porele.norėjo gr 
ejti isz. teismo. •{

■ »» 

afięiorius,

eitu kilkit Už

Atripraszau! tarė
— Asz ‘reikalauju 

teisejp. spręsti apie uniuio ,nuo- 
/ ' ' / ■' ’■ *'1 gi J1

— Ka ip ta i $ kla tiąity tpL
sojas. f a

— , Tas andįirokas dnbttr 
yra mano,( nes : asz jii) nupir-

savybe ir taniyąte-

.................."——r ... .... 0 W > ■ II T

TAUTOS FONDO VEIKI
MAS IR LIETUVIAI KA
TALIKAI AMERIKOJE.

'"'V ■ ' ■ ■ "

Kad pažinti Amerikos lietu
viu kataliku veikimą, reikia 
visu pirmu prisižinreti ju dar
buotei, ir sulyg darbu galima 
apeziuopiamai numatyti kiek 
Am. lietuviai katalikai yra 
gero Lėtu vai padare. Paimki
me tik Tautos Fonda ir A. L. 
R. K. R. Draugija. Žinant ko
kiomis aplinkjdioniis prisiej- 
na toms instaigoms darbuotis, 
kiek intrigų 
laisvamaniu puses prisiejna 
paneszti, ikiok visokios juoda- 
rankiszkos agitacijos yra lei
džiama tu organizacijų antra- 
H7Ai? Visa W turint, omenyje 
visgi pasirodo, kad nuveikta 
gana daug.

Nekarta žpiogųs klausi. sa-> 
yps, del ko tpip vadinami ‘ tau
tininkain taip pragaiszlisz- 
kai neapkenęziu ..T, F. ir IL K.

Prllma ligouiua lig 10 valanda ryte.
11 lig 2 popiet< C lig 9 vakare

i Telefonas—Bell U59 R.
»113 E. Coal St. Shenandoah

FARMOS GERIAUSIOS.

ir szmoižtu isz 
puses

Nekartu žptogus klausi, su->

nes į asz jin nupir-.
. ...J *l ..„J* __ ,

su szimtu kareiyįh ir ame yra,, 
v i si po bausme del nrilpęs; 
teip-pat ir asz kartu. Asz j?o-_ 
reczia gaut sijoną, kaipo žen
klu jemu’olui, delko pasivėli
nau ant tarnystes,

Asz tomistai prisiunsiun 
jaigu teip tamis- 

a Įkirto

" I 1* II • • 9 L ’I

kan. Antra, as?į esu aficloruis
.R. D,r-jos "I Ka JQ^ blogo Liet li

po bausiŲc. d oi manes;
• _ 1 1 ' « ’ / • ■ ... 7 ' *

per tarnaite,
tai jis reikalingus, 
panele,

. —r. Ne.p Asz linkiu sau tijo-
Uijnu turoti savo. Praszau paris 

kubini? new hr7 netnrin laiko.'

vai padare ar gal paditryti?! 
Juk T. Fondos buvo v ūmai i- 
uis szaltinisz kurio, leszoms bu
VO varoma propaganda už Lie
tuvos laisve.
Jungtines 
Europa 
apie Lietuva ir lietuvius, ar ne 
Tautos Fondo aukos? Kas už
mokėjo $60,000.00, kad pargn- 
įjonti Lietuvon isz Fraųoijos 
Lietuvos armijai 35J)00 vyru 
drapanas ir medikamentus?

4‘tauri-

Kay infonnavo 
Valstijas ir 

metais19164748

drapanas ir
Ariri Už tai vadinami

visa

Kurie tik norite pirktis ūkias ko
kiame nors nebūtų Rraszte Amerikos, 
pirmiausiai raškykite pas mane o asz 
jumis prisiusiu už dyka puikia ir nau
dinga knygele ukiu‘ pirkunt josian
tiems lietuviams. Toje knygele rasite 
naudingu apvaszymu, 
yra lengviausia būdas 
prasidėjimu gyventi ir kiek kainuoju 
prasidedant ant ukiu gyventi, gyvulei, 
uklazki padarai ir inaszinos, ir rusite 
apraszyta po kiek kokiu javu yru sė
jamu in akeri, ir daug kitokiu naudin
gu pauiszklnlmu. Teipgi rasite daug 
tikiu apvaszytu kuriuos yra ant par
davimo Michigan ir Wisconsin valsti
jose. Asz turiu paernos isz Anglu.far- 
merlu 140 goru ukiu ant pardavimo, 
mažu ir dideliu su budinkais, su sod
nais su gyvuleis Ir maszinonis. Turime 
ir 17 ukiu ant iszinainlmo in miestu 
namus. Tos visos liktos raudus! pui
kioj aplinkinėj, lurgano miesto Scott
ville, Mieli’/kur yra pas nms'uždfta 
didžiausi lietuviu ūkininku kolonija 
amerlkoje kurioj asz vienas apgyven
dinau 450 lietuvius ant ukiu. 
toji kolonija yra laukai gražus ligus 
be akmenų, oras sveikas, Vanduo geras 
yra daug upeliu ir gra^u cierlti. žeme 
su moliu, su Juodžemiu ir su dopliugų 
shiiolžemi’u malszyta, auga kairiau
siai visokį javai, daržoves, pievos ir 
sodnai. Parduodamo uk,es, gyvulius 
ir uRUžkas maszinas ant lengvu isz- 
niokPjlmii. Turim paenie ir Wisconsin 
valstijoje 45 ūkias ant pardui'imo su 
gera žeme, tarpe mažos lietuviu kolo
nijos. Atvužuoklto pas mus, ežia tuoj 
didelio] musu kolonijoi jumis aprodl- 
sline daugybe uklti isz kuriu galėsite 
paąh’lnktl tinkamiausia, o jeigu ežią 
netiks taljiuvcszlmo jus isz. musu ko
lonijos laivu in IVlęconsino valstija 
ten galėsite pasirinkit. Atvažūokite 
arba raižykite, gniislto Dulke 1r nau
dinga ukiu-knygele, AdrosavoRite:

ANTON KIEItyB CO. . / 
Peoples. Stiįtb Bjmk Dldg, 

SeOTTVn-LK. MIOH;

kiiip ant uklos 
ir geriausia

Musu

alG Peoples. SUįtb Bank Dldg

R. M.S. P.
IN

Europa t -
Kas dvi savaites ant ‘*0’’dairu

NEW YORK—HAMBURG'
SUSTOJA TEIGEI PRIE

Cherbourg ir Southampton i 
; orbita . 

OROPESA 
OR IRINA .

1, 2 Ir 3 klesos pnaažierlal
Puiki vignda del 3 kieto* 

pasožieriu. •'
THE ROYAL MAIL 
STEAM PACKET CO. 

, 26 BROADWAY
Arba pas bile koki agento. .

