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ISZ AMERIKOS
Da nesurado užgriautuju an- 

glekasiu.
Pottsville, Pa. — Praejta šti

li kos 
Mary 1). 

Antanas Na-

butą, tai yra 16 diena, 
užgriauti kasiklosia 
du anglekasiai:
viekas ir Andrius Mat to. .Juju 
moteres diena ir nakti lauke 
prie kasikiu su vilczia, jog ne
laimingus suras gyvus. Bet 

su vi

tai

kada anglekasiai dirbo
som pajėgom idant juosius at-

• ant tosios vietos 
rastis

rąs! ir užėjo
kur ketino rastis nelaimingi 
nerado juju kimu ir dabar ne- 

juju jeszkoti. Badai 
augi i pasis-

gyvuju, tai dvi
naszlioms su

Kompanijevaikais.
apie deszimts 

paszial- 
naszliu ir sie-

žino kur 
ižgirde puolanti 
lepti turėjo kur kitur ir dabar 
jeszkos juju su vilczia atradi
mo da gyvus arba juju kimus. 
Jaigu nesuras
moteres pasiliks 
dvileka 
turės iszmoketi 
tukstaneziu doleriu 
pos del likusiu 
rateliu.
Prakeikimas merginos iszsipil- 

do.
Chicago. — Ne senei Paulina 

Meglicziute, iszszove akis savo 
milemui Julijui Jonsui, po tam 
atėmė sau gyvasti bet priesz 
mirti užleido prakeikimu ant 
Julio už suvadžiojima josios ir 
a temimą panystos, pradeda 
iszsipildyt dabar žodžei nelai
mingos merginos. Jonesas bu
vo pacziuofu žmogum. Ana 
diena jojo sūnūs 
žinomos

žmogum.
mirė nuo ne- 

priežasties, po tam 
mirė da du vaikai o ketvirtas 
prigialbsti maityt akla tęva, o 
motina dirba teipgi ant užlai- 
kimo szeimynos. Mergina 
priesz papildima savžudinstos 
parasze Jonesui: “Mano viena
tiniu pageidimu yra, idant ma
no prakeikimas ant tavęs isz- 
sipildytu ir neturetumei ra
mios valandėlės ant szio svieto. 
Kentek teip, kaip tu man už-

szeimvnos.

davei kentėjimus per tavo ne
dora pasielgima su manim. 
Ydant neturetumei ramios va
landėlės lyg smert.”
Motina iszmete savo kudyki 

per langa.
Brooklyn, N. 

Ethela Hertwig, 
No. 118 Melrose, iszmete savo 
ka tik 
langa 
kiidykis nupuolė 
kito namo ir neužsiinusze. Mo
tore negyveno su savo vyru ir 
norėjo užslėpt priesz savo mi
lema buk turi kudyki. Motina 
ir kudyki nuveže in ligonbuti. 
Motina turi vos 22 
patogi, o josios milemas Henri- 
kis Elfieldem, daete turi 21 
metus.
Mažiausos žmogelis ant svieto 
nori persiskirt nuo savo pa- 

czios.
Knox, Ind. — Che Mah, ma- 

žiauses žmogelis ant svieto, pa
davė praszima in suda idant 
jam duotu perskyrimą nuo sa
vo pacziules.

Che Mah, yra kinezikas, ku- 
iszkeliavo konia po visa 

cirkusu. 
dydžio, 

ir yra 83 rrietu 
Jojo amerikoniszka

su

Y. — Mrs. 
gyvenanti po

užgymusi kudyki per 
isz antro laipsnio, bet 

ant stogelio

metus ir yra

da«ne

Nužudė paezia — atėmė sau 
gyvas te.
Pa. — Jessie 

nuvažiavo
Sharon,

30
Hv-

decker, 30 motu, 
paskui savo paeziule, kuri jin 
apleido Youngstown 
priimdama in czionais 
kias jaja name Mrs. Davis, szo- 
ve kelis kartys in pabėgėliu už- 
muszdamas jaja ant vietos, po 
tam paleido sau 
di, mirdamas tuojaus.

Hydeckoris iszmetinejo 
czei kuri turi vos 18 metu, buk 
j i ji draugavo 
ir su 
isz be go 
czionais. — Tokie 
snsineszimai tankei teip baigė
si.
Martinavicziaus teismas prasi

dėjo.
Pittsburgh, — Teismas Juo

zo Martinavieziaus prasidėjo 
czionaitiniam sude už platini- 

komunistisz- 
Pennsvlvania ir 

prieszais val-

()ha jo, 
ir suti-

kulka in szir-

pa-

su kitais vyrais 
>mvlemu 

' in
vienu isz savo

isz Youngstown
— Tokie meiliszki

ma ir iszmetima 
ku rasztu po 
pasipriesziuima 
džia. Valdžios agentai uuo se
nei seko 
kada tasai

paskui jin ir suome 
naktinis dalino po 

namus komunistiszkus plaka
tus.
Pacztas su Rosi j e aty dari tas.
Washington, D. C. — Po ke- 

pertraukos, tomis 
ejti paež

iu Bosiję per

turiu metu 
dienomis prasidėjo 
tas isz Ameriko 
Londoną in Moskva.

Tiktai registravota® groipa- 
tos ir atvirutes bus praleidžia
mos. Bolszevikai atplesz visas 
gromatas siuneziamas in Ame, 
rika idant dažinoti kh žmones 
raszo.
Gyveno szale savo vyro metus, 

bet jojo nepažino.
Wilmington, Del.

metu adgal, Juozas Contino
pribuvo in Amerika surinkti. . ,v
turteli. Kas menesis siuntinėjoprasižengėliu.
savo prisiegeliai pinigu ant už-\ne^ pakarta 64 nige- 
laikimo ir viskas ėjo kanuoge- 
riausia.
jam
buk jojo paeziule turėjo gerus

Dvileka

Insimilejo in savo gaspadine, 
nuszove jaja ir pats save.
Pottsville, Pa. — Kaimclije 

Westwood, petnyczios vakara 
.Juozas Astronis, 40 metu senu
mo, teip buvo insimilejas in 
savo gaspadinia Rosalije Szu- 
szlikienia, 
pats save, 
vaikus ir vyra.

\’yra nužudytos Ųioteres An
taną, 
reta,

buvo

jog nuzove ja ja ir 
Motore paliko tris

Nekalta iavinele 20 metu senu
mo, turėjo sūneli 18 motu 

senumo.
Wichita Falls, Tex. — Karo

lius Walker aplaike persisky
rimą nuo savo pacziules už tai, 
jog jam 
metu.

aresztavojo kaipo nužiu- 
bet isz viso pasirodo kad 

Juozas papilde taji darbeli. 
Ant slieetvos viskas iszsiduos.

Vagis suriszo farmeri, kuris 
mirė nuo bado.

South Haven, Mich. — Poli- 
cijo užteinino, buk ant jiaczti- 

skrynutes,’ kuri radosi puse 
farmerio 
randasi

gromatelia su para- 
Ejkite pas Derlinga ir 

paliuosuokite jin nuo rysziu.

nes
mile nuo 
Henr i k io 
prisegta 
szu:

gyvenimo
Gerling,

i I

y y

Nueja pas farmeri, rado jin su- 
riszta ant krėslo negyva. Far- 
meris mirė nuo bado. Geležine 
kasa buvo atydaryta, o visas 
turtas farmerio buvo dingias. 
Vagis iszkrauste narna tikėjo
si, jog žmonis užtiks gromate- 
lia ir fanner i s bus paliuosuo- 
tas, bet buvo už volu, nes gro- 
matelia rado in szeszes dienas.

Jau sziniet atsibuvo 23 nektai- 
zinei piknikai.

Washington, D. C. — Szimet 
po visa Amerika atsibuvo 23 

-i piknikai” arba 
pakarta tiek už visokius prasi
žengimus juoduju per paežius 
žmonis.

In laika penkių metu tokiu 
nektaiziniu pikniku atsibuvo

*€nektiuzinei

299, o nuo 1886, meto likos pa
karta viso 3314 žmonių, žino
ma konia visi buvo nigerei; 
buvo terp juju ir keliolika bal
tųjų prasižengėliu. Praejta

Jojo draugai parasze 
gromata

rius ir baltuosius.

pranešdami, Po23 metu Pieninio neteko
proto.

Cleveland, Ohio. — Pergy-laikus tėvynėje su prisiunstais
ir visai nesirūpino I venia poroje 23 metus, M. Va- 

apie savo Juozuką Amerike. kata su savo moterių iszkelia- 
Juozas paliovė siunsti paežiu- vo antomobilium pasivažinėti, 
lei pinigu. Toji supratus, jog Kada nuvažiavo kelis szimtus 
gal Juozas dažinojo apie josios mastu nuo namo Brecksvilles 
pasielgimą atvažiavo in Ame- ant plento, papilde abudu sąv
eiką jeszkoti dingusio vyro, žudinsta. Kaip pasirodo, tai 

Ana diena paregėjo Juozas Vokatas szove pirma in save 
savo prisiegelia iszejnant isz po tam nužudė paezia. 
namo, szale kuriame jisai rado- niuje savžudintojaus palicije 
si ant burdo. Juozas isz aki- rado 
vumo pradėjo apie jaja sznipi- buk priėmė pinigus už ižgavi- 
net ir dažinojo buk jojo mote- ma persiskyrimo, artimoje la- 
rele gyveno szale jojo per visus vonu surasta teipgi revolveri 
metus nepažinodama jojo. Juo- su dviems tuszczeis patronais, 
zas innešze praszima 'ant per- Taigi net po 23 metu susiprato 
siskyrimo, o kada motore duži-Į toji pora, jog 
nojo apie tai, 
apskundė jin už apleidima jo
sios. Sudže perskirimo nedavė 
dr paliepė Juozui gyventi drau
ge su moteria. — Tai tau gilu- 

kaltuna ant

pinigais

gromata

Kisze-

nuo advokato y

su dviems tuszczeis patronais.
• • j 1 T ' • J

su savim negali

20 metu senumo. Karoliu- 
jojo jauna pa

gailę ir 
szi o s vie

lų szcszis mene- 
atejo pas 

senumo Vaikinas.

pamelavo kiek turi 
Apie tris metai adgal 

Walker apsivedė su savo pa
eziule, kuri jam sake, buk turi 
tik
kas mane, jog 
cZiule buvo nekalta mei 
nežinojo nieko apie 
to pasiutimu.
sius po apsivedimui, 
jin 18 metu
kuri jojo paeziule perstatė jam, 
buk tai josios
mani josios vyrui, o vėliaus 
pasirodė, buk jojo nekalta pa
eziule turėjo jau 49 metus o ne 
20 kaip jam prislėgė priesz ap- 
sivedima. Kada jiai iszmetine- 
jo apie josios 
apdumima, 
ir isz va re

Dvilinka sklepeinia ir drūti 
murai neatlaike perkūnu.
Tūlam turtingam ponui ko

kia tai burtininke boba perspė
jo, jog jojo vienatinis sūnūs 
pražus nuo perkūno.

Tėvas tuom perspėjimu la
bai nulindo 
kaip apsaugot 
milema kudvki nuo tokios bai
sios smerties. An galo sumanė 
pastatyt artimoje girrioje dy- 
deli murini narna 
sklepeinia su storais 
Apžiurėjas tuja drutvietia, pa
talpino joje savo sunu, būda
mas tvirtu, jog ] 
na i s nedasigaus.

Isz Lietunszku kaimelo 
a

suuelis po pir- 
vyrui,

perspėjimu la
ir pradėjo inislyt, 

savo vienatini

su dvi Ii idea 
mūrais.

Cleveland, Ohio. — Balan
džio 15 d. Lietuviu saloje atsi
buvo J. Butėno atsisveikinimo 
koncertas. Jis yra pasiryžęs 
iszvažiuoti Italijon daugiau la
vintis dainavime. Tuo tarpu 
dar turės keletą koncertu pas
kirose kolonijose.

Petras Juszka susivaidijo su 
savo žmona ir pasidavė teismui 
ant persiskyrimo. Nu-ejus teis
man, teisėjas pasivadino juodu 
savo nu&tinen, paaiszkino da
lykus ir sutaikė. Matyt žmones 

“pasi- 
o tik nž menkus nieke-

iszriusti su

Lietuva.
fen randasi ‘cholera. Ir todėl

ris 
svietą su Barnumo 
Turi jisai 28 colius 
svėrė 40 svaru 
senumo.
paeziule turi daugiau kaip peli
kes pėdas, ir yra antra jojo 
pati. Su pirmutinia turėjo šil
ini knris buvo kaip kiti žmo
nis. Jojo tebyre paeziule iszke- 
liavo in Pennsylvania atlahky- 
ti savo gymines ir daugiau 
nesugryžo. Todėl Che Mah 
dabar skundže savo paeziule 
ant persiskyrimo, buk ji ji ap* 
leido saVo vvi’a be nriežasties.

netesinguma ir 
spyrė in užpakali 
laukan. — ^Ner ko 

stebėtis, jog žmogus priesz ap- 
sivedima buna aklas, bet Ka
roliukui gal visai akis buvo už
tėmiu jog sena boba save per
sistatė kaipo jauna 20 metti 
senumo nekalta mergaite. — 
Meile isztikruju yra akla!
Jeszkos paslėpto skarbo užkas

ta 1557 mete.
Berkeley, r 

dienomis Juozas Mcirofas, 
nas jeszkotojas aukso, iszkelia- ] klūpojo, kurs buvo jojo kudy- 
1

užkasta 1557 mete.
Surasza tojo skarbo ir vieta I ri in veidą aniolo — pažino

, ,, „ ""T"- ----------- - - ■ '

AMERIKOS RAUDONOJO 
KRYŽIAUS RYGOS KOMI
SIJOS LAISZKAS PA
RYŽIUN APIE LIE

TUVOS PADĖTI.

Apie penkta valanda szi ryta 
sugryžau isz Kauno ir Varsza- 
vos. Turiu nuo Tamstos kelis 
laiszkus, bet negalėsiu atsakyti 
in laika iszsiusti su pirmu kur
jeri!. Stengsiuos 
antru.

Nerimaujame apie 
t,....
asz ypaliszkai nuvykau in Lie
tuva. Lietuvoje radome apie 
keturesdeszimts serganeziu su 
33 ir treczia dali %
Beveik visi sergantieji gyvena 
Kaune ir apielinkej. Jog Kau-^ 
nas neturi centrali, vandenio 
sistema ir centrali rymu siste
ma reiszkia galimumą ligos isz 
siplatinima pavasari. Apsvars
tant visus faktus, turėjome im
ti greitus ir smarkiai veikan- 
ezius žingsnius isznaikinti bai
sia liga. Kiek laiko adgal, tele- 

Paryžiun prisiųsti 
man 10,600 dožu ‘cholera-vac
cine’. Priėmiau in laika. Lietu
voje prižiurejau viską ypatisz- 
kai. Radau jog vieton ‘cholera
vaccine’ gerinus vartoti ‘tetra- 
vaccine’, kuris netik del chole
ros bet ir 
typhoic.

; . ' I I\___  -- _________ _____ ... .
perkūnai in te- nebuvo tikrai pasiryžo

Viena diena, vidur!je sziltos 
vasaros, kylo ties girria juodas 
debesis, o trumpam laike su
žaibavo ir perkūnijo pradėjo 
plakt kaip dydžiausios anuo
tos. Ponas gyvendamas ne toli, 
girdedairias tokia perkūnija 
net apalpo isz baimes. Po atsi- 
gaivjmui paskubino in girria 
atlankiti savo sunu. Ir ka te

pa regėjo? Visas drūtas 
namas in griuvėsius pavirtos, 
dvilenka sklepoine ir drūti 
murai neatlaike 
vas prisiartino prie griuvėsiu, [savo lankytoju skaieziui tapo 
tikėdamas, jog nereges gyva 
savo sunbli. Sztai paregėjo ku
dyki griuvesiuošia khi'puojen- 
ti meldžentysi, savo akiriii ne- 

, isz pradžių 
manb, jog ta kokis aniolas ten

Iries! i”, 
liūs eina teisėjus gailinti.