SANDERSON & SON, Agents 
4 ■MMaWMRBMa*8^aaHMgavMMaMva«BaaaMMtaM'<MPWMBiaB»A0|rtaaaaMM 
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. 21 MOJAUS
. . 4 JUNIAU8

. 18 JULIAUS t

NEW TOM

Pirmutine Lietuviuką
BANKA

4
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Siunczla piningus in višaM dalia 
Parduoda Laivakorteipasnullo.

ant geriausiu Linijų, ui karapg*i- 
jos prekes. Priima piningus del 
saugaus perlaikymo, teipgi tnoka 
procentą nuo padėliu palikto Mt 
mažiaus 6 menesiu. laadirbu ir 
Notarial 1 szkai užtvirtinu visokius 
Dokumentus, PaszportUs važiuo
jantiems in Tėvyne.‘Banka esanti 
po didelia kaucija Ir kontrole 
Valdžios Bankinio Departamento 
su kuria atliekant reikalus nėra 
jokios baimes. Raszykite ant 
ŽomlauB padėto adreąo o gausite 

aienlrlmoi ' *
,1 » 1 1i > t * f * k * # J

visada atsakima:

Joseph G. Bogden,
Banker & ĄldortBMt

P. B, My. 159U
Cor. W. Long Ava. & A Sala St

DuBois, Pa. ;
■ - ---—   ------ ' a



I

>

I
t

4

9

/y

ANTANAS KAREIVIS.

Patomijo ta Antano rūpesti 
doras žmogus^ 
greitai prijau^ 

Mažkul- 
i nesidavė savy 

bn turėjo panitin^io

f 
Onutės teVas, 
Puiki szirdis 
tzia. nelaime artimo. 
Bis szaltyszius 
pažint, 1 
žmogaus būda, o vienok diiszu 
buvo kitokia. Nekalbėjo daug 
BU Pakalnis, tiktai viena sere-
dos vakara nusidavė in klobd-į 
ttija ir davės kunigui ant mi
šriu, turo:

Atėjau praszyt 
idariU'rytoj teiktuinci^ 

at laikyt giedotines mlszos

’ *" --

įaus,
gerade-

nilszas š£« 
ant intencijas ArifanO ir OinD 
tęs... o paskui molseziriu, idant
teiktumeis, geradėjau, pa aitri r- 
oącit in mano narna ant suger

btu vi u, ba noriu, idant su justi 
palaiminimu prasidėtu, o su
imtos Mulaukus atejs vaikai 
Ant poteriu 
uaku.

milauk us
ir paduos ant už-

skrybėles, kuriąjonuo- mano
yra pingai, daiykie su jeis ka 
nori, nes turDpl'ota iąiznokusi^ 

Antanas apkvaitęs nežinojo) 
ka daryt, o szirdis isz džiaugs-) 
mo vos neiszszbko.

Atsibuvo ir yoselka 
kilini; bęt Įinslaha.

f 

ncisĮ-i 
kihniį bęt Įmskina, Arielkpsi 
nįėliąii .pegavd," ūž tai urbatįįsj 
būvą hi'vales, o ir alaus, tik-j 
tai laiko męzlevos pasirodej
arbiitu su antini. Ir ponas va i-į
tas su raįžthdnku ir profęadi 
rium radosi ai|i( tos linksmos; 
teipgi ir isfc Aotolimo dvayp 
jVonas. Viena't|kta.i Tamoszlo- 
ne nedr^'sb titejt,. norint pat.M 
Ahtaimįi kartus buvo 
kviost, bi\‘l&Hp mislijo, Die
vas galetii liukofot.

PO vosoileiį Antanas ant ge
ro i 
vyruti 
Parcdka^ buvo visame.
posžVi teip guodojo, jog net

taipgi

lipome ' gaspadorysta. Nes 
ir įnvp gaspadorius! 

Savo

kožnas dy vi josi, no teip, kaip 
sziadien apsiejna vaikai ir žen
tai su teViiik Nepavelijo szal- 
tystziuį nieko dirbt; o ir del 
senu Pakuhi žvaigždele laimes 
užtekėjo!

Antanas ir 
vargu veš užsiėmė. Netrukus 
stojo puiki grincžele. .Ievai ge
rai uždėtojo, ba ir laukelis ki- 

— Na, vaikai! rytoj ejsivajtaip dabar buvo Išdirbtas.

— Gerai, kaimme — atsa- 
ke kunigas.
‘. Szaltysžiaus namuos niekas' 
apie tai nežinojo. Antanas ren«< 
gesi in fabriko, 
toki prigelbinejo 
tame incjna in ;
lyszius — Onutės tėvas ir ta
re:

, o Onuka ka 
► I’akulieniai, 
grinezole szal-

ant Tamosziu 
užsiėmė.

Visi in spaviednt! Reikia Die
vui padekavot
ant. tolinus melst Dievo padėji
mo!

Tie žodžiai nesnlinksmino 
Antano nei Onutės.

— Tai ir gerai 
Antanas — ba jau 
giausi su Dievu

Ar-gi Antanas negerai bro-
nž viską, o ir Ii u i užsimokėjo?

Prietėliai.
istorija

atsake 
senei ron- 

su Dievu susitaikint 
nes negalėjau prisirengt.

— Teip, teip, mano vaikai! 
Bu Dievu turime visi susitai- 
knt! O del tavęs 
laikas pradėt... nes 
lauki.

Antanui akys 
tint nesuprato szaltysziaus žo
džiu, vienok knistele szirdyj, 
ant ko eze užnesza.

Ant rytojaus 
visl“in bažnveziu* • 
nusižeminimu vienijosi su Die- 

iszklause misziu sz. ir

J

jau didelis
per ilgai

pražibo, no-

anksti nuėjo 
ir su dideliu

vn; iszKluuso misziu 
linksmi sugryžo namon.

Kaiininai jau ka toki pradė
jo sznabždct

Po pi et, pavakare, atėjo ku
nigas. Szaltyšzius liepe' duk- 
terei apsiszvarint ir pasirodyt, 
pats ir nenusibedes, kaip buvo 
bažnyczioj, nuėjo pas PakuĮus 
ir linksmai in visus atsiliepė:

— Atejkite kumueziai, pas
mane, bus Onelės sugertuves, 
be jus neapsiejs.

* Antanas tai iszgirdes nutir
po, aszaros pradėjo akyse ži
bėt ir nežinojo, kas su juom 
darosi. Ir Pakulai baisiai nu
siminė.

—* N a

nepasi
baigs, reikia primintie ir apie 
Mauszku, kuris tam apraszi- 
me nemažai piktadarystėj šu 
čigonais ats'iženklino,
svietą del savo pralobimo ap
sukime jo.

Pakol ta

k u riša i

m ii..... ..

rhnbliųs pirhkai varhszaucku 
kveeziu. As žinai, keip nuo va
gis piVhlęai kąrlivus irh keip 
Morhkus.ant kosorh papjauk, 
6 tu.iiz tam karhvus gaviu 20 
Vhnblbi irli su vagim pasidali
nai; as darhMftiigian zinoi irh

Ii ■ i* < »'

Pakulicne 
Antanas kiunu-

kitaip: žentu

SAULE
i«w .« w —»*■ * Į’* »i»ml***i*«*Wi m»i * i V— i

Tai lik vyreli tas 
ir sutaikė

ežius! Dabar buvo levais ir kū
mais, arba
num ir kuinais. Sūnelis aplai- 
ke nnt krikszto varda Anta
nas — tėvo vardu.

Kada parojo kuinai isz baž
nyczios, inejo in grinpze paty- 

szkis Viskam pasakys! Mausz- ka, pagarbino Vieszpati Dieya

Vhnblbi' irll su vagini pasidnli-

tnrh * szvotkuse Jagu ka apiq
— ’i / U ’ L A. L _• I

Mauszkipasakysi, tai irh Mnu-

1 MU-

kis su cigoneis'.neko neturhejo, ir laimino tėvams kūdiki. Zi
nes tu su visam vagis giszefta noma, jog ir be svoteliu ncap- 
darhoi.