Nedelioj, balandžio

mirti n umo. *

nais

sklepeine ir 
perkūnu. Te-

jog nereges gyva
. a A Ip .11 la ■

Calit’. — Tomis Į tiki in taji regini, 
i se-

vo jeszkoti milžiniszko skarbo kio sargas.
. • Suminksztir.tas tėvas žiu-

kur jisai yra paslėptas, raudasi jaine savo milema kudyki, kad
paraszyta ant skuros, kuri su- yya sveikas :L 
rado urvojo tasai žmogelis, toms rankelėms karsztai mel- 
Profesoris Bolton isz Kali for- džentvsi. ;
nijos universiteto pripažino, Atsikhpipe szale tcvaŠ 
buk suraszas yra teisingas ir dratigc pradej o melstis, < 
gal da toje vietoje skarbas tam spaude prie Šzirdies ste-

nijos universiteto pripažino, |
buk suraszas yra teisingas ir drhtigc pį-adejo melstis

24 d., 
Qevelando katalikiszkoji Lie
tuviu visuomene turėjo iszkil- 
niinga paszventinimu naujos 
statomos bažnyczios kampinio 
akmenio. Kaip jau žinoma, nuo 
pat ankstyvųjų Clevelando Lie 
tuviu kolonijos kūrimosi dienu 
sūsitVerus Szv. Jurgio parapi
jai ir insisteigus savo bažny
czia ant E. 21-mos gatves prie 
Oregon Ave., ta bažnytėle tar
navo ilgus metus. Pagalinus ji

gyvenamoje

permaža, ir taipgi jau keletas 
metu kaip pradėta ruosztis pa
statyti nattja, didesne ir gra
žesnėje vietoje. Senoji yra me
dine, dabar ruosziame murinę 
naujoje Lietuviu 
miesto dalyje.

Szios naujos bažnyczios sta
tymo sumanymas pakeltas dar 
ežia beklebonaujant kun. Hala- 
burdai. Jau buvo nupirkta že- 

ir gyvas, su sude-, me, tik laukta geresnes progos 
__  _______ ___ - imtis darbo. Galutinai apspręs

ta pradėti bažnyczia statyti pe-
ir reita rudeni, taip ir pasiimata 

o p o’ lrtrbo,kun. V. Vilkutaicziui va
dovaujant. Szi bažnyczia ran-

randasi užkastas. Apraszimas Įbuklingai ižgialbeta kudyki. dasi ant E. 67 gatves, prie Su- 

jog dauginus tikėjo drutybei 
ne kaip Dievo Apveiz- 

kad prasta ir mas atsibuvo su

apie taji skarba skamba sekau- h>erprasze Dieva su aszaromis 
. K 

užklupti per ]
ežiai: “
57, mes buvome uaKiupn pei i niuru i
4000 indijonu. Daugelis isz mu- dai. Iszpažino
su partijos žuvo muszije su Iszirdinga nekalto kudykio

grwfavau

karsztliges ir para- 
Karsztlige randasi 

Lietuvoje ir patartina vartoti 
‘let ra-vaccine,.

Paniūrėjęs
tuoj ni^važiąvaH. in

viską Kaune, 
____ __ ___ _ ______ Vurszava 
nupirkti 106,000 dožu ‘tetra- 
vaccine,. Tuoj prasidės cziepi- 
jimas visos armijos, 
užbaigsime cziepinti 
tuomet pradėsime cziepinti ci- 
viliszkus gyventojus. Siipran-

A

Apri liaus 23, mete to

su partijos
tais laukineisf Musu pulkelis Į daugiau gali nuo visko 
teip susimažino, jog buvome apgint, ne kaip drueziausi mu- 
priverstais paslėpti musu auk-Į raį au( svieto.

Perkūnas užmusze Lietuvi.
Perkūnas

muszije su Iszirdinga

buvome

sa gabenta isz kasikiu ant\27 
arkliu. Visas tasai skarbas yra 
paslėptas — Weston, Pa.paslėptas—” . _ ___ , . (

Teip tai paraszyta ant sku- trenkė in koki tai Frana Jar- 
ros ir tolinus tiąjei aukso jesz- visza, 20 metu, kuris laike lie- 
kotojai apraszo kokioje vietoje taus pasislėpė po medžiu, kas 
tasai skarbas yra paslėptas, yra labai pavojingu laike žai- 
kurio dabar Meriofas jeszkos. bavimo. Kūnas buvo visas pa- 
— Lai turi giluki. Į juodės nuo perkūno.
Turi sugražyt palikta turtą pa

vogta per broli kunigą.
New York. —

sugrąžyti Julijonui Strzeloc- 
kiui visa turtą mirusio jojo 
brolio kun. Strzeleckio, kuris 
kunigavęs per 25 metus pavo-

Sodas paliepė ISZ VISU SZALIU
Visas miestelis sudege.

Kopenhaga. — Miestelis 
ge parapijai $369,762. Kadai vardu Grasenschlachten ne to- 
brplis kunigas mirė, Julijonas Į Ii czionais, konia visas iždege. 
paėmė po savo

kuomet 
armija

perior avė., netoli Lietuviszkos 
svetaines.

Kampinio akmens szventini- 
i iszkilme: no- 

delioj po piet, apie 1:30 vai. su 
procesija isz senosios 
ežios buvo ateita prie naujosios 
kur atsibus ceremonijos. Kaip 
ir visose bažnytines iszkilmese, 
dalyvavo daug kunigu. Buvo 
kalbos Lietuviszkai ir Anglisz- 
kai; Lietuviszkai skke vietinis 
klebonas kun. 
Szventinima atliko 
administratorius, 
mireziai senojo vyskupo dar 
naujo nepaskirta.

bažny-

Vilkutaitis.
diocezijos 

kadangi po

Pittston, Pa. — Du broliai 
Kazimieras 28 metu ir Stanis
lovas Azerencziai, 20 metu, gu
li ligonbuteje nuo sužeidimo ko 
kius aplaike per greita iszszo- 
vima szuvio Seneca kasiklosia. 
Juju padėjimas yra pavojingas

yventojus. Supran
tate Rodei mes pirmiaus czie- 

- jeigu epide- 
iszsiplatintu, kariuome- 

užlaikvti kvaranta- t'

pinsimi^ armija 
mija
nes turės
nos tvarka. Asztuoni kvaranta- 
nos stotys tapo insteigti, ir kož 
nas stotis turi dvideszimts lovų 
klinika del patemijimo. Tie 
stotvs sziauruose

pasiprieszino ir | gyvent.
Nelaba motina Visaip kankino 

dukrele ir pakorė.
Chicago.

giene, gyvenanti po No. 731 N. 
Dearborn uliezios. pakorė savo 
asztuoniu metu dukrelia kuri 
pamelavo motinai kokiame tai leckis randasi kalėjime, ir pa- l žydu pogromai nepaliauna, 
prasižengime, ant duriu, lai- Įto1 scdes »uko1 PlI,l8u nc' | pnryžjU8, _ Czionaitinis žy- 

du komitetas aplaike žinia isz 
Rosijos apie naujus pogromus, 
ypatingai Poltovoje, Kijeve,

virve nieigai-|juau aplinkinėje, New Meksi-|uiaus guberriijoi. Pogromai už 
. . . . . . , .-^7--------------------- o-----------n --------tai sūky lo kad žydai agitavo j o

kad kojomis nesiegtu grindų, do, randasi daugybia ; ’

45 metu senumo, kū
gy ve n i mas, nu- 

gyvasti. Bet

kis, ,vela gavo 
sprando!

Sudraskė save dinamitu.
McAdoo, Pa. — Vasilius 

Witas,
riam nubodo 
tarė atimti sau 
kokiu budu tai padaryti ? Na ir 
ant galo iszmislino būda, nes 
baisus buvo tai būdas. Atejas 
isz kasikiu atsineszc szmota 
dinamito, insidejo in enti, pri
taisė knata, uždegė ir ne ilgai 
turėjo laukti pabaigos. Dina
mitas eksplodavojo ir sudras
kė Vasiliu baisei, jog tik puse I nuju pipiru, 
jojo pasiliko. Drūtis eksplozi-Į apalpo ir butu užsismaugus 
jos suardė ir kambari kuriame
Vasilius radosi. Badai žmoge-1 užtiko ir nupjovė virvia

Mrs. Dora Lov

valdžia visa Vienas senukas, dvi moteses ir 
kunigo turtą $150,000, bet bis- Į keti vaikai dingo liepsnoje, 
kūpąs Hayeskūpąs Hayes užvedė skunda Daug galviju teipgi žuvo. Keli 
idant brolis sugrąžytu tuosius | magazinai su jevais irgi sude- 
pinigus nuskriaustai ] 
jai. Šziadien Julijonas Strze-I nu markiu.

pavapi- ge. Blades isznesza ant milijo-

del patemijimo. 
pietuose ir 

rytuose. Insakymai duoti 
siems Lietuvos atstovams, jog 
visos ypatus, pra^zant visu in- 
važuoti in Lietuva, 
rniaiis prirodyti jog-tapo czie- 
pyti priesz cholera. Manyta jog 
tie visi žingsniai sulaikys pla- 
cziai epidemijos iszsiplatinima.

Placzios epidemijos galimu
mas tapo rimtai svarstytas ir 
tuotarpiniai sutvarkymai pa
daryti. Ineszta, jeigu padėtis 
ne pagerės arba taps blogesnis 
in dvi savaites, tai kares tiesos 
bus investos Lietuvoje ir visas 
medikaliszkas personalas, ne
paisant tautu, mobilizuotas.

Visa dalyku apsvarwziau su 
Lietuvos#prezidentu ir jo kabi
netu, visi sutiko, jog \ LL 

sulaikymas epidemijos isz- 
siplatinimo tai 
Suprantate, jog mes ta darysi- 

daryti, nes 
mes turime pilniausia koopera
cija militariszku ir sveikatos 
insteigtn. Tikime jog epidemi
ja bus sulaikyta vartojant bu
dus, kuriuos dabar vartojame.

Praneszime apie dalyku begi 
Su augszta pagarba

Edward W. Ryan, M D A R C. 
Kornisionierius Vakaru Rusi
jos ir Baltijos Valstijų.

P. S. Painirszau paminėti jog 
visiszkai isznaikinome sziltines 
epidemija Lietuvoje ir dabar 
krasztas liuosas nuo tos ligos.

R. W. R.

vi

turi pir-

vieninte
lisGirardville, Pa. — Norints 

musu naujas vargonininkas 
Pr. Dulke yra czionais tik vos 
kelis menesius, bet yra darb- 
szus vyras. Szia Nedelia likos 
sulosztas teatras gana pasek
mingai po vadovysta p. Dul
kes, kuris nesigailėjo savo pa
jėgu ir laiko lavinimo loszeju. 
Kun. Valancziunas nemažai 
prisidėjo teipgi prie darbsza- 
vimo ir paraginimo jaunume- 
nes prie darbo.

ine, jei priversti

virszminetas.

ant duriu, lai- tol jame sėdės pakol pinigu ne- 7 I Ykydama jaja tame padėjime, įsugrazys.
pakol kaimynai nelaiminga New Meksike randasi 10 bili- 
mergaite neiszgialbejo nuo tų
jų kauki u nelabos motinos. | 
Motina užriszo
tei ant kalelę ,ir pakabino teip,Įį0| artimoje rubėžiaus Color 
kad kojomis nesiegtu grindų. do> randasi daugybia . ,
Kada mergaite pradėjo troksz-1 kuriu apskaito ant deszimts

visi pakoreliai, motina I tonais gclžinkelius, kompani* 
’• v rįp užpy’ 

Mergaite

jonu\tonu anglių.
Washington, D. C. — San I Szersone, Poduliuje ir Voly-

ti ir iszkiszo liežuvi kaip tai bilijonu toną. Kada tik inves
daro 
da ant liežuv užpylė raudo-

i po tuom

anglių, prieszais soviatu valdžia.
Ižgama nužudė visa sseimyna.

Ne senei Halle-
* 

Berlynas.

ant smert, bet .kaimynai jaja

jos pradės iždirbineti taisės Į .F dingo seniva pora Schatžai. 
anglis. . t-

- ------- -- '... . j! upeli jo ir pradėjo daryti
Seniausi pinigai ant svieto sliectva. Isztyrę buk kokis tai

. Į Policijo rado lavonus artimam 
iipelije ir pradėjo daryti

Žiuunai apskaito, buk ant 
svieto serga kas metas arti 
keturiolika milijonu žmonių. 
Kasztai gydimosi,, ant gyduo
lių ir netekimas užmokesezio 
už darba, ligoniai netenka ko
nia 800 milijonu doleriu.

lis pasidarę sau gala isz dyde- Iba motina likos aresztavota, o 
Y__ ____ * i ......................  ... I mergaite nuvežtą ią ligonbuti^lio rupesezio, mergaite nuvežtą įn ligonbuti

buvo iszleisti per banka Ki- ižgama nužudė ,' Sohatzus kir- 
nuosia 2897 mete, da priesz viu iy inmete juos in upelif, Žu-1 
į.rikszczįohyįiąa ■ I dintoju suėmė Mągdelburge.

2897 meto, da priesz I viu ir inmete
i . . / |dintoju suėmė Mągdelburge

e

Skaitykite laikraszti * * Saule’ ’

Siunskitc in rcdakcije viso- 
kės knygas ant apdarimo. Nes 
sziadien naujos knygos bran
gios ir negalima gauti.

• 4 VMM
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K AS GIRDĖT
Petrograde sostapileje Bosi

jus, gyventojai nuolatos mirsz- 
ta isz bado, o paskutinis suky
li ma s prioszais bolszovikus 
padidino taji varginga padėji
mu. Nuo sausio menesio isz- 
mire lenais 4112 žmonių, 
diena isz 
ginu žinosiu 
galima aplaižyti 
maisto ne kaip mieste. Isz tos 
priežasties neužilgio miestas! 
pasiliks apleistas, nes sziadien 
jau daug ulieziu randasi mie 
le tuszcz.iu 
gyvos duszios. 
miesto, daug

>•

prioszais

Kas 
miesto ižboga dau- 

ant kaimu, kur 
sziek

tfio Rogorso

kokiu

Bacon, f ra nei sz- 
koniszko zokoninko kuris mirė 
709 metu adgtd. Pagal zokonin
ko rasztns, tai tasai mdkytas 
dvasiszkas žinojo apie tdlosko- 
pa, nlikroskopu ir kitus moks- 
Uszkus instrumentus
svietas da sziadien yra neži
nias, o jisai jau buvo apie tai 
žiuojas 700 metu adgal.

Zokoninkas savo rasztuosia 
ajszkina, jog negalėjo svietui 

įgarsinti apie savo moksliszkus 
j iszradimus be pavelinimo savo 

jin butu sn- 
ragnnin, jaigu 

tai praneszins svie-

tiek :
j perdetiniu, kurie

kur nesiranda ne
Ant apleidimo ■ 

prie to prisideda j 
valdžios vi lažininkai.
tojai yra teip

(Jvven-1 t 
spaudžemi. jog!

duos po 10 doleriu ant. mene 
menesiu, Įdek'šio pvr'tiek menesiu, kiek iž- 

kariszkdjė taruystoję. 
« 4 ' »» u < tL ’1 •

tarnavo I
Dabar bilas yaudasi .gubornu
toriaus raukusia aut pasiraszi 
mo'ir nžtvirtiuįmo. Pėimsylva

• • • . LR

n i ja ant tojotykslo paaukavo 
.’’5 milijonus dolerius. Bet to
kie kareiviai ncaplaikys dau
giau kaip 200 doleriu ant’kart.

u "ft
f '•

■ m mi...........mm, i) i imw

PASAULIO
' d

‘i ' t ’• • i* ; Vj i' of!' p ' ' ' , . * *

KUR BUNA?
; . ,x', • ’ ! y*^ ■ •'' * p • '.ja / ‘ '

Ihuėszkau.Joną Gėruląiczio,
4 Inetai adgid gyveno Ghicągo.

klt..pnuiUBsti avbtl tegul JWt« Siuitai umerikicw.iu,
Jeigu kan žino apie ji piuląjįe-

. GRAŽIAUSI?.
SOSTAPILE WASHING-

H 1 ■ • ♦»

TONAS.

Kiek ihetu atgal, <«u pavasa-
1 i . _ . 1 7 Ja M .

J > »

•r

deginia, kaipo 
butu apie 
tui.

Nuo kokio tai laiko, Anglijoi 
epidemijų savžu- 
y pat i nga i po pasi-

! prasidėjo
! diuseziu,
; baigimui Kvietines kares. Lon-

O

bijosi judintis isz vietos idant I i , l . i: <•3 , . ,. .. done kas diena atinu i sau gv-nepapulti ant nužinrejimo, nes ’ , ...c,? . .. ..• į \ asies nno penkin Ivg dvide-maziausins nuziurujiiuas \ ra n . .. . .. . • >zunt> ziiioiuii. Daugiaust1 zmo-priezaste aresztavojiino ir su-1 .. , .. . . i 111s ;il ima sau gvvastes per 1111-szaiit imu. SiHzaudimai alsi- b• i>t1szok i imi
. lipia.

nužiūrėjimas yra 
aresztavojimo ir su- 
Snszandinini

buna ant kasdieninio pa red ko. i.
1 I lipi

Valdže pacztine davė palie-, 
visi { 

pacztinei darbininkai apsigin-J
]Hina ir prisakė idant

nno r pPower tilto in

Senatas Ilarrisbnrgo užtvir
tino
“Soldiers Bonus Bill.

kareiviu bila vadinama
“ kuris

kluom ir apsaugotu paežio nuo jtlll.n(ivnsian| klu.(livini
vagiu. Czikagine paczto valdže j 
tomis dienomis pargabeno isz, 
Wa>hingtono 1800 revolveriu, t 
150,0(10 patronu ir 600 karabi-!

Kožnas vužnycze, darbi
ninkas ir siuntinis likos apgin
kluotus. Visi i
\ i>a Amerka likos apginkluo-J 
tais ir aplaike paliepima szau-j 
ti ant smert užpuolikus pacztoj 
Ant pacztiniu vežimu Czilįage;

|
I

isz Detroito, Į 
aplaike persiskyrimą nuo savo.1 

buk jisai miltavo r 
dailino antakius r

nu. Į 
l

larhininkai po

rasis po keli ginkluoti sargai.

Poni Bush k irk

vyro už tai,
veidą, 

ir kvarbavo veidą idant patik-i 
t i kitoms moterims, — žodžiu j

savo

ti kitoms moterims, 
bezdžionkavo arsziau už kokia 
panait ia.

Jaigu 
priežaseziu jeszkotu persisky
rimo nuo savo pacziuliu, tai < 

apsivediinu nupultu; 
(h vinesdeszimts devinto •

vyrai isz panasziu

skaitlis 
ant 
procento.

sutvėrinius, o

Moteries yra paprastai daug 
drąsesnes už vyrus ir daugiau 
narsesnes, prie visokiu užsiė
mimu ir lengvatikosncs. Szeto- 
nas ne del to atėjo gundyt Jeva 
vietoje Adomo, kad motore bu
vo silpnesnis
Adomas augsztesnis sutvėri
mas. Jisai atėjo gundyt Jeva 
del to, jog motore ne bijo vel
nio, bet kaipo akyvesnis su
tvėrimas už vyra, norėjo su 
juoni pasipažinti. Jaigu tai bu
tu szotonas atejas Adoma gun
dyt, tai lyg sziai dienai butu 
paskui jin bėgio jas po svietą 
su gundimu.

iszmislnsAmerikpnai yra 
žmonis, ta jiems visi pripažins. 
Isz priežasties sunkaus aplai- 
kimo grinos g 
keli febrikantai, kurie pradėjo 
dirbt i 
Tokie

trzu tos, atsirado!

svaigi liautos kendes.” 
raudasi jau 

Vancouver, Seattle ir kitur ir 
turi dydeli bizni pardavinėda
mi taisės spiritines kondes. — 

mus neatsirado t uju 
kuriu visi lauke

4 4 

fabrikai

Da pas 
gardimi inn, 
iszsi žioja.

Koma pusantro milijonu ge-Į 
riaiisios arielkos, džinus, bren
džiu ir kitokiu gardžiu gėrimu 
valdže turi ant rankos ir neži
no ka su juom daryti. Nojnnts 
siūle taji gorima po dolen už 
galonu del Jigonbucziu ir kito
kiu i risti Uit u kur tokie ge runai 
yra reikalingi, bet kupeziu ma- 
žąj surado. Konia visi valdžios 
magazinai yra pripildyti tąja 
kontrabanda, 
nuo vagiu

Jaigu valdže turi tiek 
ir nežino kn su 

tuom sztopti padaryti, tegul 
prisiuneze in Muhanoju, o kos- 
tunierin po doleri už galona at
siras užtektinai.

o apsaugojimas 
valdžei daug kasz-

tuoj* 
su jaja bėdos

I’ro^esoris \yilliani i>uwhold 
isz Penusylyajiljos universite-
to Pbiladclphioi pasekįuingai
ycręze f.asztpy mirų-

Vagis pradėjo nauja būda 
tipipleszimo. Tiejei 
sulaiko ant kelio automobilius 
liepia vyranls atsistoti 
keltoms rankoms 
mot eres ir merginas pradeda 
krėsti... Pirmiausia 
gini persi praszo, 
darokopus ih virszu "ir... per
žiūri paneziakas ar josią nesi
randa pinigu ii* kitokiu bran
genybių. Lyg szlam laikui Savo 
kratosia paneziakininosia 
“bankosia” turėjo gana, geru 
pasisekimą. — Kur dabar mo
terėlės ir merginos paslėps 
savo brangenybes.’...

pleszikai 
» 

SU 1SZ- 
augsztyu, o

mauda-
pakelia au

duonkepiu buvo 
Czing Nung, kuris apie 90S me
ti1 priesz l žgimima (’hristuso, 

* a • a • . •

Seniausiu

mokino savo tautieezius kepti 
duona iMlaryti vyną isz ryžiui

, TJK VIENYBĖJE YRA . GALYBE ,

Musu Doleriais Lie»u«je !"»*«>«« Sukasi
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Fabrikai jau ■ '
Bet tuomir dar tik maža dali Lietuvos reikalu aprūpinama

Dekime Savo Dolerius in Krūva
ir aprūpinkime Lietuva reikalingais isždirbiniais

Raazykimes vi^i prie" ,
Lietuvos-Amerikos pramones Bendroves

112 N. GREENE ST.
1 n k ' ' « K ♦ •Lithuanian - American Trading, Co.

BALTIMORE, MD.
Szioji bendrove turi savo skyrių ir fabrikus Lietuvoje, 
Szoiji lieiidrove specijalizuojasi rimtame pramones darbe, !

ne spekuliacijose,
Szioji bendrove vedama rimtu, hiznije patyrusiu, visuo

menes veikėju,
Szioji bendrove jau iszmokejo tris* dividendus rūtoje 85'L
Szios bendroves szerai nors sufyg turto pakilę 50C. bot. 

kad davus proga iki sžiol nėprisidūjilsįems prisidėti 
lygini su pinnaisiais, dar parduodami po $10.00. |

Prie szios bendroves g
nes parduodama ir po’v iena .szera

u l t ' ■

Citli prigulei ir hiedniausias lietuvVs
, kas kainuoja dar ‘

kol kas tik $10.00.
Szios bend roves szerai parduodama ir ant iszmokesnio 

po $1.00 in menesi nuo užsiraszyto szero.
Laisves bondsai priimami už szerus pilna verte iki pusei 

užraszomos sumos.
Per szia bendrove siuneziant dolerius Lietuvon ten gauna 

daugiausiai auksinu ir greitai iszmokarua be jokiu 
trukdimu, nes dabar turima savo perlaidu skyrius 
Lietuvoje.'' ' ■* «'•' 1 J

LIETVUOS BENDROVE NEGĄLI ILGAI LAUKTI — 
PIRK SZIOS BENDROVES SZERU KIEK GALI.

Siusk Czeki ar Money Orderi pažimedamas savo 
adresą, arba eik pas artimiausi agentu 

užsiraszvti sziundiena:

aiszku

Szi agentai yra musu ingai įjoti užraszi net i L. A. 
pramonei Bendroves szerus:

Akron, Ohio.
M. KerbeliH.

130 KYoosicr Avė.

Chicago, III.
A. Damaszka.

1606 S.
A. StulgiiiHkas,

715 W. 191)1.
» c

Paulina Si.

Amsterdam.
Vlad, ilusilas.

16 Swan St.
Baltimore, Md.

V. Molis, 
112

J. S.'

.s . Y.
Cleveland, Ohio.

J u r. Dublckas,
8006 Bellevue Ave.

N. Greene Si. 
Vasiliauskas.

112 N. Greene St.

J. JaausžKa,
1029 E. 79-1 h St.

M. J. Szhnonis.
1788 E

Hloomfiekl. N J.
A. J. StttknnyK.

85 Bay Ave.

Droukbn, N. Y.
J. Kru.szinHkasy

C. E. .PaulojtiH.

K.

38-th St.
East St. lx)ui», III.

Jiioz, A. Brazis,
911 N. IG-tb Si.

GiUierlou, Pa.
A. r. Ijniruscvlczius,

Box 43.
llartford. Conn.

A. J. Kuunietis, 
612 Zion Ši. i T .

, . Homestead, Pa.
1357 Bns.hwkk Ave. p©t. p. jdeękmiBj,

526 Tammany Way, 
KliKgHton, Pa.

J. J. Sz^imziunuB, 
191 ^lociipi SI

Undeu, N. J.
J. J. Liudvinaltis, 

Box 411.
I I

Neiyark, N. J>
A. J. Kuziu#, 

5Ų New ork Avė.
S. Pranys, 

166 New'' Yoijk Avė.

51) Ton l>yck Si.

S. II. SzaUunaH, 
222 8. 9-th St.

A. SniuczkUH.
193 Grund Si.

J. Tu mason ia, , i
222 S. 9-1 h St?

UhCHter. Pa.
A. J. Mekszra.

806 Well St.
J. M. MikoliuuaH, 

618 -E. 8-th SL

Vikriems

Homestead, Pa.

Now.Haven, Conn. 
A. plržlus,

2 Bishop SI..
Philadelphia, 1’a.

P. Grnjausktus 
Salmon A Vlnango Si.

Kun. J. J. Kuulakis, 
324 Wharton St.

Shainakiji, Pa- 
Pov. Kudznia?

205 H. Commerce St.
Juoz. Lazauskas, 

502 W. Poplar St.
Siotut City, Iowa.

J op. Zubgllonls, 
311 College Ave. 
So. Boston, Mass.

Juoz. Szukis,
144 Bowen St.

Springfield, 111. ., 
Bep. Gabalis,
1622 E. .WuHliingtou St.

Spring V,alloy, Ill.
J. AukHZtaitiB, 

2D W. 5-th SI.
Wankegpn,

A. J. Sutkus,
1817 S. Victory St. 

‘ > til

Worcester, Moss.

1-11.

v J. P, VflJJJfųjj, 
65 Eastern Ave.

J. M. Vieraitls. 
'195 P.ery Avė. .

usinenims tapus agentais yrą geru proga 
pasidarbuoti Lietuvos piąmoaies kėlimo.

I •-
1,1 ' ' ’ ■ w ,yr»r.r- rw ..«,«>■ t ,■ , / p <r . .T j , ; , re. • V

Lithuanian-American Trading Co
/ F.r

Limuanian-Ameriaaii Ir acting Co*
ROOM S7. 112 N. GREBNf

atsisžaukia pas pussesmvi Mg- 
iijona Laueaicziųke ant vyro 
antraszo.

Alex. »S. Chnpaitis,
222 Sagamore St., 

Pittsburgh, Pa.
• • I

» y r* tt

Mano I) ro 1 ia i \ * i uei'i s” ir l ’G t - 
ras Kratauskai, Vincas gyveno 
Minersville, Petrus Spring Val
ley, 111. Esu neregis ir bund 
priglaudus szpitoleje. 
atsiszaukt. ,

Jonas Kr.nntaskis,

^leidžiu
(39)

City ji ome, Ward 5
1.1 lack wells Island. N. Y.

Ptiieszkau trijų broliu Rim
kui!, turiu labai svarbu reikalą 
ir norecziau susiraszineti, bet 
nežinau ar gyvi. Paeina isz Tel
sziu apskr., I’aundcnis para, 
j’riesz kare

Puundeiiis 
gyveno Hartshorn

Okla. Box 7. Jeigu kas žino 
apie juos meldžiu praneszti.

Marijona >Szukiener
Kauno Red

Telsziu Apskr
Luokis Kaimo.

.Lithuuuia — Europe

•>

>

riu, iitkeliūvo in AVitšliinglonn 
, ypatin

gai .studentai, kurie norėjo ma
tyti savo sostapile.

Bet dabar Washingtonas vi
suomet pilnas, su darbininkais

Baieszkau szvogerio Antano
Miszeiki, isz Kauno Red., GiiV-

V i • t . '. ,1

suomei pilnas, su .darbininkais 
ir su svecziuis, nes nuo Ameri
kos paskelbimo kares, miestas |je 
jiszlįkrujulųpopasauline sostą

gždu para., J okupavo iniesteliu 
Tegul utsiszaukia pas Kleopo- 

vyrose \’aisznoraite arba po 
adresu.

Vineps Lukauckas;
2 R. Garfield St., 

Grand Rapids, Mich.

Paieszkau Juozu Mikolaįc.zio 
» 1

isz Joniszkes parą.,1 .Liiikuicziu 
desintinu, pirmiau gyveno Plii- 
Indelphia dalmV nežinau kur. 
Taipgi Jonas Minczenska, gir
dėjau gyvena Chicago, isz Jo- 
niszkes para., Rudiszkiu Kai
mo. Taipgi Simonas Vih^iaus- 
ka isz Džiugiu Kaimo. Meldžiu 
visu atsiszaukt. na* *«i 4

Juozapus Vni&iiulis
lo Warren Ct. 

Bridgeport, Coiml ‘ ' s

Paieszkau Motieji! Cibulską
paeinanti isz Marjosu kaimo, 
Nadueniensko gmino, apie 10
metu kaip Amerika,asz ji at
siėmiau isz Anglijos, ir apie 
dviejis metus (lirbom mabiųse 
Pennsylvania, paskui iszv,ažia- 
vo nežinau kur. Gavau laiszka

■ ■ ' * ' ' '

uuo levuko isz Lietuvos. Jeigu 
kas žino ar jis

l>ile.
“NųguĮiyie gyventi Washing 

tone ir nežudyti jos ypatybes 
ir ypatingu gražuma,,’ raszo 
Vikontas James Bryue in Na
tional Geographic Society. Vi
kontas Brvce buvęs Britu am
basadorium in Suvienytas Val
stijas. Jis gerai apsipažinęs'su 
Ainerikn, nes jo knyga “Ame
rikos Republika’’’placziai var
tojama mokyklose..

gyventi Wash mg

nes jo knyga

;n nurungi upe Upynoj a per 
miestą. Dalis miesto, medžiais 
apsodinti, tas maždaug padai-, 
liną miesa. Per valdžios ir savii 
piliecžiu pastangos Berlynas 
tapo inspudingas miestas, bet 
niekuomet negali but gražus, 
nes gamta Berlyną neapdpva- 
n o jo.