O/i

siejo, ba net rukus atkelovo 
inkorius kaip nebilis nu- klebonas, kaipo pas gerus savo'

mtilo ir apkvaito tai iszgirdos.i parapijomis.; ir Ta num iena ant 
T i z, % «i t I i t o ■» • « •-< » t . i s 1 r* »■» 1 * * % ’ D 1 * I Imvn trnniiii rlvn_Jis mislijo, jog apie jo darbus kriksztinn buvo,

• i v . »c i ’ • ............. i:..;niekas nežino, o ežia Mauszkus 
kaip isz raszto viską pasakojo. 
Pradėjo Svarstyt is ii* kone su 
verksmu tarė:

—- Mauszkuti, 
ir asz turiu vaikus 
manos, 
dinsi...
paezios ir vaiku!

— Tu miszlini, 
kis negerhas žydelis!... as tavo

moki tilet, 
Mauszkis neką

gelbėk! juk 
;, neiszduok 

ba ant visados pražu- 
Pasigailek ant mano

kad as to-

I

TARADAIKA.

Silpnu žmonių, 
ncbagiis supjaustė, 

Ir kip’kom 'apkaustė
Paliko vos gj’vus, 

Ir iiožine kas isz juju bus, 
Boselis kaltas tuju namu, 

Kam daleido ant musztiniu, 
Sziadien tiojei vyrukai ilgai 

pastones, 
f Kol dirbti darba galės.

Su 'peilcis
J

< Į *J ■ ' 'f” K1, t i 1 i, i;; . ||

SVEIKATOS KAMPELIS
Prisiųsta per Jlnudono Kryžiaus 

Draugu ve.

truputi dra-
sesne, nes nuliūdus ir susirū
pinus, 
grauže...
per pati

Net man bėga seile 
apie 
veseile

Kaip pamisimu

as
t

prhotelius!... 
tiktai tu apie 
nekalbėk — sakyk, kad tu su 
Mausžkum neką neturhejai, o 
irh Mauszkis su tau neką.

— Gerai, Mauszkuli!
Ir isz tikro szinkorius laike 

slieetvos bijojo žydo ir varda 
isztart. O ir kaip iszgirdo, jog 
kaip kas Mauszkaus varda isz- 
tardavo, tai net szirpnliai per 
jin perbėgdavo. Mauszkus bu
vo sau s pa kainas 
žandarus ir zemskius
iszsimeluot ir da teip, jog ro
dos su čigonais o ir su Tamo- 
szi,um jokio susineszimo netu
rėjo.

Teip mokėjo iszsisukt ir

— priesz 
pataikė

rii ve-
Kaip tik viskas apie Tarno- JH ’HZ !5ax<) judosziszkos s,,kt.\-

tuojaus tasaiszius iszsidavo, 
židpalaikis, Tamosziaus prie- 
telins, pastojo didžiausiu jo ne- 
prietelium. Nuėjus viena karta 
pas Tamosziene tarė:

; Nu, arh as jum ne sakei 
kad su tam bus daug
liūs. Nu, man neklausot; Mau- 
ftzkis jus 
jam kalbėjo...

erhge-

tik pasiskubinkite, 
ba jau ir geradejas atejas lau
ke.

—- Su kokiu, kumuti, savo 
dukterc ketini suvest? — pa
klausė senis drebaneziu baląu.

-i— O-gi sn vaikinu ir tai 
su tokiu, del kurio po tik savo 
duktere, ale dirva ir visa tur
tu pavesiu... Tuojaus 
žinsite, tiktai ppšiskdbinklf!...

Bet Hėnci matomai nesiskti- 
liino, Antanas sėdėjo kaip ak
muo ir verke, o verkė baisci.

— Ir ko seileji, Antanai? 
viytbja btit pirmutiniu ir sku-. 
bintis, tai tu " sėdi, kaip giy-' 
bas!... Matomai nenori mano 
Onukos už paeze!

•*- AKajp tai! tai Antanėli 
apsirinkai sau už, žentą? ar 
laikais nėszpošauji isz mus? A

jin pa

Kaip tai! tai Antanėli 
i sau už. .žentą?

ba. nuolatos 
Gere 
Antanu

saužino' 
saldu miduti,. 

isz medaus 
locnu biteliu padirbta, ba An
tanas prasi veisė keliolika a vis 

apie koreis gerailiu bieziu, 
nusimano, prie ko prigialbine- 
jo apdegintas Jokūbėlis. Ogi 
baisiai tas vaikinelis iszrodc!.. 
ant vedo pilna, riaukszliu, tek 
pos-gi ant kaklo ir ranku, nes 
prie Antano — dėdes pradėjo 
būtie dorūnrvaikinoliu. — Jau, 
szledien kitokis; paperosu ne 
dūme, in karezema 

szvei tomis
isz bažnvezios ir* J

r 
noejna/ 
dkmo-1

m 
tiktai sėdi 
mis parėjus 
skuto naudingas knygeles. Bu-j 
vo darliszns vaikinelis 
viii ir žmonoms tikins.

Ir Jokūbėlis buvo ant krik-, 
o norint pas pecziu so-j 

dėjo, vienok 
tu.

sztinn,

Die-i

nebuvo užmirsz-į 
j

Kada linksmai ant krikszti- 
tame sulojo ant 

Kokis tai žino-! 
gindamasis arti-

Jeigu

tokia
I

nenusijimajaunikis 
kalpoka,

Su m nei a valgo ir szoka, 
Negnodoja nei dvasiszku

Užkviestu kunigu 
Ne dyvas, ba retus plaukus 

turėjo 
Tai muces nuymti nenorėjo, 
Merginos .sau nepavidejo, 
Gere inunszaine, o ir

norėjo.
Tai rots gražios mergeles, 
Gali džiaugtis mameles, 

prie darbo negali privaryti, 
O prie gorimo ne reik praszy- 

ti.

gerti

• e

Viena mergina

Daktarai daug darbo turėjo, 
Vos peiliu galus isztraukti 

galėjo.
Ant rytojaus keturiolika pas 

vai ta stojo, 
Bausmin užmokėt turėjo, 
Knlcziauses net 60 doleriu 

užmokėjo,
O szeip kiti po

PLAU-

dienas

OSį 
padėjo.

K

Vienas sztant vagis

penkine

prhotolius,
I

— O kada tu kalbėjai! Juk 
tu dar ant pikto pagimdei! *— 
paszauke Tamosziene.

— Keip, tai aš gundei? as 
apie tai nieką nežinok!

— O tu nedaVerka! juk tu 
buvai prie visko gundikn!

tau apsknsi in 
suda! As žinai,

gorilai

Ui! as
kad pas tau 

biivei visokį tavorhoi... Arh tu 
misliji, kad Mauszkis neturiu 
szvetktts?... o arh ant man tur- 
hi szvetkus, kad as gundei? As 
tnrhi zandarhna* irh zemskus 
uz szvetkus irh bus Mauszkis 
rech 11... *

Uždare tuom Mauszkus bur
na Tamienei. Bijojo prie savo 
bedu, kad ir Mauszkus nepri
kibtu. '

Paš szinkoriu • 1žydas kitaip 
nueja s kalbpjo:

— Arh girhdi, szinkorhiau, 
ziurhek, kad būtum saugią/. 
Ttt sakyk, kad (Įcl to čigonams

SZVIEŽAS ORAS 
CZIU DŽIOVOS PRIESZAS.