Imkime Potrogradn.
Put rogradas t tiri garsu pa

jūrį ant Neva upiis^ 1, j?e ^iemo- 
. • ledais apdengtą, swszalus 
kiidtiict pati orą .sztddp, vasąrp-

A 4 

4 *

Nuea-Tone* 

t

Sugrąžina man sveikatą Ir pa|ka 
... pas, saka Ponas Mat ttaesieiB <v . ... iMžt-u,jn.-
A i ,  - - —— - -w .r w -   w -•

juxu vaųstiis, Nuga-Tonc, kurios <luo^a 
(yįrtumii vmain kūnui Jos duoda naiyck 
liyvybę. tBuvpu labui numipnetas ir Ęjdavųtv 

yifcukius vaUtus l>ct nieką ne 
VeflWje. Kaip tik pradieja^ imti Nuga*ToKcf 
atgavau sava*Rv<^)caui ir pajėgus. Jiu 
num lazda ir davt energiję ir tvlftcinui. Ga|pi 
lUbar uUįJcicti y^ ayjkiu^ dauginus darini negut 
pirmiau^ ir ne įauJiu^pavargimo ir paritai ^diu 
jruiakytL Jog Nuga-Tonc yra geriaubis Vaistas 
it* genansib atKaiviuAi) avoikatOM. lankiu saYB

Pri^ tu<>s, įcurio sutaisą tuos vaistus ir 
kuinam patariu Nuga-»Tone.** r

TETR AS M AT VSEVICIS.
Nuga-Tone priduoda didesni vwiklumg |r

Potomako Vandenpuolis.
‘‘Nei viena Europiszka vieta 

turi toki puiku vandenpuoTi 
kaip Washingtonas, tai yra, Po 
tomako \'andenpuolis Syki pa
matęs scene,rija aplink vanden- 
puoli niekuomet nepainirszi,” 
jis tolinus raszo:

“ Vienna turi gražius laukus 
kalnus ir gražius giros. Londo
nan irgi turi gražu žemvaizdi, 
bet nežinau noi viena dideli 
miestu Europoje (apart Kans- 
tantinopolio) kuris iiiima savu 
apielinkej tokia puikia sceneri- 
ja kaip Washingtonas turi sa
vo Rock Creek Parke ir tokias 
gireles, kokios seka Potomako 
krantus.

Washingtonas net tiri 
juriuranku prie savo durti kaip 
tai Konatantiuopolas turį,

nepaini rszi

gražia

je ura vėsina. Neva upe Petro- 
gntdo .vieninteli} grožybe. Pet
rogrado laukai lygus, ir prieža
stim daugybes prudu ir klanu 
pyi i i u, k u i k u r i os v ięt ps 
pios. Apart NeVos upes 
grades neturi kitą jgamtiszku

B i

ražus bet ne nuo 
stehus. Neturi Washingtono 
kalnu, gražumu ir; vjliojanezia 
gražybe jog neapdirbtu giriu. 
Seine upe ir negalį but lygintu 
>u amui ikoniszka Potomac.

rl'as pats su Madri<bi. Mad
ia kabiai 

per toli nuo miesto. Jos \ ionin- 
telis vandenis tai maža ir men
ka upele Manzanąres. Madride 
žmones pasakoja, apie atsitiki
ma Alexander Dumas, garsus 
Eranciizii raszytojo, kuomet ji> 
atvažiavo in Madridą. Ji nuve
du ant Manzanare> upes tilto. 
Diena buvo baisiai szilta, ir Du 
mus i 
szu vandem
la vandenio, imdamas stiklą jo 

regėjo Manzanares 
in draugm

Ne, paimkite

- ISU.WU, 111, . ’
j VJStnriu’1 sĄvn ncapruboliouta pudCkavojinją

tyirtumą ^viiain kūnui Jos duo<la naiyą 
(;yvybę. tBuvpu labui numlnnctas ir iSdavi|ni 

juž visokiu*1, yuutus lxit nieką ne 
^n>nr:. tik pradieja^ imti Nuga»Toncr
atgavau ir jpujlęgaR. J|u nuilsti
num lazda ir davt energiję ir tviftemm, Ga|pi 
lUbur aijikti lt ys Ayjkiu^ datypaųs ^larba negut 
pinninUH ir nę įautiu na vargano ir paritai guliu 
jmakyti. Jog Nuga-Tonc yra geriaubis Vaistas 
it*.g -nmisu* atgaiviiota nvoikato«. Lankiu sava

1 mmL* A ft a JkuM Jk e ritei « »

Vėtras matusevicis.
NitKaVTonc priduoda dld«»nl voiMum* Ir 

Kirttinni vUlcniK kjyvMh pajkjcoinx, yra 
Xcbiiklinx** vnl.Mas d£l idlpiHi* ,l»*rv»»<>Cu,- 
MiiiitikltiUi vyru Ir moterių. Duoda naui% 
«t>vvbę jaknoiiM ir darnom*, .atgahui 
InkAtu*, pinota nuodinga* ntmatas, praia*

szla-
Petro-

sunaikintu vyru ir moterių^ Duoda naiil< 
gyvybę Juk no i imi ir hmotim, «atgah]ii 
FfikMiiii, Jiniula nuodinga* atmatas, pra^a*

__  ... ___ ¥ - jodą puiku 
apctlui, <krą įgruomMlavInMh n u nJ aliniu* 
ncrviiR ir tvirtrjo pastiprinanti piic£X|.

Ko|na lx>nkuti Numu-Tone talpiu phną
(jaukite t>oivkuu Aiandwil rm a^Y4b* 
kariaus, ImkiteA0cr 20 dienų ir }e^

prit laukimu.
“ Paryžius <r m

Net ari

4 k

ridas stovi lygumoj

iizsnnaii vdainasA gert, pra
dam padavė stik-

ak y s 
Atsisuki 
4 4^"

duokite tai

‘S

Upe. 
pasakė: 

szita vandmii, 
biednai

jai daug daugiau reikia 
gerti. 

I i

. Duoda nau]< 
lomu, <atgah]i*

H n Krizu* k ^puthnuzf •nepriima^ kvapo ir 
iivoTą lietuvio rfcpvHWmuf« Duoda pulku 
upvivMf, < kk BlUOjrilMliUte
ncrviiR ir tvirto* pastiprinanti pi • c ko •

Ko|na bonkuti NuiKM-Tone talpia nllna 
viena mčnrjii gydymo* o prekfc yra 
(laukite •boivkuU aland mm! pas riayrizapUa» 
koriuos, Imkite 20 dienų ir }e*g<l ItM 
Ittitiite viriai u^iancdiftthaptiekoriuri sugrą/h
ant ivkpriaus, rituokite rnumall.OU _ 
pilno mlhneni gvaranUioto.<ydyrr --------
kieto pačto. NATIONAL
^37 So. Dearborn St., Chicago, dlL

pilių 
$1.00viena mčnrjd gydymo* o prekfc yra $I.ML 

(jaukite boiikuU aUmdieil au ajava/apUa*

buriu* tinai u^flpirteedinthAPtiekoriuri sugrą/U 
jumsJuMi plniįiin. Jchtu.negalite gauti pan 
ant iekprlaun, niurkite mums $1.00 o gaynlte 
pilno mihtwsi gvarantuotii.gydy nun a pino- 
kieto pačio- NATIONAL %AH<>RAlv)RYt

NEGIRDETJ.XA GERA PROGA 
DEL VYRU.

Silpni ir uervuull vyrui guium paleji- 
gviniinH per naudojimą 5'OVO* Szita 
Htebetlna gyduole lazgydc tukutanczlu. 
Jei kenczlate nerviazka nusilpnėjimą, 
t rotis pajegoH ir mintioK,- jnkatn jr 
llgoH ptiKlcM. jeigu negalite! užlaikyti 
minties naiuraliszkai. (ai NOVO jmiis 
pagelbės. Szi gyduole priduos jumis 
drutybes ir mitrumą trumpam laike. 
Idant jumis užtikriniI ka NOVO jums 
gali padaryti, mes iszsiusim jumis per 
įmėžta 15 dienu gydymo, vertes |2.0l', 
jeigu prisiusite savo.adresu ir.už 50c 

■Htempu. .Nepamirszkite kad mes ne 
duodam Jumis lik sempeli, bet 1xz- 
Hiusime Jumis pilna 15 dienu gydymą, 
kuriu kaip nekuriuosc padėjimuose 
bus užtektinai. Szita ofortu tik ant. ' 
trumpo laiko ir privalote raszyti tuo- 
jaus per puczia, prastai suvinuota i- 
dani niekas nežinotu /kas tUunczlama.

COMPANY.
Nėvr York, A’. Y.
Ill I ■■ I. .................     ■ ■ M.*

bus užtektinai. Szi ta of erta tik ant

Dept. 48.
NOVO

Box S3;

Upei, nes 
atsi-

r

Imkime Londoną, 'fuisinga 
Surrey ir Sussex seonerija 

įjauiero aylia. Sanįjago du Chįle graži ir gražus medžiai apden-

lai ixonauinUDopoias turą noi 
puikus kalnus, kuvie apima Rio

sostapiles, nei tokia j nariu- i n- 
lanka kokis San Ernnciskos ta
kas ią ocoųua.; byt fie nepąpras 
t i gamtos turtai, jr ju labai ma
žai pąsaulyje randasi. Be( ma
žai yra sostapiliu pasaulyje kli

šu AVashing-wvft.mili lygintis 
tonu.

Berlynas.
“ Imkime .Berhna.
“Berlynas randasi jJioszko- 

sc, visiszkai lygus, ežia ir^ten
j

T*
pelkėtas pnidas tirbai ežeras’
" ............T"!

jog
j

Bucks kreidinius 
mitą Londoną irgi neap-

kulnus.gla 
bet gi 
dovanojo. Thames upe nors pil-

* [ van- 
ali lygintis su Polo-

• ¥

na, augšztal pakilus jurlu 
deniu, neg? ..
mako apliidcybiu gražumu.

1 • • • . ■. • *1 t

—...... .. -------------Tj-f -7';-

Mergluu balberlu szspaa.
Unloju prekes tiktai. Pra- 
szoin. Tolppl isztnokiname*/ M’
vyrus Ir merginas Vai be- 

NTzsii'ImIrcalrffn v»n- x ' aP

•J

rlautf. Neužmirszkito nu
mato; Netoli Union R. 1L 
ftaci^oa.

1202 Ten ■ ^ve. PlttubrntRh. Pa,
T 4 ............- " ■■ ■■    ----------- ---------------- ■ ■' - ■

f* h ** X

Ihwkotts,
!■

T

Parduodu laivakortes 
linijų už kompanijų

TT^TT^rr:1 ■ y* 
y- -r ~ w

Grįžtantiems Lietuvon
* 1 * į /' 1 < n , ’ ' « k A♦ n . rf <* ■' ii * * * ■ i .■» 4 * I V t , \ > ,

lae Xew Yorko in ĮJępoju be persėdimo $145.00

gy vas ar miręs 
meldžiu prancszt nes yra svar- Įj 
bus reikalus. . ,

,P. M iliauckas, 
x887 Bej’gVoof A\'<‘.

ppio ‘uo,i>ty
j

Paieszkau Zidoriaus Luko-

Isz New Y or ko in Lieppju per Hamburgą $133.00

Paieszkau Zidoriiuis Lul<o- 
įziaus isz Baseinų/Ąpskr., Sa
gintu Kaimo. Tųrhl' svarbu rei
kalą. praszau atsiszaulit.

Mikolas Tatnuficlb
pruszuu atsisaukt.

fe 154 1
, Rosebud W. Va.

■■ A” >-

KAREIVIO KAPAS.
K Z

Lygio! pievelei,’ 
pidę žalio beržotid, * 
M ai yt 11 au jas k lipa s 
Ž u v tįsi o bernelio.

Lygio! pievelių

• A' " • ,

Jo kapus Uepu’Ofeztus
V • •

Žolynais iteset-a^, 
Tiktai niodžlo kryžius 
J r žodis padėtas:

♦ r 1 *h *

A‘Cze ilsis kareivis
i Del laisves kovojo, 
“Daug prieszu nukovęs

G tjvęle piddo jpr ./ 
? • k ■■

Ncsliubiuo niekūs
Czlionuis purauOVrfiC/lion tu S pai-audbfiį’,;
Alut j išauto viofe 

. Nėr kam jp gtinhifi/

Tiktai lakszCiHgŪlele,
*. . . « v " l. <1 . ...

Ant beržo nutupiis,
Gieda .am dainele •/ t ■
Per naktis h' rytus.

h4 tiktai berželiu
P‘ *“ M ‘

Apraudakas
Tasai1 žtilės viefe,

*

I. .•

.e ■ r

l

y , 
*1* jję.

si J
■ cJ

I

I

v
Vai

č

Ir kas A’ųkaroHs/ - Hex.
i

; * •
H ’ i

v .'.tpl

< J
t
/i

i

I

I

Isz New Yorko in Eitipmus per Hamburgą $130.00 
Ism New Yorko in EHkunus per Rotterdam $104.60 
Lz New Yorko in Eitkūnus par Ąntverpcn $107.15

Prie tu kainu clushleda ${/.00 \\'ar Tax.
PASAI GRĮŽIMUI IN LIETUVA $10.Q0.

..........r—-■
Keleiviai yra puHitinkami ant dypii, 

nakvyne, j 
Veik visnoKe

••biurai” gauna ,pusu» in 
nam už dyka” yru neteisingi ir tokiems netikėkite. I 
lęriopalUay<4y((ąiui j)r(<^k|le 2v ir tu^Avok^e: , 
P. MIKOLAINIS, 53 Hudson Ave.

Isa New Yorko in EHkunus per Rotterdam $104.60

Prie tu kainu dasideda ${f.00 'War Tax.

apvtiipiniuni ju bagažai5 geru ' 
apmokėjimas ••incojne tax ’,' palydėjimas turi laivu.

> lietpvlu laikr;useziuo.se tilpo apgarsinimai jog tūli 
3 (lienaii ir‘paskiausiai, Jtud “pusportus gau- 

‘ ‘ . Jį?! kas gauna
•’dykai maaportus”, tai jie yra ifal.szyvl ir .keleiviams kuUiitQJu deszUn- 
lęriopą/ tguųUpyst |>rįd^k|te 2v plPUHUt ir mlr^savoklie: ,

Broolilyn, N. Y.
T

VYRU

Temykite Tautieciiai
Siunczni plnlkthV 'ln tlttft1 dUIls 
pasaulio pagal pigiausia 'dieuiDl 
kursą, 
aut v ir. u
kainas Iszdirbu visokios ruszios 

'Dokumentus notarijaliszkus > .ir 
su užtvirtinimu konsuliu visą * 
szallu. Duodu patarimus \iso- 
kiuose reikaluose.' teisingai * ir' 
Ibepnrtyviszkai. Ilsu* po kontrole 
Ir priežiūra Pennsylvanijos val
stijos Uankinio Departamento, ir 
po'rtickdia kaucija sudėta valdžiai, 
pilnai gvarautuojant visokia pi- 
nigiszka apyvarta. Galima susi- 
neszti ypatiszkai arba per gro- 
nuita, szltioml antraszu:

J. G'. BOObEN, 
432 V/

^DuBois-Fff:

. .......MR—

Tik Žiūrėk ir Skaityk

Duodu patarimus viso-

W. Long Ave.
v

j

Jei nori Lietuvon važuoli pigiausia 
yra per mus. prekia' laivakartcp jjcr 
\amleni iki Eklkunu iki 14c-
pojaus $132.00. Esame specialistai pa
tarnavime . atitraoklme giminu .isz 
Lietuvos. • Geriausia atvažuoti pro 
Kanada, mes pusi tinkam prie lai va, 
duodam broliszka patarnavium ir ke
leive užgiuiodinam savo prigimto kal
boj. Daba r laikas geriausia ‘piisiunstl 
laivakorte ir atsitraukti sava gimtuos 
isz 1,lotu vos. Telp-pat parupluaui 
pas]H>rtus iszvažuojautioms Lietuvon. 
IjitvtJoj ir Rrtsijon. Informacijos 
dykai. Dabar pavasaris, tavo gimines 
praszo tavęs kad .jiems sėklom ir 
kitiems dalykoms atsiuustal pinigu, 
siuskite per thus, pigiausiu *kursu 
mes pasiuneziam, pinigai iszmokamo 
in 28 dienas CASH ir paraszu priėmė
jo pristatom. Siusk <juums >jolerela o 
mes palei tos .dienos kursu pusiunąim 
Aukai neis. Kas siaus $1,090 ar dau
ginus tam labai pigel padaTom. Piui- 

laiszkus siusdamas c vaszyk 
. • Ap.26

ATLANTIC AMEJL INFOR. BURBAU 
Ųcu, Del. Now Castle, Pa.

* * l K ■ ’ . ' J ‘ ' U
y *» ■*»■»**

.. : « . • -■ ■ ’■■■■•' ibc.fi
Daktaro KOLER yra vienatini* tarpe Uetariu daktaras 
Plttsbvrce. Jieai. mokinosi Veronoje, ,stndiJavo betUe 
;t? metus ipvalrlaa U«as vyru Ir iroteru. todsl jas’nsodup-

vyru,? epupfV8, nležcjlrnuu, f Ūpas tinimo, tavalriaa tipas 
paeinančias nuo necryatumo kraujo. AtsMcaukfte ypa- 
tlB3kal, p?r Jąlaąkus aes nepyčiau. Dr. Kolcr kalba RubUm-

kal Ir l,ie»)c|fck<Įl., Of Ians 
Ncdellbnilė 9 Iki 2 popiet. ’

,, Aąs. Ay«;
"..... v........ i .,,.r......... . „ ,..... ...

Prekybos u* Pramones Bankas

J

PlttEbww« JImJ 'mokino®i VttftMWOj*, ,«tOdtJwYO bHMo 

nial jNtiUgBU. Gydo MŽalnuodUilmo kraujo if ailpnybM 
vyru, tpupiŲE, nltžcjlrouE, ? UfM tinimo, ; invAlrU® tigM 
paelnanczfaa nuo necryatuino kraujo. Atolrimukite ypa-

.xmWazkfd., ©finos yąluądos puo .9 ryj.o Ujg 5 vakare 
ml8 9 Iki 2 popiet. 1 ’ . *

j

induly',

* ' I i ■■

JiYOS
• i •n”' •

'S r I

~PANEVEŽYJ

L»t.
> S v

V

VILNIUJ

-f

gus ir laiszkMB siusdamas1 taszyk 
ąi)t aduoso azjteip: < , / > Ap.26

Now Castle, Fa. I 1-1 *
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IR JO SKYRIAI
Ml 

f

\ j «■ ?j

t

‘uftli'i i

rask:

'I*
.n

r

urrupš 
rjfEPGJUJ► J* .

KLAIPĖDOJ j * 11

< R. M, S,**.

t »* I ' ■„. r
MARIJAMPOLĖJ '

Ėjięgrųięįiąu^iiį Užmoka ptoifc
agkntuba nkavarke. k<

v?■' VIRBALYJE "
’ta pasiuntus per savį

■»

ĄGkJNTUBA Kol žemas auksino kursas,
** ** .. ..... / 'Teįi’^ausi,<]ęk pinigus ’ P. BįaįūUan..-rv.-.. ?Te1}

6 nuosz. padėjus 1 metams.
3 puesz. padejus neapHbotam laikui.

..... " d?' ,
Busidejiftm banke duoda,Banko agentūros vedėjas

711>rj',..c 'io1 A' a w 1 x9 ■ * «1 > ,

Z i g nnow,. 'padegus 1 iurtwhs.
rwlgUjS kpftsl^itiippi pnHpą' ir i^nnoęijaę

t

■W N. NARfftWHMA, wr BrosdBt Newwk. N. J, ‘Jji *

1
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■ Kas dvi savaites ant *‘Q” laivu
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Cherbourg ir Southampton 

. ORlirr l 21 Mojnus Jr 2 July .
O KOPĘS A I Juniaus ir M July
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..... pasažierlu,. * ,
THE ROYAL MAIL

jr 3 Jklafotcpasažteriti

atsaži ertu
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Arbu pits bito kuki afotrta;-1

STEAM PACKET OQ.
2ė BKOADHAY

SANDPiRSON & SOil,
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useziuo.se
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SBUUH8.
Legenda.

Cinai ežia pat po paežiu *kaD 
iszgirdo liūdnanu

•Greitai eme leisties nuo kaluė 
ir įminate jauna vyruką, kuris 
sėdėjo pasirėmęs jau szioj pu- 
•eeje upes, prieszininka szalyje 
ir liūdnu savo :
dedamas i u ramias Syzak i vii- 
t » « B "* • « -» K « ar

du hlėl£

žvelgesiu Vei<-

įis liūdnai, pusbalsiu dainavo. 
Jame tai jis ir pažino Vaboros 
broli-(«yri.
apkabino ji ir 
kszaras negalėdamas pratarti 
bueziavo jo skaistu ve id n.

Pribėgės 
nieko jau per

Ga
lop vienu pratarimu apibvye ji 
szimtais klausimu.
’ Geri s 
fezaukt i 
dirbanezius, bet 
Kvne.
; Tuomet lai 
pricszin i ūkai

iszkartu 
žmones

prie jo,

norėjo su- 
anapus up<?s 
Afla jam už-

D/Ąum apie Maiittkurs'Mu kai-
maukis, 
br&lus...
juoa, kad 
iJf Matyti,

apie Vaiiora "A v, apie 
Bot visuomet kutste 
gerinus ginkluotitši. 
kad ‘ 

jilute art inaueziasi
prato, kad silpnais i n ran k i Ai s

jo szirdis ith- 
i audra

rti 

I 

i 

""Į

1
įT

SAULĘ
..   III ii II, >■ o —BI.

jlo,,bet tm;»j galėjai pamatyti, 
Kad pHėsžinihka'i baisiai inir-

<k

——i   -ii<n —■ y—   —;,ir> , i           ......  1—r**“**

JdAINA APIE BOLSZEVI LIETUVIAi'-GiaiA AMERI- 
KU8

Nevienodos girioj
'Žaliosios egleles;

AMMb. b----------- 1-------- ----- r-T-Į-b ---------—. 4 -T —

voratinklius aptrauktas sie
nas, apdulkėjusiais rakaiubtis, 
bot kokia, buvo jo nuostaba, 
kuomet .vidun .inejes pamate 
puikiai visokiais 'žolynais isz- 
dabiutas sienas ir viską tvar
koje. Matyti, kad mergaites 
Trinka' glamonėjo tas sienas, 
negalėdama glamonėti jus 'sa- 
vTrihrko. 'Staiga, is‘z užpakalio 
apkabino jo kaklu mažos szveL 
nios rankutes ir meilus, drebus 
balsas ])ratare:

Gulop asz tavos susilau
kiau, galop po tiek motu su
grįžai, jau nebiszloisin tavos 
danginu. Geriaus mirti drauge^ 
negu persiskyrus gy venti...

Afla nieko negulėjo ant tu 
atsakyti,

A

v

G> Ir Subruzdo patyrė, kad Af -!
» » • ■ - >' ‘ t

pi'uėjuk išz

£

TARADAIKA.

Z
i e

KOS PASZELMNI DARBA.
»# '. ’ * , • * l

bietnvjszki IrtiKaunas I lį

la sugrįžo.
Poriii ’ vdlaiidii

į) r i ė s ž i U i n R u J<i i i n i o i sze j o Vii d <J- 
le ^iriklliotiiju vyrri’’.kuopa4 ir 
sliiiko prie jtf sbdybu. Afla 
licriri’ visieriis būti priširen'^hs 

nuo

krascziai žymioj vietoj atspau
Amerikos JiaudondjžilinaNeteisingos yra

Ir žmonių kalbeles.. 
pztai pradėjo komunistai 
Skleisti msztUS melagingus 
No r’ tau t i čežins padaryti 
Visus nelaiiriingrts.
Du r su rauda tokia vieta 
(Kad’jie iszputetn), 
Tur spaustuve dar ir

ka” 
Skleidžia žala sviete. 
Koįriunistn bunda siauezia 
Po miisu Teėyiie.
No V sugriauti mus’ 
&<• m tyirij gilti tin ėj«

Nėra Dievo nei likybob” 

doros nei szvontvbos
4

O

Kryžiaus pvaneszima apie jos
darba Lietuvoji 
metus, 
net edilorialuose 
apie darba 
nojo T” 
skaito: 

4 i
žins grynai humanitbrįszka or-

per pereitus 
laik rasęziai 
komentaro 

. Amerikos Raudo
Kj-yžiaus pranesziinas

Amerikos kaud9n|isis Kry-

maža kas bus' galima ingytiftri- 
czians neskelbė iszkaluo, Rod 
tuomet hr tuomet tas tur iftMi- 
tikti, bet kad butu visuoiiiėt 
pri^irenge, kad paskui nepasi
gailėtu savo 'neatžvalgumo..?

Vienais tokiais metais, Al
iai atsilankius isznaujo, vfcrio 
Gyrihus vietoje ratio kelrita 
apsiginklavusiu vyru. Jis stai
ga suprato, kas 
tuomet pripuolė 
aszaroms akyse i 
ti, nes prieszininkai 
ju ribas, nes suardė saatikus 

duotojo žodžio, 
pereitąją nukti 

viena isz darbszcziriusiuju vei
kėju tautės dirvoje.

Afla. ilgai neprieszginiavo lr 
laivas, stovintys paupyje, Mi
kele jin in teij) geidžiama sza- 
li. r

:Pru> kaimo besiartinant suti
ko juos didele žihoniu gariju. 
Neapsakomi džiaugsmo balšbi 
skambėjo isz visu szalin: vibhi 
smagiai sjiaude' ranka sugTi- 
žusiam isz “keliones,“ kitikei 
isz graudaus sujudimo sžliids- 
tesi aszaras. jaunumene ripšjji- 
tusi jin isz visu pusiu garsiai 
szanke: Afla, Afla sugrįžta, jis 

tu nelai- 
InimeSi1

cziauH neskelbė

atsitiko.'Jie 
prie jo i F įsu 

melde suglyž- 
1 • v ,peržengė

prie
i

>
kai kurie

4> *
Įnik rasęziai

jis patyrė kad 
dar ligi<ziol vi

lius savo prižadus isztosejo, 
kad neperžengė duotojo žo
džio. Pa kiauše paskui apie Vn- 
liora. Ji teip-pat labai ilgėjosi 

iszblyszko, visada 
nuliūdus, retknr- 

ėziais su kno tekalba, tik daž
nai tenka iszgirsti Aflos var-1 
dus isz jos lupu. i

Afla kiek
Gyriui suraminti Vaiiora, pa
rake tikisi s netrukus sugrįžti 
atgal, tik sake, kad ji apsira- 
iriUitn ir turėtu vilti, be kurios 

trūksta Tysžiai ~ 
kartu visos los ne

laimes liausis kankinusios...
Paskui paprasze, kad kit 

metais, tu paežiu < 
vėl cziou. nes jis kas meta ap-l su 
Šliaukysiąs, 
tautiecziams,

in balsia kova,

savo

be Atlos, i 
Vaikszczioja

stipriausi 
vilti, jogui

gulėdamas patarė

Liepe 
kad

ai

nes 
ir neisztesejo 
užiimszdanii

keliones,

mus iszliuosuos isz 
miu, po jo vadovybe

žodžiu atsakyti, jo ‘ sžirdis 
greitai plake, Veidas apsiliejo 
rilusVninu, akyse sužibo aszn- 
rris, kuriu Jis berieik' nepažino
jo’, bėt jos staiga ir dingo nenu- 
ried ėjusios Jie r skriiristuš, tik 
stipriai apkabino Valioros Jie- 
inrini ir pirma karta savo' gy
venime jtmdviejU lupos susi
vienijo viename, krirsztame, 
bėdnghiu jausmu pilname ph’- 
bheziavime, ir pasitke visa, ka

ir laukti nuo jo tik ženklo ka 
daryti. ' " ’

O ginkluotoji Rpopri .slinko 
vis art in. Staiga, prie upes 
priėjės, kastojo. Afla tuomet 
stovėjo aiit aukšzto kranto ir, 
žaibuš metaiiczibmis akiliiis 
žiūrėjosi in ta, kraugeriu gun- 
jip Sztai vienas isžejdJsz ju 
tarpo ir garsiai susznko, Jogui 
jis tnojiiuš atsitraiiksia, jeigu 
jiems.bus Afla iszduotas. *' '

Tuomet Aflii, pirima jati rirto 
siivo broliu ingaliotus, ruseziai 
snszuko:

Kraugeriai! jiiš netik' 
saVo žodžio neisztesejole,' bdt 
dari pašilui tini us sulaikėte, o 
dabar drįstate begodisžkhi ret-

prie upes

j

Po pūdei iii treczia'ilifYim 
Būna posz’tine no vienh. 

Badai 1 Ilinojuje kokiam tni ..
..fikle, -

Ne vienas galva prabeldo 
Biles ir stiklui darbe buvo, 

Kožnas gavo,

i 4 szai-

dari 'pusi nd tini ns sulaikėte,

j me didžia kova ir t. t., kuomet jv
• • . • a . _ - ♦

praneszti 
pamažu 

rengtųsi in balsia kova, nes 
jis gerai žinias, kad ta Santai-

L----- - »■ - - - ,—1 
akus busi taigi reikia, kad L 1. v, ' UM . .. ! .

diena butu prisiartino merguieziu būreli 
i Valiom pryszakyje.

veidas lai iszblykszdavo ir pa-

S
Jos

p>> (‘rovė

» ii d * ' < 1

Ne polltiszkll,. Jie 
ne pirklybiažta. 

Duoda paszalpą be jokiu iszka- 
sežiu, (iemst kuriems paszalpa 
reikalinga, laųiaisunt tuuids, 
politikių 'seniūno, tikėjimo ir

ganizacija. 
sektiszka ir pirklybiazlču.

katras tik pa
kliuvo,

In gauja (uju pesztuku 
Narsiu kertuku,

Q kad tai buvo Nedėlios diena, 
Tas neapejo neviena.

Vienu vaikina, teip snteriojo, 
Jug daktaras daug darbo ture- 
' / v . . . ;’q?

Kol žaidnlius .susiu vine jo.
Kaip, sziudie.li tasai vaikinas 

isz rodo?
('gi kukta rmrtbuotu, 

Galva gužuotu,

>

44 4

Komunistai sako 
b i 

p
4 i

Nėra <
Taip jie visus moko.

Nieks i ________
(Nevalia turėti), 

vis isz \ emo

neturi nuosavybes”

politiku,
j lyties. Dirba, savistoviai ir ne 

. (pi ivienyta >u kitoms organiza
jei jom s.
I •

“Nors Amerikos Raudonasis 
Kryžius laikos si

. tiju laidžios valdymo midui 
bet ja Valdžia ne valdo ir Rhu- 

į (lėnasis Kryžius m
• • I 11. >

......... os. tik atstovauja zmo 
nes (<>s respublikos, ir jos tiks 
las - jieszti praktiszkaijr mėdy- 
giszkai, simpatijų ir gej'Os no
rus Amerikos žmonin dot Euro
pos žniouiu, kurie taip dlkczįai 
kentę nuo Didžiosios Kares.

Bm* praeitus niet us Ameri- 
Raudonasks Kryžius plu-

ulig Siivį Vala
is“Taip ‘komunai’

(Ku ežia bekalbėti!).
X

Mieli broliai, jus lautiecziai | valdžit 
Iszmhiti turėkit,
Melagingoms kalboms, i 

tams

p atstJva/ibs * • atstovauja
kalanti to, kuris isz jusu k'aimb 

_/„J: ‘ ^/i jiis 
nei šzf rises i te, 1 ai 

i puses, friip-pat 
Asz savo žoili 

ir sztai stovin';
vardan teisybes sugrižaii iri

iszeidamas pasakė
savo žodžio 
Uriž, 
neišztesesiu.
laikau

rasz-
butu'ilgomis naktimis neiszpa- 
sakoje viens kitam. Buvo ta
rtie pabucziaVime bodugiiiai 
skausmu jausmai, baisios ilge- 
jimos valandos, knršzti meiles 
jausmai, žodžiu sakant—visa1, 
ka tik žmogus, 
ba tįsias, 
šakoti...’