Ar nors syki piųnajstęi, jog 
mes be oro negalėtum gyvuoti 
Mes galimo apsieiti be maisto 
ir vandens per kelias
arba.net ir kelias savaites. Bet 
lxi oro, mirtume in kelias valan
dėles.

Kuomet inkvepiame szvieža 
orą neszame kraujui oxygeno 

iszk vepi ant, isz varome
plaucziu ir kraujo nevalumus. 
Per daugeli metu buvo tikėta, 
jog priežastis blogo oro tai bu
vimas daugelio carbon dioxide 
kuris iszvarytas isz plaucziu. 
Bet ta teorija tapo atstatyta ir 

F. Williams savo 
Sveikas Gyvenimas’ 

orą sekau

Bet

Žinoma ne kas tik lietuvis, 
Paylgos terlos, 
Placzios burnos,
Dydeliu ausu,

Teip kfdp vi.su asilu,
O nosis kaip snapas 

Ne dydelis kaip kacapa>.
Ne moka angliszkai, 

Tiktai vos lietuviszkai. 
Jeigu atsivilks pas ka. 

Iszpras7.vkit(‘ su lazda, 
O priek tam moka kiszenius 

k raustyti.
Ir bolszevizma 

e 
'fai bent
Nutratintu ir pati vilką, 
In viena pleisa užėjau.

Dr. JesseĮ
knygoje “ 
aiszkina nesveika 
ežiai.

“Dauguma.- oro nevalumu 
(priguli nuo augszto tempera 
turo, augszto drėgnumo ir sto
ka oro judėjimo.”

Karsztame ir drėgname ran
dasi ypatybes, 
k u na. Kuomet mes
ir vėl apsistojusi oro randame.

1. Musu kraujas pasidaro 
neveiklus.

2. Szirdes veikimas pasidaro 
menkesnis.

3. Protas ne veikia.
4. Galva pradeda skaudėti.
5. Kūnas prijauezia szalti.
Tokiame ore kūnas turi pasi

duoti visokioms ligoms. Pliau- 
;Czm džiovos gemalai ypatingai 
Į randa vieta neezystame orC. 
(Tas gemalas atsiranda ore nub 

ypatos, kuri 
Ypata kosejė,

oro

v

‘vvreli 
kuude, 

ar tik 
bando

Bet nieko nelainiejo, 
Tiktai vyras kasztus t 

kejo.
Už tai aplaike sarmatos inva- 

le-,
ant nliezios pašinui' t i 

negale.'-.

Be to, proszali ne bu 
Paminėti apm tusius I

Nežino, <ir t v ežiom

Piktai vvr-as kasztus

aps-

uzmo-X

I

v

platinti.
e

munszainuka.

Stikleli tosios trueiznos isz-

kurios ardo vftm 
įkvepiame

t ra u lj i a u. 
pajutau, 

Ir vos nepasiutau, 
kamuolį pradėjo 

sukt, 
rurkt!

nu bovijosi, 
kiemo, szunes. 
gus su lazda 
uosi prie duriu. Ilgai jeszkojo 
klingelio, isz ko galema bdvoį 
suprast, jog prie tokio klinge
lio nebuvo 
grinezia ubagas, 
bliszkes

Hgai

In

Netrukus

mane

kalpo-

Mistiną Jietuvci,
.Jog tai labai grąžei, 

Kaip ant galvos skryblius, 
Tai labai mandras bus, 

Nežino jog nuo skrybliaus 
plaukai slenka, 

plauk u 
tenka, 

ant galvos 
laiko, 

už kiaule palai
ko. / ,

Ir vidų re i
Per tris dienas sirgau. 

Ir vos atsigavau. 
Staug perkūnas, 
Tokias karezemas. 

Pats kojos in ja ne pastaty
siu,

Ir del visu ' pasakysiu:

rr
nes kak in jin 
atsidavė, tai

bes buvo teisus 
iii tik ėjo
jau bukie sveikas.

Tamoszius už visus — čigo
nus, Mauszku ir szinkoriu at- 
pakutavojo. O daugiaaše nau
dojo Qirkszni u žydas — Mau- 
Szkus. Už paimtus nuo Tamo
sziu daigtus ne viską užmokė-

ir jam

jo, o del čigonu ((usinosi, jog 
vis daigtai sudegė. Szitai ge- 
rausei iszkirto ir vela Mausz- 
'khs tokiu jau pasiliko. Metas 
po metui, žydas in plunksnas 
augo.

Teip su žydais einasi — kas 
sii jeis užsideda, jau tam sun
ku atsikratvt ir tankiause nie-. 
ko netenka.

Kas dabar
prietelium bus? Ar

atx^arhei duriiis, lead bijojai. 
As trtu tojaus sakei, kad neitai 
geszeftas. Apie ; Tarnus irh 
Mauszkis moko nekalbėk, ba 
lis toj'viską isdhtai, kad tu 
tam viskam buvei kaltas!... 
Man žydalui visur valo^ritejt 
irh su visais handelus varliit!

— Tai ka turki dabar da- 
iy t?... Tai jau tu, Mauszkau,f 
mhnc apleisi ? • )

— Nu, no, __
maisitU — žinokitės jus patys! 
as, turi)į savei,bokurhus!

—T; Bijok tu, Dievo, Mausz-1 
kliu,' juk tu daugiaus nuo ei-

— Nu, ne,

pratins. Inejo in
Veidas is?' 

barzda apželus, plau
kai ilgi ir gerai pražilę. Ant

?

Ant 
krutėjimo buvo pažini, jog (14 
nesenas. Ant peęziu turėjo di( 
nesujuodilsius krepszius.

akės turėjo i
. Pik 

aszaru, ant 
.lazdos pasiremy^ ir nedrąsiai 
pagarbinęs Dieva, pradėjo po^ 
teriaut.

Balsas del visu buvo pažins-: 
tanias ir sužiuro. ’ 1 T ga. O ir vienas szuo ‘Wal- 

kuris prie Jokūbėlio 
pauostė ir pora

nūs

pagi pradėjo po-i

visi in uba- 
szuo

I

iszdžiutos siūles 
serga ta liga.

Nuo skrybliaus

O kas s k ryblius

Taji svietas

no Ydant tokios rnpeezkes nie
kas negertu, 
plersh trauktu,

Ba ir szuo gala gautu, 
daigu tokios munszaines

O iii geresni

del Tamosziaus 
gal Mausz- 

kusl... kaip mislijat? — Jau ne 
prietelius Mauszkus!... Gal 
szinkoriusl o ne! tas džiaugėsi 
iszsisukes.

Antanas Pakula, tas tai bu
vo didžiausiu 
tikur broliu.

Užbaiga.
’ Praėjo po tam atsitikimui 

Buvo 
, kada 

bažnyczios iszejtinejo,

Mauszkus!...

prietelium ir

ga. O ir 
ežius,” 
buvo, p riejas 
kariu linksmai sulojo ir pradė
jo unksdamas laižytis.

— Tamoszeli! — paszauke 
Tamosziene.

— Ogi tėvelis musu! 
szauke .Jokūbėlis.

Pakilo visi nuo stalo ir pri
bėgo prie, ubago. Tasai 
dainas kalbėjo poterėli.

Teip! isz tikro 1

plt-

verk-

du metai.
Po sumai

vela nedelia. 
žmones isz 
" , zakris

tijoj buvo kūmai. O keno? Ži
noma, , kad Ąntano Pakuloj.