O saule tuo kartu mėtiisl 
paskutini spinduli jri’o laiig'a,
J o 
mo” pasakyti, 
giriu ir kalnu, tarytum nakvj*- 
hen rengdamos!. Dar jos pas
kutinis spindulys sužibo Syža- 
ko vandenyse jau silpna', gOs- 
tanezia szviesa ir Isžblyszko, p 
isz kriunu praskambėjo skrai- 
di, jausminga laksztlngalos 
gaida. Szvelnūs vėjelis vos-vos 
jaueziamui pritemo ir Iriikde 
skųiininga medžiu lapu pasi
kalbėjimu, o tie, lyg skuzda- 
miesi graudžiai sznabždejo ir 
baimingai drebėdami liūdnai 
niūniavo savo 
szcziai sutupe 
jau snaude pakisze 
viltos po sparnais, ir jau nebe
girdėjai daugiau ju suvargu
sio balso, kuomet persi mėtyda
mi paskutiniais nesupranta
mos mums kalbos žodžiais, ta- 

” geštaii- 
Syzako vilnis ra-.

ilgus metus 
norėjo žodžiais iszpa-

norėjo tuo “ligi Įiasimaty 
pasakyti pasislėpė už

isz mano 
11

4

už tėvu
r i f

ir puolė po

Niok'ad netikėkit.
. ) <? * .1 ’T 4 >

—-—t r yw*
, Putras Klibas

--.r'uri --j
Ne greitai in svietą žiureti ga- 

" ‘les, x 
Lyg smert atmiute turės.

i '<
? ’ rti ’ ’ ’

Iszpanasžin jiaVielgihiii, 
Gali pažinti Jamsuma Vaikinu, 
Duvadni vyrui gružei apsiijna, 
In bjiatires kompanijos nė ejnu 
Namieje sėdi Ringas skaito, 
Fo visokes urvas nesitranko.

V y r u cz(‘i, s kail i mas

• les PARSIDUODA FARMA.

•

4 * 
k os 
ežiai veike Lietuvoje, turėdami 
stotis Kaune 
Darbininku 
tai tik dalis Amerikos komisi 
ins. kriri ni’ižinri visai Bnltrins

vaisingos iar- 
dideliu ir !•/* nnM / i i u •

Įima pirkti a/it lengvu mokeS- 
gei;ia usis laikas 

pirkt, pasiiiaudokito proga. 
Ątsiszaukit in Saules ofisą.

. (A. 26)

Lietuviai ant Farmu

Kalios geros 
mos Kiti g town, Pa. 
mažu nuo $1,500 iki $0,000. G t 11 I
ežiu. Dabar 

pasiiiaiidokite

ir f^zianlinosi*. 
vienute Lietuvoje

pa si ry ža u 1 i p k s m ai 
szuli numirt i...

Staiga isz {mos puses upes 
suszvilpe .striela 
paežiu Atlos kojų.

Afla tuojau pažino .korio tai 
ranka iszleido ta 
urnai pasilenkęs pasiėmė ja ir 
paleido atgal isz savo saidoko. 
Striela sukaukė ir neužilgo 
augaloto, žila barzda vyro ap- 
taszke žaliu

si rida i b jos, kuri prižiūri \isa Baltijos 
Valstijų paszalpini darba.

“Organizacija dykai i sudali
no Lietuvoje drabužius, medi
kamentus, ligonbutinius rėik- 
menius ir kitus reikalingus 
reikmėmis visiems ligonnu- 
(!zianis Lietuvoje, civiliszkatiis 
ir mijitariszkams, taipgi ir ria-

ne vieno
uepragaiszine,

f r kožnas isz

i

baldavo kaip sniegas, tai pa- 
ranzdavo kaip pinavijas, aky
se spingsėjo aszaros, krutinę 
^markiai banghvo, rankos dre
bėjo* tarsi, staiga norėtu ph- 
;ries$ ta vainiku, kuri tuojau 
turėjo uždėti ant sugrižušio 

’“keleivio ....... .....................
tinybos supratimas ir jos thin 

iszrinkimas stabdė 
. Visi žinojo 

pasiuntė per Gyri ir .ios riantikius su Afla ir visi 
eiti atgal, I

ka neigtaitesis, kad jai karti!

tuomet, .num Aėnžklupl% viHąi 
neprisirongusnli J^iepe, įe
rzinus, ligi tani tikrojo i^iko, 
elgties- ;
esu per silpni 
vos luiiiieti.
spėjimu
buvo jau beketinąs 
kuomet atsikreipęs iii jin pra
tarė:

nepri si^en gils Iii. Ęiepe*

k nitrile

tarsi, staiga norėtu ph- laksztlngalos

žolele striela 
tiesiai in szirdi pataikė.

Prieszininku kuopa, įnirtusi 
tuo atsitikimu ir mintim vieno 
iSz labiausiai gerinamu 
.bb” .
pasidalijusi in burins eme kel
ties per upe teių 
leksztas krantas.

Tolinus Ųm.
„WWBIBWI-iU... ‘ Ift' ~ J 1

apszvieslo gėrisi j 
vn 11r i i invaikino.

Ne laukinei tokiu funiu mrisz- 
ii . I;*‘

Mažai įkiuie davailnei aĮ>sivjl.i 
moka,

Busigetya viens kitam 'm akis 
.'t szdka,

O įnifla krizinis lupa.
Vieniis kitam rikis Iszlupa 

Bū apie kaziraviinri, ‘ w » * ..a .. . <ta. i ». a ,

visiems Hgonbu-Kurie..liepiviai manote eitio gyventi 
ant fanuos uKba.ąoretųmnt daajžinotl 
aplluk musd kranktu, kreipkitės prie 
mus o mes jumis patarnausimo ir 
padėsime iszrinkti farma palei jusu 
noru, ir kapitalą.. Galonais žemo yra 
derlinga.Jr pusėtinai Lietuviu upgy- 
\enta. Adresavoklte sziteip: 

JOHNSON A WINTER.
' TC ENN A N. WISCONSIN.

■,«.*» ' —....... ■ —

i “konu- 
pakele dideli trukszriiii ir szlaiėziti prieglaudos, namams, 

mokykloms, senųjų humajns ir 
k i t onis i nsta i gom s.' Reikrrrenn i 

iiprldu.
“ Drabužiai biediiiems kadri

li nt i per vietines organizacijos. 
Laike gaisru, sviiirsz, * keturi 
tukstanėziai benaminiu žmonių 
gavo drabužius ir visokius už- 
dengalus.

i

viensuždėti
veido. Bet pasidh-I f kur buvo

atsargiai," ries.■ dabar
ir negulėsią ko-

Dar daugeli per- ’jausįrtu Ii uosy be.
tiksldi

kainavo in milijonus mprkiu.

-t .

A.R ATMINSI, MERGUŽĖLE.
* * > ——J—

n irTg užde, 
, naktužėlė,

Viena, riakti nr aliniusi?
Gal pamirszi žilriridi. 
Juru mariu svvttiTdi ?
Gal tu ji neatsiminsi f

Ar atminsi, inergrižjele, 
Blizguohde jūružėlė. 
\ iena mikli mėnesienų.
Kuomet rusezios vilnys szele 
Durie visa dienužele — 
Audė, pyne laime viena...

Kuomet vilnys sidabrines. 
Ramios, tylios 
Glūdumėlės,
Pyne laimes begalines 
Vainikėli, — isz ugnines 
Aszai^les, isz tusztumo...

2 * k , A
A t sĮri i nsi, m e rgu že 1 e, 
Atsiminsi, lelijelp, 
Ta naktele- atsiminsi...
Nusiskynus gražia gele, 
Nusiskynus rugiagėlė — - 
Jau kitos gėlės neskinsi...

Nepriseksi jau gėlėlės,

I DAKTARAS W. BURKE 
; LttTCTIS - ' ‘ ’
418 W. Murkei St. PotUvUle 

.... . l, į
Sq. rtaoms M genui . priima. * nw> v 

. . valandos Iki 10 valanda ha ryto* ’
I lki I vai popiet B IMI a vakare. 5

Noiip'siejna be sukimo, 
Paskui isz to vaidai. 
O lid neisze-jmi gmd.

('• eriapse sziteip pada ryki1 e 
1 iržodi sau duokite: 

J)onli nžsilaikyt, 
•Ne )>alėistuvant. 
;Nė girtuokluut, 
^Saule“skaitvt.

e e •

Jus nekurio.s misi u lies.
Pasielgite gružei laike maldos,

• » < - į

Ana diena in viena bažnyczia 
atsilankiau

Tai Reles misiukes toji pama- 
ežiau,

Nuolatos torius su yniduszkaite 
pudriibjesi, 

Iri visas šzales dairosi
Paduoda žeVkoleli viena Ritai 

Jau nė proto ne gauna, 
Jaigu bloznaut nepaliauna

dainužes Palik
ta rp medžiu 

savo gal-

k'
drauge suprato,

paaukotas
}g mieliau priimti lėz 

mylitįosios rrinku — del to tai 
ja irjpaskyre tam tikslui.

niu
I jam (daų

kad tevvirtu-
vainikas bus Ar atniinsi, 

Viena nafcfi

I

(lerinnse sziteip padaryki!e
\ Valiotai, kad 
netrukus, kad jo 

jausmui nekiek neatszido, kad 
visuomet jos vardus yra mano 
szirdyji*.
teneapgauna
nio, nes tuo nuskaus ne jin, bet 
tėvynė.

Ir karsztai pabueziavefc By
rio kakta, staiga eme lipti ant 
kalno. Kuomet užsilipo ant vir- > su tavo

i ^4 jrSU k \ »
> i

p' • .

Vasaroje

Afla srtgryž
Mdtguieziu būrelis žengė Irūs

kartiL urthi. Kada, galo]) Aflių 
junmimenės apsiaustas, priūn 
artino prie mergaieziu būrelio, 
ValiOru ibzženge pryszakin ir 

! prataro:
' — rfevu' ’ kapai; . motinu 

aszaros ir tekanezioji drauge
pagriŽimu liuosybes | bet diena jau užgeso ir ueber 

szukalnio, dar karta atgal atsi- j saule tėvynei — sveikina tave, kam klausyti jos skundo, ir sn- 
ir norodamaš ii- Mano broliai ir sesers, nore- siraminusi plauke toliu. Diena

Afla tiki jai begalo, 
tik jo insitikeji-

žvelge, kaip ir norodamaš il
giams metams atsisveikinti su 
savo szalim, ir greitai eme eiti 
tolvn — iu tyrlaukius. i

Gyris namo sugrįžęs papasa
kojo visa atsitikima. įmones 
staiga sukilę norėjo vyties sa
vo mylimąjį, norėjo ji nors ant 
valandėlės pamatyti, nors vie
na gyva žodi iszgirsti isz jo 
lupu, bet Gyris juos sulaikė 
pasakęs, kad Afla jau yra toli 
tyrlaukiuose.

Vaiiora ilga

o;

laika rūstavo 
ant brolio, kad nepranesze jai 
jog Afla atsilankė tėvynės pa
ribyje. Bet galop sanprotduda- 
inajmojo prie to, kad tur but***** 1'**^

negalima buvo su juo maty ties, 
jai^n jis pats to nenorėjo...

Žmones sekdami Aftofe išsa
kymus eme pamažu,rengties in 
kova. Visi jie numano, kad tie 
santikini negales ilgai testies,
kad vis isz katros-nors puses 
turės būti jie suardyti. Norsturės būti jie suardyti. Nors 
sziandien visi žiūrisi in vienas 
kita, kaip ir nieko nežinodami

Ne paleist uvant. 
girtuokluut,

re įiask u t ii n ‘ rsud i ė v
ežiai saulei. I
miau plauke, tik kariais pribė
gusi vilnis ir susimuszusi in 
kieta krauta sudejuodavo, tar
si norėtu kam-nors pasiskusti,

ANT PARDAVIMO.

Mano broliai ir sesers, nore- i 
darni iszreikszti tini pagarba, jau visai 
aukoja tau sztai 
lapu vainiku, 
vok garbingai.

Ir ta tarus 
jam ta vainiką grit 
kuomet Afla priklaupęs ant 
vieno kelio su pagarba iinlenke 
galva. Tuomet,pajutęs vainiku 
ant galvos, atsikėlė ir pratarė:

— A ežiu tautiecziairis už 
neužtarnauta ’dovitįia, liet ji 
dabar man ngpridera ir ne man 
ji neszioti. Trr Vaiiora paimk 
fa vainiką ir padelstam Jaikrii 
kada po kovos busime Įjuos i, *6 
tuomet gal atsiras' žmogus 
vertesnis dėvėti ta papuoszala.

Ir nueihes vainikit nuo gal
vos pudaVo ji VtiliOfai.

Netrukus^prisiartino jau. vi
sai prie, kaimo. Gzia juos vėl

siraminusi plauke toliu. Diena
i užgeso — pasibaigė

szita ąžuolu drauge su ja ir dienos vargai.
- . .l’ žinu-milžinas

Priimk ji ir dc-i Bet gamta

dorėjo

neužtarnauta ’dovtiha
* e « i •

■ t

ir naktines 
isz tamsumo

pūdrhbjesi

Apticka Malianoy City, Pa., 
geroj vietoj. Daug daktaro re
ceptu. Czionais randasi didelis 
skaitlius Lietuviu, lenku ir ki
tokiu ateiviu o nesiranda Lie
tuvi szkos aptiekus; todėl yra 
gera pi’bga Lietuviui nusipirk-

ir nupirkti narna kuriame ran
dasi szi aptieka. Apie daugiaus

tl ir daryti giara bizni. Galima

vaiku kolonijos 
tapo insteigtos ir keli szimtai 
ne noImaliszki vaikai pasilink
smino sziose “szviežo oro iszva 

. Taipgi buvo daug 
I . . u *

Su pabai gimu met u, Airio-

žiavhpose”
darbo taip pabėgėliu.

4 i i

rikos Raudonasis Kryžius nori
padėlUvoti, per spaudė, visom 
organizacijoms, kurios iszvien 
dirbo su musu organizacija.”

Raudonę Kryžiaus Draugužes 
Darbavfmfita, 6,000 Mokinami

Pirmrik Pagelbos.
Philadelphia — Szeszi tuks- 

tanezia Bell telephone kompa-

joj ir'New Jersey irtia’AmOti-

s’.t

Darbavfmfitoj 6,000 Mokinami

Philadelphia ~
tas visagalis mil- 

— nemiegojo, 
uždėti Kas suprato jos slėpininga kal

ba, tas galėjo visa nakti gere- 
ties jos puikumu, jos galia, jos 
slėpiningais, ne 
akiai matomais 
mais...

\risas kaimas miegojo. Mie
gojo jau ir Vaiiora, jausmu 
suvarginta. Tik Afla vaiksz- 
cziojo aplinkiu'kaimo ir'Žiiive- 
jo, kad sargyba’■ nesuml'gtn. 
Dažnai, {kaima, apėjės stigriž- 
davo atgal ir, urtt atiksžto 
kranto upes Syzako atsisėdės, 
giliai susimąstydavo. Ir nulen
kęs galva ilgai ja laikydavo 
delnuose, matyti buvo, kad jo 
smegens sunku darija dirbo 
iszriszdami dar sunkesni klau
simu. Jis; ne nepabojo kubmet 
pradėjo krekzsti diena. Galop 
atsikėlė ir nuėjo in kaimu. 
Czia, surinkęs keletu senųjų, 

. ■’ l i . > * ' i . i’ .. '

galvos,

i
kiekvienai 

apsireiszki-

atsiszaukito in “ Saules’* of i* 
(t. f.I

davo atgal ir,

Nt'paptioszi jafn galveles - 
Bernu žel i o ne d a b i n s i...
O, tuomet tai ta naktele 
Prisirninsi, mergužėle, 
Ir juruže, prishninsi...

J u rai tamsiai iiitike ja i, 
Juros daina pamylėjai — 
ii-ivo meile žino jura...
Dingo laimes szvyturelis,

Vienoje grinezioje radosi Ado
mas,

Tokiu ygrdu vadinosi pirmuti- 
■ • s Jli» tėvas,

Ne senei savo varduves turėjo, 
Apie kurias gyventojai girdėjo 

Pargabeno tris kegutės bui- 
zinio alaus, 

munszainiu ąsz- 
" trati s„

Gere |>er dienas ir naktis Reles, 
Priek tam buvo szuniszkas 

' staugaias.
gyventoju sulwgo 

Iszsižioja iri mamėli žiurėjo,

Tai kalbėjo: '

Sumaisze su

sutiko naujas moterų būrys 
būrys motinu, kurios netnikus 
tores graudžiomis
■aszuroiriis dvi lavonu savo vai
ku
^laženges in kaimu Afla rū

gino !

sunku darba dirbo
Žuvo tavo bornuželįs..:.- 
Jura! Ji sapnus subarė!....

apsilieti
ir nuėjo in kaimu.

MAUJA8 ISZBADIM1S PLAUŠAMS

Dokarole % milijono Bnionln «b 
pulkus plaukus* o tolp-gl sulaiko puri-

W. , ——■ .L,,,. „    f. ■» .*» ■!■   —I ■ , — . .. — Į.,, ,-N - . .■»

'• '/į 1 . F ■' 1*  V V 

i EXTRA NAUJYBE
k . 1' > * » *
. ...... .  ..X-^ , .. .... .. ,,IIIW*, ............... . ■ .Į 1
F ; f , ' • ■ (

► Broliai ir Seineris Lietuviai:—' H 
I Ar Jus .žinote kad viena isz &ra- < 
( žiausiu.-Poezijęs ar Dainų knyga 
i jnn atspausdintu ir galima ja '
' sziandieii jau gauti. Ar jus žiuatp , 
’ kad tokios1 knygos nebuvo ir ne-
' siranda visoj Amerikos .Lietuviu 1 
i I.i te ra turoj?. Ar®i jus nenorėtu- " 
' i, “y .................... .
’ ViMifcta gražiu, ibdiuų 21MI dideliu
, pubtapta, i araklai pamarginta su
* daugybė paveikslais* < su auto-
! riaus paveikslu. Stora puiki

> Verta - 
Na tai ind&kitu

*

U>et jos, tur^fL Susideda isz 225 '

nijos darbininku Pennsylvani-

kos Raudonojo Kryžiais pir- . 
mos pagelbos mokslo kursas. 
Padidinti interesą kompanijos 
rengia pirmos; 
tus. Kontestai 1 
b urge, Harrisburge, Philadel- 
fijoj ir Newarke^

> f* t ‘ hL‘

pagelbos mokslo kurstfc.
•»**••* a •

pagelbos kontes- 
bus laikyti Piits

apie -praeiti, * bet* teorimus, ten 
yldtiTyjle, neužgijo dar tos ne
apykantos . kibirksztis, kurios 
karta ūmiausiojo vėjelio pa
pustos, staigu • persimainys in 
baisia liepsna, kuri vien tik 
krauju duosis užgesinti. Jaute 
ta visi, ir dėlto teip noriai eme-

Metai slinko po vidias kito',
Afla vist keliavo i>er žmones ir ianti.asiįdayiiuo ' ilžmuszejo ~

si gerinus ginkhioties.

s k ei be savo jausmus, • knraty- 

taikos ir brdiszko pasielgyilo.
dainas visus prie Mieliem sam-

Kas metai lankėsi4 tcVu paH: 
hyje ir visuomet kalbėjosi, su

TOSUs nesnausti iri būti 
prisirieitfcus kiekviena valandri 
stoti i ih kova. Jis tuojau is? 
jaunjintenes būrio iszrinko ka
lėta Vikrejitrhi vaikinu ir, sari- 
del aMu^McIus, pastate jutfs 
kaip > lihkties sargyba. Kittfi

stoti H# kova. Jis tuojau is?

jvel'ragftkt) tytoj ryta nusiunsti 
pas pmazhiihkus ir pareika1

i f k

leip-pafc kaip jie Įnidure* Pittš
gi viia.^ -1
Aplankyti sako trobeles, kurios

pas pmszhrihkus

vurku padaręs nuo^d
VI ©c* y y yi vmvivdį 

tidk rilėlil hėbuVtf inates/MaiJte 
ntrąįlailįih apleista, apnikusia, 

i . .

ragino juos, kad ilgai nelauk
dami, tuoj iszsiunstu keletą 
vyru pareikalauti nžmuszejo. 
Seniai sutiko ir tuoj buvo isz- 
rinkti seniausieji vyrai, kurie 
riiaža ka galėjo kovoje pagel
bėti.
' Matyti, kad Aliu skaitėsi su 
kiokvieiiii žmogum ii* žinojo 
jau iškalbo,* k'Ad pricszininkai 
ju reikalavimu neisztėsos ir

. t ‘

tinta trauku labai trombam talke* ib 
yfbta. leronoluolu. atauga tankiu plaM 
kai':’ Chjaraaty? ‘
Pasakykite kitoms tautoms. Raazy- 
kite pae: Ūmu Brundsas CosaietfcsJ

' Jį;> Wa* W. IUuoklx»* W. 1

- UETWISZKAS

' WoHLdcUot dykai 
Pasakykite kitoms tautoms. Haszy*

kitd Nulaikys pasiuntinius no
rėdami tuo sumažinti ju pajje- 
gas.

Kaip Afla. sprendė, teip ir
atsitiko. $0 tik seniu uepaloi-

Net kellofika 1 • v • t *

O katrie girdėjo
•«. į< Tai kalbėjo: • "J

r Jog innsiuto polandetiai.
Jaigu stapge kaip ž veria i.

Tai tail Lietuviu pasielgimas ’ 
Szuniszkus staugimas.

• • • • •
'< *

■ ut

i

Nusilaki* Hkulkine dvi mergi- 
■ bos, 

Kaip kvkio$ yiuitdsį
Jog ant kdju paeiti negalėjo,

' impk*ra* uisikns dntkas*
> kožnuin tureli
e du do tari u in lalKzka arba iszplr-
' kite money .•c,J.. 2
, ant adreso .szito: < , •

JOKŪBAITIS,
1127 12 Street. Boston 27, Mass.

\ _ą , * A.V-JL -V -e A- L. 'r

»

money

A. ,1

orderi . ir siuskIto

4-1

PIENO STUDENTAMS.*
»St. Louis — Daugiaus pieno ’ 

vajus, sumažinti netinkamai 
maitintu vaiku vkaieziu, tapo 
pradėtas Amerikos Raudonijo 
K ryžiam?, 
vaiku gyvenimo. ’ Keli pteiio 
stotys tapo insteigtt inVairio'Se 
mokyklose sulig praszymo nio- 
kykhi mfsžininku, ktfrie patle- 
myjo 
tarp ,s

sumažinti netinkamai
skaieziu, tapo

sulig isztyriiiejiifj'o

SAPNINYKAS
.J','-' Arba iiaguMimas Sapną i
ŽOSvPhslapiu310 Paveiksiu.
Tiktai 70o. ir mes užmokame

• ’•............................................- • i-‘

75c. o tuojaus gausite knyga

. B00ZK0WSKI-C0.
MAHANOY CITY, PA.

■ /

. Arta lsBguldimas Sapnu

netinkama inaitinu$a 
tudentiL Pienas pardu^S- 

petas puspantinems boūkoihs— ■! ■ ■ ■ .
KtBSLl KUTOLIS \ 

Tai KcriauHla -proga daug 
joikninu ln, nie(,uvu .nuninsll. 
Greitumo nualuutimo pinigu 
nieks «u manim uogai Icnk- 
tynluoti; visiems pinigu siun
tėjams,, pristatau .kyšąs su 
paraszais priėmėju pinigu.

Bolvttkorcdii • agentūra tn 
Liepoju, . Maiuburg* Ai'. vtaur. 
.. Pasai kelionei in X4etuva.

Padarymas X4etuvk»zku 
kunwntu...U’3,o it,- 5 ‘ .> >• I

pinigus «lunWtc per paeito 
Mouej Order-.'H'HaszydaMl 
pridekite ^»UuVM. -<r viMda j 
adresnvokjto. g^iieip:

F.
-.•••* *y !;; M1

Į

ir' kainuoja keturis centus liž 
bonka, bet kur vaikai metūri į>i 
nlgu mokėti' jiems lazduota 14-
lietas,’tuomet gauna primhdf-

I » . A. . * I e 4 - A A
IJ

Ral. Sutirsz 1,200 bonku iszda- 
linU kasdien. Al 11 <' , »

Jog ant kdju paėjai negulėjo, 
Ant rtlic^ios/girtos gplejo, 

Mat tosios iriergęfes, 
Isz kitur utvažįbvo bririlrid^es, 

O kada’teip gulėjo, 
Visokius bjaurus žodžius kai- 

' ,w.
Ku kalbėjo, nesakysiu, 1 

Del saves’ tai pasjlaikisip, 
Negerai mergeli durPtiii* 

Jaigu save teip nutomiinalia.

nusiuiithno kasztus. Prisiuskft
-*'5' . \ , i ‘ * 1 i ■ ' 1 'T" o

Ka kalbėjo, nesakysiu, 1 
l>el saves' tai pas^aik&h(, 

. j—j k a X • '* ar, I * 1 i . * S j! f ’
per psezta. AdresaVokite

w.p______
MAE

I

liejo.

......f1 .j
tl I II. III IĮII

i
Į

, Fanuos aut Pardavimo.
M1 .'!*.)

1 » » v ' : * • •„ <'

Livt uyiH.kolonijoj, Mk'hig&im JwM>- 
joj. turju J*>Q farmu- G riėluoau, 
visokiu, kokiu tiktai kas reikalauja■ 
Su pulkais budingais ir su sodate. 
prie e žėriu, uoliais. Arti miestu
ir jnokslnfniu. < 
vlausiu ;iszmokSjixuu ant daug; mėty.

f

H

.Mz duodu ant leu?-

Dcl daugiais infornincijy , jęaszykltH 
pus mwie. , z Ap. 29

JOS. STANKUS, Farm Agency, 
noute "2.

w 1

Brancli, MioTi.

m*1-1 i.

■ J#.y
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SAULE

TEISYBES.

G riekus yra baisus, — 
bet grieszninkes yru paprastai 
patogios.

Meile yrn saldi, — bet 
josios kar-

kliba

žmonis tankei ant 
ežiai rugoję.

Isz jaunu dienu szirdis
— ant senatvės kojos.
Serganti motere szauke-

si prietelkos — o sveika motere 
szaukesi prieteliaus.

— Tarpt* vedusios 
tai tankei teip yra: arba jisai 
myli, arba jiji myli, arba visai 
vienas kito ne mvli.

— Ne vienas sau
idant jam kas pieskas in akis 
mestu ne kaip teisybių.

— Ne karta žmogus tiek 
mislina, jog josią galėtu pas- 
kensti.

poros

vėlintu,

— Motore niekados ne ejs 
viena prie altoriaus, vi,s lauke 
idant jaja kas nuvestu. Rex.

Reikia Darbininku 
Agentu.

Iš Pennsylvanijos, Connecticut, 
Massachusetts, New York ir 
^iaryland Steitu. Darbas ant 
vietos. Tik 10 žmonių tereikia. 
Atsiszaukite ant adreso:

S. D. C. Co.
1707 S. Halstcd St. Chicago.

FARMOS — FARMOS

Nepirkit iarmu prastu arba 
pusstiiiestt pakol nepamatysite 
musu kolonijos žemu. Czia yra 
geriausio gatunko žemes ir vir- 
szija visas kitas žemes kokios 
tik yra pardavinėjamos didžioj 
Lietuviu 
Czia yra

Skaitlius ežia

l kininku Kolonijoj, 
suvirsz 400 lietuviu 

pirkia farmas ir jau yra apgy
venta 5 kaimai lietuves .foun
tain apelinkeje.
apsigyvenusiu lietuviu aiszkiai 
parodo kad yra tinkamiausias 
kraszttis del ukininkistes. Rei
kalaukite farmu katalogo.

J. A. ŽEMAITIS, 
R. 1. FOUNTAIN, MICH.

W. TRASKAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS.

u

■ r.

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
9RAB0RIUS MAHANOY CITY, PA 
Laidoja kūnas numirusiu, Pasamdi 
automobiliui), rlglnus Ir vežimus de> 
laldotuvtu, krlksztlnlu, veselllju, pas! 
važinėjimo ir tt Krausto daigtus Ir tl 
K2O W. Centre KL Mahanoy <'tty. P*

UNION 
NATIONAL

BANK \
MAH&NOY 
k CITY A

1
v 

v F

CsHtol Stock IlHsOOMf 
Bu»Ibs > Froffte IWIN

Mokame antra procentą ant 
•udAtu piningu. Procentą pri
dedant prie jueu piningu 1-ma 
diena Sausio ir Liepos meno- 
auone, nepaisant’ar atnoazat 
parodyt knygute ar ne.

Men norim kad ir jus turė
tumėt reikalą bu inunu Banka 
nepaisant ar mažas ar didelis

Bankas adaras nuo 9 vaL 
ryte lig S vai. popiet, S u bato
no ia 9 ryte lig 12 vai.

H BALL, Prezidentas
F. J. NOONAN. Vlce-Preu.
J. E. FERGUSON, Kasteriu.

f

Tvircziausia Lietuviszka
BANKA

' Didele kaaclj* sudėt* Valstijos 
Banko Departamente. EhIu po 

i priežiūra Valstijos, tclp kad pinl- 
I gal sudėti mano bankoje negali 

pražūti. Priimu piningus saugiam 
palalklmul, Slunczlu piningus 
In visas dalis svieto, pagal dienos 
kurs*. Parduodu laivakortes 
kompanijų nustatytams kainoms. 
Pampinu paszportus keliaujan
tiems ln Lietuva. Viskas daroma 
teisingai, greitai ir pigiai. Ra
ižykite apie kainas o gausite 
teisinga atsaklraa. Adresavoklte:

Y. Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė. 

Mahanoy City, Pa.

Žinios Vietines BOLSZEV1KU -
I «... - --

Balandis baigėsi.
— Mieste malszu 

gyvena sutikime.
Park Place kasiklosia li

kos sužeistas Jonas Andru- 
kaitis. Jojo draugai surado jin 
be žado manveje baisei sužeis
tas ant viso kūno.

— Tomis dienomis sugryžo 
isz Lietuvos ponstva 
Kasperskis su paczitilo ir šune
liu, iszbuvo septinius menesius 
Dabar lankosi mieste pas uosz- 
via Czekanskienia, 714 W. Cem 
tre uli. Iszkeliavo in Lietuva 
isz Detroito 17 Apriliaus 1919 
in Amerika 6 Apriliaus 1921 
Kelione in Lietuva buvo sunki, 
o ypat ingai del t uju ka no yra 
A me riko u k esą i s 
vins apipleszineja, 
daro visokes kliutes in kur tik
tai pribuna. Gana kad da in ke
liom* in Lietuva Amerikieeziai 
susilaikytu. Ponas Kasperskis 
apsakinėjo daug akyvu atsiti
kimu isz savo keliones ir žadė
jo redakeijei paraszyti akyvu 
straipsniu, ka buvo Lietuvoje 
mates ir girdėjas, o teipgi apie 
savo vargus kelionėje.

— Vagis-po mi(*sta pradėjo 
(larbszauti naktimis. Ana nakti 
iszvoge daug tavoro isz Mikin- 
liu namo ant 1410 E. 
uliczioiS.

■— Juozas 
pirko saliuna nuo Juozo Urbo
no.

t

J žmones

.Jonas

Visur kelei-
vargina o

C’outer

Tamkeviczius

22 metu 
burmistro 

dirbo G i rard- 
k om pa

likus mirtinai sužeista^

kur tiek yra

KOMUNISTU
ŽADAMASIS ROJUS.

Pasikalbėjimas dvieju darbi
ninku apie Socializmu bei Bol- 

szevizma.
(Parasze Noburžujns.)

*

I

Ž an d arm ai ir sznipai socialis-
tu 1‘rojuj. »>

— Subatos diena 
Lillie, dūkto musu 
Edwardo, kuri 
vilk* prie elektriki nes 
nijoS, 
per iszszovima revolverio kuri 
laike rankosia Povilas Boyle 
teipgi darbininkas prie tosios 
kompanijos. Boyle rode Lillijei 
kariszka revolveri ir ajszkino 
jojo mekanizma, kad tame re
volveris iszszove ir kulka pa
taiko merginai in vidurius. 
Asblando ligonbutije daktarai 
iszemc kulka, bet padėjimas 
merginos yra pavojingas.