Kriksztinos atsibuvo paty- 
ka, bobos ne klykė paprastu 
dainų, kada su viryta gerai 
gerkles pavylgo. O kas gi buvo 
toki tie kumuezei ? O gi szalty-

Teip! isz tikro buvo tai Ta- 
moszius Pakula, o krepszeį bu
vo tie patis, kuriais tėvus ap
teikė iszvarydamas isz miniu. 
Atsėdėjo jis savo kora Kalva* 
rijos kalinij. Butu dar nepįi- 
loide, nes kada, kalinij niekad 
negavo arielkos, pradėjo pitb- 
taą inaiszytis, tai negąlcdapii 
su juom l . \
Antano storones likos paleistu 
ant liuosybes. Prie to saužine 
vargino už praeita i 
ma.

teike iszvarvdamas isz miniu.
* k 4

negavo arielkos,

rodą duot d ir ant

gyverii-

as tik nonorhi ’
M , * * V

Pamatysite, kaip atej- gonu*pelnei, kaip asz....
V< Ui, ku tu kalbi! as či
gonei noniutei', man cigoilcji 
nematik!... as tiktai Tamoszei 
matei,, ries ns nežino jei; kad 
tari Tamos/As prhe 
rhei kalingas.

— Ka tu pliovoji, Mausz- 
kau! ir du tokis kaltininkari, 
kaip ir nsz.

aito... O dabar da karta pra- 
szau:A/ 
cziause!

Ir iszcjb nelaukdamas atsa
kymo szaltyftzius. 

9 V

Na ir isztikro stojosi An
tanas su Onuka padare sugor- 
tiivcs ir 
žiedus. ‘

atojkitc viri ka • grei-’

pats kunigas davė 
Kas ten buvo per 

džiaugsmas!... ' 
kart suvis pasveiko, Pakula 
atsijaunino, Pakulicne prasi-

♦i

čigonei

Antanas ant7’ Tiktai tu sinkorbian teip ne

blaivė ir pasidaro greita, kaip 
Bzarka, 
darosi, tai ežia nėra žodžiu ant 
apraszymo! / \
* — Na, dabar, Antanėli —

te rakteli

o jau su Onuka kas

tato .• NHaityAziuH

kalbėk irh ne$poBauk! ba as 
(lang žinai irh viską išlosi, ka 
karhcėmoj girhdejci jrh matpi. 
As znai, keip nuo 
pirhkai vogtas kiautas irh to-

szrhus prhidirhbni... 
keip n u o dvarho berhnouž du

Toliaus bus.szius — Onukos tėvas su sena

MAŽIAUSES PARKAS ANT SVIETO.

I 
Jį r it —

Vienas isz mažiausiu parku kokis, randasiVienas isz mažiausiu parku kokią, randasi ant svieto yra 
Winter Ilill, Somerville, Mass, yra žinomas kaipo “Paul Re- 

Keles kui iuom PovĮ- 
jaus naktį ptjwkorhdei irh de- las Revere jojo smaukdamas anipyikoniszkus pairi,jotus in

M ūkerlii

as žinai,

voro ♦ > parkas 30 per 20 pėdu dydžio,

kova ano vnimt* 
4nnža pm*ko.

savo tėvynės nito, Angliku eina szale tojo
« " . ...M"-*'. . v i

• • •
Kur kokis bankietas ar krik

sztinos,,
Ten tai būti ir mpsztynis, 
Kaip tai dvideszimts du vy

rai.
Susi trankė sau gerai. 

Užpuoly ant dvieju

»

tokios 
Szenadori paragautu.

Merginu ‘ balbcrlu ezapnii. 
(Tnlojs prekes tiktai. Pra- 
■zom. Teipgi Iszmoklnamo 
vyrus ir merginas balbe- 
riautl. Neužmirszklto nu- 
maro. Netoli Union H, R. 
stacllos.

*<v A »

F. Kossokofftų 
rittHborgh, Fa,1202 Penn Avo.

'Ui

.c

,«♦ •<>

A

J asu kūdikis privalo turėti 
geriausi maista

Lietuvė plotina isz Philadelphia raszo:
* ‘Ęad jos kūdikis buvo iszbliszkes, plonas ir 
nei kiek nepasunkėjo per kelias savaites. Pc 
iszbandymo daugelio visokiu maistu, jai 

’ daktaras užrasze

EAGLE BRAND
(CONDENSED MILK)

ir jos kūdikis paaiigo vogoj suvirsz pusantro 
svaro pirmoj savaitėj, ir miegojo gerai pirm 
syku, isz viso suvirsz menesio laiko gyvenimo.

THE BORDEN COMPANY
Borden Building New York

svaro pirmpj savaitėj, ir miegojo gerai pirmu

Iszkirpk szi kuponą dabar, ir prisiusk sziandien 
ir gausi Dykgi musu knyga, KUDTK1U 
GEROVE, kuri paniszkins, kaip užlai-r 
kyli kūdiki sveilcu. Taipgi gausi mai
tinimo instrukcijas j asu kalboje. 
Vardas .%... .
•Adresas

■ •' ■ ■ ■ 1

kyli kūdiki sveiku.

"I p. *•»,.«
I

* K.H .. (W
9,

II. II Į Ull UMI

’alfe®.

Į**"

cziaudojo arba spiaude gemalu 
in karszta drėgna orą. Gemalai 
lengvai randa vieta plaucziuo-.

ypatos, kuri nusilpninta 
įkvėpimo neezysto oro.

Szviežo oro isznaikinimo ge
malu veikimus yra stebėtinas 
Szviežas oras taipgi pagelbsti 
kunui nepasiduoti gemalamš.

se

stebėtinai

Szviežas oras tai vaistas, kuri 
galime imti didele dožą, kuo, 
didesne tuo geresne. ‘

Svarbiausia, jog szvieža orą 
visi gali gaut dykai. Visi žmo
nes, turtingi ir biedni gali duo-- 
sliai vartoti su priesza plaucziu 
džiovos.

ej* ❖

PRAMONISZKAS NAMINIS 
DARBAS.

Vaiku Biuras Suv. Valstija 
Darbo Departmento isztyrine- 
jant kiek vaiku užsiimaneziu 
pramoniszkais namineis * dar
bais trijose Rhode Island mie
steliuose, rado, jog asztuntas 
procentas vaiku tarp penkių ir 
penkiolika metu amžiaus kada 
nors per metus užsiema dirbtu
ves darbu savo namuose, arba 
rankoms arba maszina. Jie su
rinko brangakmenius, vere ka
ri elus, baigė mezginius ir apa
tines drapanas, i . 
darbus.

■' Beveik visuomet vaikai sake 
jog naminio darbo priežastis 
buvo szeimynos biednumaa. 
Bet szis darbas mažai prisidėjo 
prie szeimynos turto, nes per

ir panaszitifc

biednumaa.

metus tas uždarbis atnėsze $48 
kožnai 'šzeimjmai. Daugiaus ny-

t 4 ' •
gu puse tu vaiku neuždirbo
nei penkis centus in valanda.