— Del visu gerai pažinsta- 
mas geras daktaras Halbers- 
tadas isz Pottsvilles, mirė nuo 
uždegimo plaucziu subatoje.

— Praneszimas gymi- 
nems ir pažinstarnams jog Se- 
redoj 27 Apriliaus Im.s okzekvi- 
jos Sz. Juozapo bažnyezioje, už 
sz. at. Juozo Malazinskio kuris 
mire .Wheelwright, Mass.

— l'tarninko vakare 26 Ap 
riliaus bus 
Norkevicziaus

fame at-rr

didelis koncertas 
saleje. Apricz 

koncerto bus ir Operete vardu 
“Adomas ir J ieva.” 
liks garsus dainorius Prof. Bu
tėnas su savo kompanije, kuri 
susideda isz garsiu loszeju. Ti- 
kietas ant to vakaro greit par
siduoda ir susirinks daug pub
likos. Ateikite kanuoskaitling- 
iausia o užtikrinam kad szis va 
karas jumis
tiktai 50c.'ir 75c. Vaikams25c. 
Prasidės S valanda vakare.

Saliuninkas p. Andrius 
Rėklaitis pirko sau puiku Hud
son automobiliu. Automobilius 
yra naujausios mados 
padirbtas del septiniu ypatų.

patiks.

Petras. Bet valdžia ir drau
gai gales daboti kad kiekvie
nas gerai dirbtu,-kad negadin
tu darbo inrankiu ir viską, 
kas bus nudirbta valdžios san
dėliuosiu suuesztu.

Juozas. To tik dar reikia! 
Žinoma, jei paskui kiekviena, 
kuris dirbs žeme, socialistu 
valdžia pastatys po žandarma, 
tai ta policija gal ir gales pri
daboti ir be to socialistai neap
sieis. Bet szitokia tvarka bus 
bjauresne už karo t varka, sun
kesne už baudžiava. Tada \ isa 
Lietuva pavirstu didėlėmis l a- 
zarmemis, kur landžiotu tilks
ta ueziai sznipu, kurie.dabotu 
kaip kokiam užkampyj dirban- 

' tieji ant ūkio apsieina su gyvu
liu, su maszina, kiek kas valgo 
ir geria. Ir tai ar sudaboi.u? 
Bepig sudabot fabrike, kur 
daug žmonių vienoj vietoj s(*- 
di. Bet visiszkai nieks iieĮia- 
jogs prižiūrėt, kaip dirba 'me
nes i n va iriausiuose, 
siuosc kampeliuose, 
se. Ir ar gražu bus, kad vienas 
skus kita, 
broli, sunus 
szalis 
sznipu ?
Darbo paskirstymas: aklas už 

nosies akla veda.
Petras. Na, Juozai, perdau 

jau tu neturi 
cialistu, nors 
tikra teisybe. Geriau dabar pa
kalbėkim, kaip sooialistai ke
tina sutvarkvt darbus ir už
mokėsi! i.

Juozas. Nelengvas tai yra 
dalvkas. Kada tik 
mąstyt smulkiau, kaip socia
listai mano paskirštyt darbus, 
visur prieini prie iszvados, 
kad isz ju tvarkos nieko ne- 
iszeis. Socializmas dar sziaip- 
tai|> atrodo, kada iii jin isz to
lo žiui‘ai. Kap tik ureziau prie 
jo prieini, tai viskas iszdulks- 
ta lyg su durnais. Dėlto tai so
cialistu kurstytojai labai ne
mėgsta, kada ju paklausi, kaip 
jie mano koki nors dalyku su
tvarkyt. Jie tada sako, kad 
dabar sunku tai pasakyt. Bet 
darbininkus toks atsakvmas 
negal patenkint. Jei jie szau- 
kia visus darbininkus stoti iii 
kova už socializmu, 
niūkūs turi žinot,

f

tolimiau- 
in iszkuo-

brolis stos priosz 
priesz tęva, visa 

bus pilna skundimu,skundimu

<r py 

szirdies aut šo
ka pasakei, tai

pradedi

Fužauga už k a

ir

DIDELIS BALIUS
Parengė Liet. Laisves Klu

bas Mahanoy City, Pa. Sercdo- 
je, 4-ta Gegužio Norkevicziaus 
Saleje. Prasidės 7 valanda va
kare. Pirmos klases Orkestrą. 
Iužauga Vyrams 50c. Mote
rims ir Merginoms 25e.

VALGYKIT GEORGES
Ice Cream ir Kendes

e ❖ ❖
Geriausio padirbimo visam 

Schuylkill Paviete

HARRY GEORGES
24 W. Centre Street.

• "V f'V i
Daktaras Juozas J. Austrą I

lietuvis j
Bvnuris Daktaras Karlameaeja. I

GIDO VISOKIAS LIGAS , I

Priima llfonlus lig 10 valanda ryto. 
11 Uf 2 popiet • lig 9 vakare 

Telefonas—Bell 85S R.
113 E. Coal St. SHenandoah j

liu but mieste, 
patogumu ir linksmybių! Kam 
man gyvent szale nesveiku 
peikiu, kad asz galiu but pas 
puikiais Kauno apylinkes! 
Kam man art kieta moli ar 
kankintie ant Vilniaus guber
nijos smėliu, kad asz galiu gy
vent ]
apylinkių dirvoje. O žemes viš
tide savo nieks turėti negales, 
nes viskas 
Kam man but lauko darbinin
ku, kad galiu, nes esu visiszkai 

su kitais, but ūkio vy
riausiu prižiūrėtoju, universi
teto profesorium. Kodėl ana va 
Jonas ar Simas vra fabrikus 
rasztiniukai, asz gi turiu but 
kalviu? O juk mes visi lygus. 
Kam tau but mokyklos sargu, 
kad gali but mokytoju. Prasi
dės nuolatines keliones: nusi
bos vienoj vietoj, cinu kitur. 
Joks darbas 
tas. Visi begs prie lengvesniu 
gražesniu, naujesniu darbu.

Del kiekvieno gabalo juod
žemio, del kiekvienos geresnes 
vietos prasidės 
dai, gįnezai,

ymtok <*. -I* 11 nu i*ii i Hh M- - <.«>< mums įsais. ■ —

toli gražu negera — geresne už 
socialistu baudžiava.

r Į ■

T ’
* '* i 1

lygus

Darbo paskirstymas: badu no
ri marint.

Petras. Žinai, asz skaieziau 
vieno garsiausio socialisto 
knygute; jis sako szitaip: Kad

garsiausio

I it'f 
ra fe i

/

puikioje Marijampolės atsirastu užtektinai darbyiin-

priguli visiems.

nebus sutvarky-

baisiausi va.i- 
karai. Dabar to 

nėr dėlto, kad visi ne visiszkai 
lygus, dėlto, kad daugelis turi 
savo nuosavybes,'o prie socia
listu viskas primules visiems. 

* <l ■ 

Darbo paskirstymas: nauja 
1 ♦ v*

, betgi 
galima Imtu padaryt taip, kad 
valdžia, atsižiūrėjus in tai, kas 
koki talentą turi, kas prie ko 
linkės, paženklins, kam kiek 
ilgai ir koki darba. dirbt. Tu 
busi kalviu,

treczias turės tele-

baudžiava.
1

Petras. Palauk, Juozai

antras lures but

Tada valdžia pri-

daktaru, 
gramas nosziot irt. t.

Juozas Ka gi tu, brolau, kal
bi. Isz kur valdžia gali žinot, 
koki asz talentą turiu ir prie 
ko asz linkės? O jei kokiam 
nors darbui reikalinga bus 
daugiau žmonių negu bus lin
kusiu prie to darbo? O tas isz
tikro butu.

Petras. . 
vers dirbt i.

Juozas. Tada butulikra ver
gija, baudžiava, tikros kazar- 
mes. Dabar pasaulyj taipJnma 
tik karo lauku. Valdžia ver- 
czia dirbt.paskirta darba ir ne
leidžia atsitraukti. Tu gi nori, 
kad tau) vjsada butu ? O jei tas 
darbas man nepatinka, jei jis 
man sunkus, jei jo asz neap- 
keneziu, ka man tada daryt so
cialistu rojuj ? Lieka pasikart ? 
No, tai jau sena tvarka, nors

.»» *

P

i
(
1 x}

•*

ku ir sunkesniam, juodesniam 
darbui dirbti, reikia padaryti 
sztai kaip. Už gražesnius, szva- 
resnus darbus 
mokėti, tada 
sunkesniu.

Taii> mano socialistas Kaut
sky savo knygoje 
nach der socialen Revolution

reikia mažiau 
visi bėgs prie

Am Tage

20 pusi. Taip pat sako socialis
tai Schaftlc, Renard.
Juozas. Na, Petrai, bet ar bus 
gerai, kada daktaras gaus dvi
gubai mažiau už feldszeri, mo
kytojas — trigubai mažiau už 
mokyklos sarga. Ar uores tada 
eit didesnius mokslus?

(l

r i u. Bet klausyk, 
pati prievarta? 
kad vienam fabrike

Tiesa, 
tada atsiras ir sargu ir feldsze- 

ar czia ne ta 
Prileiskim, 
, ar dvare,

ar sziaip prie kokio darbo per
daug atsiras norineziu dirbt. 
Kad jie eitu szalin in kita vie
ta, tti pirmiau sakei, kad socia
listu valdžia* kai-kuriems tie
siog turės uždraust dirbt czia 
ir varys kitur. Pats hiatoi, kad 
tas negerai, kad tas yra vergi
ja. Dabar gi iszeina vėl tas 
pats. Dabar sakai jog, kad jie 
isz czia iszsikraustytu, reikia 
jiems užmokesni sumažint, tai 
reiszkia badu marint. Ten pa- 
licija juos varys, o czia badas 
privers. Tas pats galas! O už 
ka jiems užmokesni mažins? 
Ar jie kalti, kad ju czia dau
giau atsirado? .Juk gal ir czia 
darbas sunkus, o susirinko 
czia daugiau 
dėlto, kad czia

sunkus ’ °, darbininku gal
ar daugiau gy

ventoju gyvena
giminiu yra, ar
siemimas patinka.

Toliaus bus.

a r daugiau 
taip szitas už-

Kazis Rėklaitis^
Lietuviszkas Graborius

Laidoja numirėlius pagal naujausia 
mada ir mokslą. Turi pagclbinlnke 
motore, prieinamos prękos.

516 W. SPRUCE ST. 
Mahanoy Oity,*Pa.

Bell Tclofęnas No. 149.
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Paczedtunas yra. tai iszmin- 
tiilgas... duigtas — Privalote 
paisėti apie savo piftigus.
Į. ' i1 V

*■

Užima laiko uždirbti pinigą. ,

Kožnus doleris uždirbtas už 
jusu pinigą yra ligiai kaip pri
dedant tiek sumos prie jusu už
darbio.

Pinigas investytas in musu 
Preferred Stock‘a sziami* laike 

' atnesza suvirsz 7!/j procentą.

$5
užtektinai pradėti.

: Pennsylvania 
Power & Light Co.
Frnmone kurios relkalinKamna yrn pnstovun 

—1SZPIDYKITE SZI KUPONĄ DABAR; PRIS1USKITE SZIANDIEN- 
Pennsylvania Power & Light Co., Investment Dept., 
Eighth and Hamilton Sts., Allentown, Pa.

1 '* *
Send mo (1) 8-page illustrated booklet, "The Story of an Opportunity 
at Home,"
Preferred Stock, 
an Investment.
Natno' ....i....’.;........

Address .....

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

.... v

114

Ateikite - Ateikite!

Musu Didelis 
Pardavimas $1 A prilaus

23 iki 25

Vienas Doleris Nupirks $2 iki $5 
Vertes. Pažiūrėkite in Musu 

Sztoro Langus.

’V
r

♦

G U IN A N S 201 Wf Centre St 
Mahanoy City

4%^

I

»Į

tai darbi- 
už kokia 

tvarka jis kovoja. Ir jei socia
listai nežino smulkiai, 
jie kovoja, tai tegul neprigau-
dineja darbininku, tegul nedu- 
mia akiu nesusiiiratusiems, te
gul neveda mus darbininkus su 
užrisztomis akimis ten, kur jie 
patys’ nežino. Isztikro aklas 
akla veda!

Petras. Bet tu kalbėk 
darbo padalinima.
Darbo paskirstymas: ar bus 
socialistu rojuj pesztynes ir 

karai?
Juozas. Tuojaus. Prie socia

listu tvarkos, sako jie, visi bus 
visiszkai lygus, visi iszeis net 
augsztesnius mokius. Tokiu 
luomu kaip dabar, kaip dar
bininku luomas, ūkininku luo
mas, mokytoju, prie socialistu 
tvarkos nebus. Labai gražu. 
Insivaizdinkim dabar sau, kad 
padaryta socialistu tvarka. Ar 
tu manai, kad tie žmones, ku
rie prie senos tvarkos dirbo 
ūkininku, mokytoju, darbinin
ku darba, ta pati darba norės 
dirbti ir prie socialistu tvar- r>:____ l.„,l _  XT..
norės del to, kad visi bus vis
iszkai lygus ir todėl visi begs 
griebt lengvesniu, gražesniu, 
darbingesniu darbu; darbu gi 
sunkesniu, blogesniu, neszva- 
riu nieks dirbt nenorės. Jei visi 
visai lyigus, tai kiekvienas sau 
sakys: “Kam man po szimts 
kelmu sedot kaime, kad asz ga~ j

apie
)

4 t

A

‘ kos? Žinoma, kad nenorės. Ne-

K- *

SVEIKI IR LINKSMI KŪDIKIAI YRA 
UŽSIGANEDINIMAS MOTINOMS

Lietuve motina isz Milwaukee raszo:
Per daugeli sanvaieziu mano kūdikis verke 

beveik be perstojo dienomis ir naktimis,
tikrai nujaueziau, kad tam kaltas jo maistas, ir 
visur jieszkojau pagalbos, bot pasekmių, Pagal- 
iausifano gydytojas patarė

< <

Asz

EAGLE BRAND
( CONDENSED MILK )

> ...
ir beveik ant sykio mano kūdikis paliovė verkęs, 
miegojo gerai, ir dabar yra sveikiausias kūdikis 
visoje musu kaimynystėje.”

TSE BORDEN COMPANY
Borden Building New York

Iškirpk szi kuponą dabar, ir prisiusk sziandien 
ir gausi Dykai musu knyga, KŪDIKIU J 
GEROVE, kurb paaiszkins, kaip užlai
kyti kūdiki sveiku. Taipgi gausi mai
tinimo instrukcijas jusu kalboje.
Vardas -
Adresas

I

į
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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 atmokėti skola per 

lengvas mėnesinės mokestes arba taip tankai kaip 
jumis geriausia iszpuola mokėti. »

Yra tai Banka kurios virszininkai yra juso tantlecsiai Ir 
pažinstami.

procentą ant sudėtu piningu.

4

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

Yra tai Banka, kurioje Jaucziates 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 pagelbetL
MERCHANTS BANKING TRUST CO.,

MAHANOY CITY, PA.
—DIREKTORIAI—

D. M, Graham, Prea. L. Eckert, Vice-Prea.
J. H. Garrahon, Attorney W.F. Rynkewica

P. C. Fenton

D. M, Graha.ro, Prea. D. F. Guinan, Treaa.
A. Daniaewica M. Garui*

T. G. Hornsby

baltuos Amerikos linija
ObnoApUw .V- '• t Nlifr Y.O >\ r %UMwMKMMKwmf kDJVa JCAAS1 k C » W to R

TIESI kelione be persedimo isz NEW YORKO 
Per LIBAVA arba HAMBURGĄ — EITKŪNUS

IN LIETUVA
Laivai iszplaukia kas 14-ta diena 

Dideli dvieju szriubu paczto lavai iszplauks
GEG. 4 | “LITUANIA” 
GEG. 18- | “ESTONIA”

BIRŽ. 1 
BIRŽ. 22 

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

“ESTONIA”
“POLONIA”

1

Graha.ro