Daugelis vaiku dirbo nė tik
paroje isz mokyklų bet ir vaka
rais; daugelis tik vakarais. Kai ■ 
kurie vaikai dirbo dirbtuvei 
arba krautuves per d^na ir „pa*
roję namon vėl prie darbo. Mo
kintojai ir mokyklų virszinin- 
kai sako, jog naminiai darbai 
sulaiko gera mokyklų ląnkynm 

Naminiai darbiu padaro 
dirbtuve isz namu. Mieste Svei
kata pavojuje vartojant drapa
nas ir kitus reikmeyuls padaly
tus namuose kur randasi užkrė- 
cziamos ligos. Daugelis darbda
viu sako, jog butu galima pa-* 
daryti pataisnna dirbhVvfcė, 
joigti naminis darbas taptų pa
naikintas.naikintas.

padaro

dirbtuvsė
i

arba.net
vi.su


T

*
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Statement of the Ownership, Manage
ment, Circulation, etc. required by 

the Act of CongrexH of
August 21, 1912.

Of the “Saulo” published Rcml-weckly 
ut Mahanoy City, I‘a. for April 1, 1U21

State of Pennsylvania
County of Schuylkill

for the State and County aforesaid,, 
personally appeared W.D. noezkowski 
who, having been duly sworn accord
ing to law, deposes and says that ho Is 
the Business Manager of the “Saule” 
(The Sun) and that the following is. 
to the best of his knowledge and 
belief, a true statement of the ownor-

Žinios Vietines 'tautos fondo pajamų1 Lietuvos
BE ISZLAIDU ATSKAITA.

ga-— Morczius užsibaigė 
na malszei, ne buvo teip baisus r 
kaip kas mane. -

— Buvo manyta, ; ‘ 
Before me a Notary Public in and Gavėniai jaunikei ves panaites 

altoriaus szimtais, bet 
tuom laisnu bjuras 
Ne teip jaunikei yra kvaili 
kaip kitados buvo.

— Po visa pavietą sustrai- 
kavo dai lydos, 

kiti 
daugiau

.Pajamos vasario menesio, 
rama.qua, Pa. L. P. Z.
Rockvile, Conn.

P° Springfield, 111. 69 sk.

prie szimtais, 
apsiriko.

Curtis Bay, Md. 28 sk.
Cleveland, O. 22 sk.
Minersville, Pa. 26 sk.

! ATSTOVYBES 
AMERIKOJE PAJESZKO- 

J1MAI.

26.75 J ieszkomi:
28.00 ’

167.14|žiu, Baseinu apskrities,
8.00 nes 142 Slocum St.,

I Kazimieras Urbonas isz Kra-
> gyve- 

Hdwards-

I

Sziauliu gyvenos

*

C"

KVITU

rodo, 
skaitlius

W. TRASKAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUtL

Amerikos Raudonojo Kry
žiaus skaitly nes rodo, jog 
Pranei jos gyventoju 
sumažėjo 4,000,000 1914 metais 
Isz tu, 1,700,000 žuvo karėje.

Amerikos Raudonojo Kry
žiaus sandeliai, iszdalinti Vie
loje per viena menesi, kainavo 
iii 120,000,000 kronu suliig Vie
nos laikraszcziu.

PIRMUTINIS LIETUVISZKA3 
ORABORIUS MAHANOY CITY, PA 
Laidoja hunus numirusiu, Pasamdc 
automobilius, rlginus Ir vežimus de. 
laidotuvių, krlksztiniu, veselllju, past 
važinėjimo Ir tt. Krausto dalgtus ir tt 
S20 W. Centre 8L Mahanoy City, Pa

Knygele Draugystėms dol 
iszmokejlmo pinigu ligonia
ms - - - - - 60c.

KVITU Knygele Draugystėms, del 
Kaateriaus nog sudėtu pinigu anl 
susirinkimu ------- 50c

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

apskrities, 
Mc’Kcc’s Rocks, Pa.

Kas žinote apie .szias ypatus 
suteikite pilnai visas informa
cijas ir žinias sziiio antraszu:

Representative of JJthuaniii 
in America

703 „ 15th st., N. W., 
Washington, D. C.

8.00 nes 142 Slocum SI
ville, Pa.

Vincas Grakauskas, Judrėnų

80 Vine St.,

488.97
400.00
174.00Kankakee, Ill. 101 sk.

Waterbury, Conn. 40 sk. 70.00 
Pittston, Pa. 63 sk.

Pittsburgh, Pa. W. E. 94 sk. 
20.25

Mahanoy City, Pa. K. Z. 225.00
Frackville, Pa. 103 sk.

Collinsville, 111. 
161 kp.

Middleboro, Mass. 66 sk. 44.60 
Vycziu 46 
35.00 

315.00 
100.00

Telsziu apskrities, 
Montello

oiimo
Venes
M a ss.

Juozas Vaiciukynas isz J ež
io,

218

gy-

1000.00plastemionai, 
amatninkai 

mokes-
ship, management, etc. of the afore- plyeziai ir 
said publication for the date shown In . , • •

:______ required by th.
Act of August 21, 1912, embodied in CZIO. Dailvdes 1101’1 p<) 90 CClltU 
section 443. Postal i^aws and Regula- valandos

said publication for the date shown in 
the above caption, required by the

tlons. printed on reverso of this form, •. ,n 
to wit: |oUC.,

1. That the names and addresses of 
the publisher, editor, managing editor, 
and business managers arc: 
Publisher: W. D. Boczkowski-Co.

338 W. Mahanoy St.
Mahanoy City, Ta.

Editor: F. W. Boczkowskl,
313 W. Mahanoy St.

Mahanoy City, Pa.
Managing Editor: W. D. Boczkowskl.

338 W. Mahanoy St. 
Mahanoy City, I’a.

Business Manager: W. I). Boczkowskl.
338 W. Mahanoy St. 

Mahanoy City, Pa.
2. That the owners arc:

W. D. Boczkowskl,
338 W. Mahanoy St. Mahanoy Cly, Pa.

V. L. Boczkowskl,
336 W. Mahanoy St. Mahanoy City. Pa.

3. That the known bondholders,

plaster monai 
ežiai $1.25 už valanda.

Lehigh Valles
atpigino

pagialbininkai
90c., pi y-

5.00
S.L.R.K.A.

5.50

anglis
kompa-
ant 50mje

centu už tona. Anglekasiai isz 
nepasinaudos,

mortgagees, and other security hold- Į \V atoi’bunjo. 
era owning or holding 1 per cent or 
more of the total amount of bonds, 
mortgages, or other securities are: 
(If there ar none, so state) None.
W. D. BOCZKOWSKL Business Mgr.

Sworn to and subscribed before 
me this 2nd day of April 1921.
W. F. RYNKIEW1CZ, Notary Public.
My Commission expires March 10. 1925 |

[SEAL1

to nepasinaudos, nes ir teip 
gauna anglis pigiau.

— Aptiekoriai dabar aplai- 
kys tiktai po viena baczka gu- 
zutes kas 30 dienu, ba daryda
vo dydesni bizni su guzute no 
kaip su gyduolėms.

f Adomas Pajaujis mirė 
p ra e j ta petnyczia po No. 437 E 
Pine uliezios.
hanojui dvileka metu.
pacz.ia, viena aunu u* d i posū
nius Dalinckius ir podukte 

Laidotuves atsi
buvo panedeli.

— Ant Lehigh Valles gėlė
li kos 8U- 

Miko Vatows-

Pergyveno M ti
pai i ko

žinkelio užmiesti je,
rastas lavonas
kio, apie 50 metu senumo žmo- 

isz New Bostono.
isz

gaus
, ėjo
; negyvas 
Į žast les.
I me

gyvenos 
Virginnia

Tvircziausia Lietuviszka
BANKA

Parduodu laivakortes

Didele kaucija sudėta Valstijos 
Banko Departamento. Esi u po 
priežiūra Valstijos, teip kad pini
gai sudėti mano bankoje negali 
pražūti. Priimu piningus saugiam 
pa telkimui. Slunczlu piningus 
In visas dalis svieto, pagal dienos 
kursą.
kompanijų nustatytame kainoms. 
Parūpinu paszportus keliaujan
tiems in Lietuva. Viskas daroma 
teisingai, greitai Ir pigiai. Ra
ižykite apie kalnas o gausite 
teisinga atsaklma. Adresavokite:

V. Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė. 

Mahanoy City, Pa.

f -

■ UNION
fNATIOMAL/i 
L BANK -j 
aMAHA.HOYj

V 
F

VF
Capitol Stock 1125,00&W
Bnrplii 4 Profits |1<W,(WJ3P 

»■*......
Mokame antra procentą anl 

•udėtu piningu. Procentą pri
dedant prie jusu piningu 1-roa 
diena Sausio ir Liepos mene- 
auose, nepaisant'ar atnoszat 
parodyt knygute ar ne.

Mes norim kad ir jus tary
tumei rolkala su musu Banks 
nepaisant ar mažas ar didelis

Bankas adams nuo 9 vaL 
ryte lig 8 vai poplot. Subato
mic 9 ryte lig vai.

H BALL. Prezidentai
F. J. NOONAN, Vlco-Prea.
J. E. FERGUSON. Kasterima.

VALGYKIT GEORGES
Ice Cream ir Kendes

❖ ❖ ❖

Geriausio padirbimo visam 
Schuylkill Paviete

HARRY GEORGES
24 W. Centre Street.

DAKTARAS W. BURKE 
LIETUVIS

418 W> Market St. Pottsville
r— —-.. <

Su visoms Ilgoms priima, nuo 
valaadofl Iki 10 valanda tea ryto, 
1 iki B vai popiet. B Iki 8 vakare.

V

Vandergrift, Pa. 
k p. 

Cicero, III. 59 sk. 
Newark, N. J. 1 sk.
Chicago, 111. B. P. 60 sk. 50.00
Easton, Pa. 100 ak.
Curtis Bay, Md. 28 sk.
Chicago, Ill. B’t 32 sk.
Chicago, Ill. N. S. 43 sk. 554.32 
Cleveland, O. 22 sk.
St. Clair, Pa. 50sk.

Chicago, 111. 18th. St.
207.30 

Pa. S.L.R.K.A. 
194 kp. 76.00 

Detroit, Mich. 93 sk.
Maspeth, N. Y. Mo ru S-gos 

30 kp. 10.00 
10.00 
36.00 
10.00

Viso $4,506.37 
reikalams 

2,292.46
Kultūros reikalams
K. J. Naszlaicziu Fondo
L. Paszto ženklu 90% 
Lcszu Fondo

Viso 
Vasario men.

3.50
7.50

161.77

126.11 
50.00

31 sk.

Inkerman,

90.66

Elizabeth, N. J. A. G. 
Blissville, N. Y. 29 sk. 
Cranford, N. J. M. G

Alytausapskities,
Walnut St., 

Minn.
Antanas Urbutis isz Radvili- 

szkio, Sziauliu apskrities 
venes Pittsburgh, Pa. 
Povilas Daracka gyvenes Chi
cago, 111.

Vincas ir Bronislavas Jasn- 
nai isz Pentiszkiu 
skrities.

Jonas Poccviczius, 
New York, N. Y.

Juozas, Jonas, ir Augustinas 
Petrauskai.

Feliksas Bružas ir Pranas 
Peczius visi isz Derkintiu kai
mo, ,Szacziu Parap., Mosėdžio 
vals.

Ludvikas Matukas isz Jed- 
žiotu kaimo, Truikiniu l’ilijos, 
Skuodo valscz.

Kazimieras Urbonas, Barbo
ra Urboniute, Kazimieras Jar- 
umbauskis, Jonas Sirutis isz 
Alsedžio miestelio, Telsziu ap
skrities.

Kazimieras Dobryka

y

Szacziu Para p.

j

gy-

Szakiu a p-

gyvenos

isz
Depsziu kaimo, Gruzdžiu vals.Lietuvos LaisvesBadai 

ir kn to 
)_

neprie-

Szenadorio
nežinomos prt 

Burdingbosis
namus, nes sako,

ISZ

kūno in 
jog turi Szenadorije broli.

Subatos diena
I t

szimts metu dukrele
I Adomavicziausr nuo dipterijos.
į Laidotuves buvo privatiszkos 
Nedėlios diena.

I

Pottsvilles sūdąs ižduve
indžiunKszina
prieszais trustisus lietuviszkos 

Auk- 
Zardcc- 

idant

mire de- 
Bon i fa co

(uždra udima)

! parapijos
,sztakalni, Sadaucka, 
ka, Kriczina ir Želioni 
nesiprieszintu ir nesikisztu in 

(parapijos Sz, Juozapa bažny- 
reikalus,

nukirtimo elektrikinn 
.dratu, vargonų motorą ir
1 Perklausimas

I ežios 
•chorą,

Kluczinska,

nuosavybes

t.t.
i uždraudimo at

sibus Pottsvilles sude utarnin-

DIDELIS BALIUS.

Parengė Sz. Perto ir Povilo 
Tama- 

va- 
ant Liberty

Lietuviu Parapija isz 
(pia, Pa. Atsibus Seredos 

ikara 6 Apriliaus 
sales. Grajis garsinga Metro
politan orkestrą. Visas pelnas 
nuo baliaus į 
1 užauga Vyrams 55c. 
rems ir Merginoms 35c.

parapijai naudai.
Alote-

DIDELIS BALIUS.

Rengia Sz. Ludviko parapija 
isz Gilberton, Pa. Panedeli va
kara 11 Apriliaus ant S. Czai- 
kausko sales. Visas pelnas nuo 
baliaus ejs ant mindos bažny- 
czios. Pa lapija užpraszo visu 
atsilankyti o 
mai vakara praleist.
V v rams 50c. Motere ms ir Ale r- 
ginoms 25c.

galesite links
iu žangu

PAJESZKOJIMAS.

niek an i koPajeszkau tokio 
kuris apsiimtu mane iszmokin- 
ti taisyti automobįjiu 
nas. Atsiszaukite per gromata 
arba asabiszkai ant adreso 

J. Czerniewski
386 Clarmont Avė., 

Jersey City, N. J.

inaszi-

(A. 5)

ANT PARDAVIMO.
Aptieka Mahanoy City, Pa. 

geroj vietoj. Daug daktaro re
ceptu. Czionais randasi didelis 
skaitlius Lietuviu, lenku ir ki
tokiu ateiviu o nesiranda Lie- 
tuviszkos aptiekos, todėl yra 
gera proga Lietuviui nusipirk
ti ir daryti giara bizni. Galima 
ir nupirkti narna kuriame ran
dasi szi aptieka. Apie daugiaus 
atsiszaukite in uSaules” ofi
są. (t f.)

1,896.69
23.75
46.57

246.90
$4,506. 37 

iszlaidos.
Sekretoriaus alga už vasario

mu buvo

*

150.00
10.92
3.50 

$164.42

Dabar galima suczedinti $25 iki $75 
$120 Fonografai dabar $ 85 
$150 Fonografai dabar $125 
$225 Fonografai dabar $150 
$ 75 Fonografai dabar $ 60

.J/Tie kurie laiko pirma vieta 
darbe ar mintiję nė yra tai koki 
magikai, bet tvirtus darbszus 
darbininkai, teip kalba,

—Theodore N. Vail.
Kožna doleri ka turite inde j a 

in musu Preferred Stock’a at- 
ncszant procentą, prideda dau- *
giaus prie juso pelno ir ypatisz- 
ko uždarbio jiegos.

• Y' < 
L

••Kjl Turime dideli pasirinkimą Lietuviszku ir 
Lenkiszku Rekordu.

f^T'TTKT A A7C 201 Centre St VrUJlVAlVO Mahanoy City

menes i 
Kfasaženkliai
M imeograf o s t e ne i l 

Viso
Nuo insteigimo T. Fondo paja-

$499.380.20
Nuo insteigimo T. Fondo isz- 
moketa $465.229.66 
Kovo 1d. kasojo 

$34.150.54 
, 8,166.76

1d. lieka
I

£

Atsargos kapitalo
Kun. J. Laukaiczio Fonde 

10,154.41
Kud J. Naszlaicziu Fonde

583.19
1,896.69
1,033.73

1

2 l
Kultūros reikalams
Universiteto Fondo

Lietuvos Laisves reikalams
7,565.67

L.L. reikalams L. L. P. Bo
nu

L. L. reikalams Žemes Ban
ko szeru

L. Paszto ženklu
Lcszu Fonde

La,bu
Kazys J. Kruszinskas T. Fon

do sekretorius,
222 So. 9th. St.,

Brooklyn, N. Y.

$5
užtektinai pradėti.

2,300,00

100.00
46.57

303.52 
$34,150.54

KUR BUNA

Asz Magde Gramiene po to- , 
vais Kumauckiute, pajeszkau 
savo pusseseres Petrones Vai- 
czunukes, pacjna isz Margavos 
Kaimo, Iglaukos- para. Mel
džiu atsiszaukt. (to. 27)

Mrs. M. Gramiene,
Box 286 Cairnbrook, Pa.

Asz Elzbieta Rekliano po tė
vais Veliczkiute, paieszkauVeliczkiute, 
brolio Piuszio Veliczkos, paei
na isz Suvalkų Red., 
kalnio Kaimo (inksziu) Sosna- 
vos para. Prasziau atsiszaukt 
arba žinantieji apie ji meldžiu 
praneszt to 28

Elzbieta Veliczkiute,
141 Metropolitan A ve 

Brooklyn N. Y.

Klevin-

Kazis Rėklaitis^
Lietuviszkas Graborius

Laidoja numirėlius pagal naujausia 
mada ir mokslą. Turi pagolblniuke 
motere. Prieinamos prekes. '

616 W. SPRUCE ST. 
Mahanoy City, Pa.

Bell Telefonas No. 149.

Pennsylvania 
Power & Light Co.
Pramone kurios reikalingumas yra pastovus

—ISZPIDYKITE SZI KUPONĄ DABAR; PRISIUSITE SZIANDIEN—
Pennsylvania Power & Light Co., Investment Dept., 
Eighth and Hamilton Sts., Allentown, Pa.
Send me (1) 8;page illustrated booklet, “The Story of an Opportunity 
it Home,” I.
Preferred Stock, 
xn Investment.

(Ž) Information about Pennsylvania Power & Light Co.
(3) Details of Easy Payment Plan, (1) How to judge

Name ...
Address «
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Lietuvos Prekybos ir Pramones Bankas
IR JO SKYRIAI

VILNIUJ
PANEVEŽYJ

SZIAULIUOS
RASEINIUOS 

ŪfEPOJUJ 
KLAIPĖDOJ 

MARIJAMPOLĖJ 
VIRBALYJE

V

kuogreieziausia iszmoka pinigus pasiustus per savo 
AGENTŪRA NEWARKE. Kol žemas auksino kursas, 
dek pinigus L. P. P. Bankan.

7 nuosz. padėjus 2 metams.
5 nuosz. padėjus 1 metams. <
3 nuosz. padėjus neapribotam laikui, 

pasiuntimui priima ir informacijas apie

Kol žemas auksino kursas 
Ten gausi

Pinigus 
susidėjimą banke duoda Banko agentūros vedėjas 

, M. NARJAUSKAS, 747 Broad St. Newark, N. J.

<i O M I— — — o —I —- — r—■ v- -p p, į- W gr .Y r

■ . 1

Daktaras KOLER yra vienatinis tarpe Lietuviu daktaras
LIGOS Plttsburge. Jisai mokinosi Varszavoje, studijavo beglje |
VYRU

32 metus invalrlas ligas vyru Ir moterų, todėl jas nuodug
niai pažlnsta. Gydo užslnuodlnlma kraujo Ir silpnybes 
vyru, spuogus, niežėjimus, ligas tinimo, invalrlas ligas 
paelnanczlas nuo neezystumo kraujo. Atsiszaukite ypa- 

> ‘ tlszkal, per lulszkus asz negydau. Dr. Koler kalba Ruslsz- 
kai ir Leukiazkai. Of Įsos valandos nuo 9 ryte lig 5 vakaro 
Nedaliomis 9 iki 2 popiet.

S. Dr. KOLER, 638 Penn Ave. Pittsburgh, Pa.
S.! i

4

>

AMERICAN LINIJA
TIESUS KELIAS ISZ NEW YORKA IN HAMBURGĄ 

Parankiausia kelione del Lietiniu ir Rusn 
Dideli Moderniszki Dubcltavais Szriubals laivai. 

TREUZIA KLUSĄ ISZ NEU IN LIEPOJ I $1^2.00 
TRECZIA KLESA ISZ N I3V YORKO IN EH KI NUS $13000 

MANCHURIA 11 Balandžio. MONGOLIA 2b llatandžlo.
M1NNEKAIIDA naujas (tik treczla klasa) 12 Gegužio.

Su dadėliu $5.00 karės taksu
Troczios klesos keleiviai aprūpinami tarnu su valgiu dideliam valgoma

jam kambary. Uždaryti kambariai del moterų Ir valku.
Kreipkitės in Kompanijos ofisą, 9 Broad n ay. New York, 

arba pas vietinius ugeiitus.

BALTIJOS-AMERIKOS UNIJA
42 BROADVUmy; new York nV
TIESI kelione be persedimo isz NEW YORKO 

Per L1BAVA arba HAMBURGĄ — EITKŪNUS
IN LIETUVA

Laivai iszplaukia kas 14-ta diena
Dideli dvieju szriubu paczto lavai iszplauks

LITUANIA”
ESTONIA”

Visi laivai turi puikius kambarius 3 klesos keleiviams. 
Kreipkitės prie musu agentu jusu mieste.

< t

< c
BAL. 13 |
BAL. 27 j

GEG. 11“POLONIA”
“LITUANIA”. GEG. 25

P

/

K

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 pagalbos 

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

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

Yra tai Banka kurios virszininkai yra juso tautiecziai Ir ( 
pažinstami.

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

Yra tai Banka, kurioje jaueziates lyg save name, <
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 pagelbeti.
MERCHANTS BANKING TRUST CO,

MAHANOY CITY, PA.
—DIREKTORIAI—
L. Eckert, V ice-Pres.D. M. Graham, Pres.

J. H. Garrahan, Attorney W.F. Rynkewict
P. C. Fenton

D. F. Guinan, Treaa.
A. Daniaewici M. Gavote 

T. G. Hornsby




