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ISZ AMERIKOS
65,000 merginu dingo praejta 

meta Suv .Valst.
Washington, D. C.—( Nega

limas daigtas idant czionais 
Su vieni! uosia Valsti josią, kur 
raudasi gera palicije, dingtų 
kaip akmuo vendenije 65 tilks
ta nezei merginu praejŲi meta, 
o bet tai teisvbe. Dvdesne da
lis tuja merginu ’paėjo isz ma
žesniu miestu ir kaimeliu, ku
rios pribuvo in dydelius mies
tus ir dingo be jokios žinios.

Teip pranesze 
Winkle pirmsede ant Motinu 
Kongreso, 
czionais.

Palicije greitai sujeszko ko
ki vagi arba prasikaltusi ban- 
kieri kuris prasiszalino su ke
liolika. tukstaneziu doleriu, 
bet kada mergina, dingsta be 
jokios žinios, 
isz rupesezio kur juju milemas 
kudykis dingo, tai palicije ma
žai tasai apejna, o nekurie da 
prigialbsti mergina pradangyt 
už keliolika doleriu in urvą pa- 
leistuvvstes 
gauna ant liuosybes, 
lis isz sarmatos atima sau gy
vastį ir huną 

kape

r*

kuris

Katrc Van

atsibuvo

tukstaneziu
mergina.

o tėvai džiūsta

isz kur jau nesi- 
o dauge-

palaidotos neži
nomam Kape ant miestiszku 
kapiniu. — Sarmata 1

Girtuoklyste priežaste žudins- 
tos.

Pierce, W. Va. — Lenkas J. 
Panuszka, kuris tūlas laikas 
atogal paszove viena rusa, bu
vo nuteistas vieniems metams 
kalėjimo. Parėjės isz kalėjimo 
jisai nieko nedirbo', vien tik 
grtuokliaudavo.
ledanla 
gyventi, 
ma,
mo. Panuszka tuomi labai už
sigavo. Jis nusipirkę buteli 
degtines ir, parėjės namo apie 
11 vai. nakezia, 
savo szeimyna.

paskui iszsitrauke 
revolveri ir, atsistojęs ties du-

11 iekas neiszbegtu
“Dabar jus

Pati, nega- 
vyru ilgiausu tokiu

patraukė jin in* teis- 
reikalaudama atsiskvri-

sužadino visa
Visiems davė

iszsigerti,

rimis, kad 
laukan, 
turit mirti.

pasakė::
Ta pasakęs jisai 
in du burdingie- 

riu, paskui in paezia. Vienas 
burdingierius krito ant vietos, 
o ktasi, gavės kulka, dar galė
jo nubėgti ant visžalis. Pati 
mirė ligonbutyje in szeszta die- 

palikdama keturis nasz-
laiczius. Žmogžudys tapo pa
gautas ir uždarytas in kalėji
mu. — J. J. K.

>»

•szove pirma

na.

Žmogus muse
Baltimore, Md.

myne žmonių buvo 1 iudintojais 
nelaimingo atsitikimo kokis 
patiko Andriu Carey, žinomas 
kaipo “žmogus muso 
nupuolė nuo szeszto
namo czionais ir užsimusze ant 
vietos.

Tasai žmogus be jokios pa- 
ialbos, lipdavo ant dydžiau- 

muro, laikydamasis ant
sienų su rankomis ir kojomis. 
Perstatinėjo jisai Mahanojui 
ir kituosią miestuosia.

(( > > užsimusze.
— Dvdele fe

” kuris 
laipj4iio

Turejo barzda 9 pėdas ir ketu
ris colius ilgio.

Chicago. — Ana diena mirė 
czionais Konradas Beck, turė
damas 76
sai senukas

metus amžiaus. Ta- 
niekados barzda 

nekirpo nuo 25 metu, todėl už
augino barzda kuri buvo dovi
nes j >edas 
g i o.

ir keturis colius ii-

— Penki szim-

Pittstono anglekasiai vela su- 
straikavo.

Pittston, Pa. 
tai anglekasiu isz Mount Look
out kasikiu sustojo dirbti už 
tai, kad kompanije norėjo nu- 
mažyt preke — $4.20 ant kož- 
no trijų karuku augliu.

Tūkstantis anglekasiu Wilfb 
am A. kasi klosią da vis st mi
knoje jau menesi s ir ne nema
no sugryžti adgal, o jaigu Le
high Valios kompanije greitai 

su anglekasiais, 
a li

po visas kasi

nesusitaikins 
tai unijos virszininkai 
szauks straika 
klas tosios kompanijos.

unijos

Žudina juodus “nevalninlęus.
Atlanta, Ga. — Vela likos 

surasta farma, ant kurios loc- 
n iii inkai žadino juodus darbi
ninkus už mažiausia prasikal
timo, panaszei kaip darydavo 
Jasper paviete, kur valdže su
rado apie 15 nužudytu juodu 
darbininku. Valdže daro rusta 
slieetva ir kaip rodos kaltinin
kus nubaus už toki barbariszka 

^paęielgima su juodais darbi
ninkais.
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Isz Lietuvos
1 Aprili

gryzo

J u tarpe 
Valdininku

Gazotu

Sugryžo isz Rosi jos kalėjimu.
Kaunas, 3, 4, Tol.

Kaunan dvideszimt vie
nas Lietuvos Piliecziu isz Rusi
jos Kalėjimu. Jie tapo ant Gelž 
keldvario Wiceministerio Kli
mo ir Kraszto Apsaugos M mis
terio Žuko sulaukti, 
uuvo Karininku
Studentu ir Jurininku. Jie sa
vo Gyvybe pasižadėjo instoti 
už Lietuvos Nepriklausomybe.

Lenku lai k raszt is “ 
Wilonska” sztai ka raszo;(.’har
digny dar norėjo padaryti Vil
nių laiminga savo Apsilanky* 
mu. Bet nežiūrint Lenku Wai- 
szingumo tenka paklausti, ko 
atvažiavo ir ka jis parode Ka- 
capams (Lietuviams) papra- 
szius. Manom kad ChardigiRV 
nebenoix's begryžti, bet Petra-

(Petersburgo) Mongolu

o? 
<)t50 vežimu vais-

m W. n. ROCZKOWKKI, Pre*. & Mgr
F. H. BOCZKOWNKI. Editor 6 33 METAS

ISZ VISU SZAL1U
................—....................... .

Isz Lietaviszku kaimela
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mergaite kuri
Ana die-
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GYDIMAS PAIKSZU SU PAGIALBA MUZIKES.

Garsingas pianistas M. Boguslowski, dare nesenai ban-

U.

.‘•y.

gydint paikszus.

i ■

B 
i 

h

i t?:? h
Rii VA.

d i mus su muzikia
Dunning priglaudo,įe Chicago. Ant

Tokius baudimus turėjo 
pa veikslo 

Rotman, dažiuretoja ligoniu ir viena paikszi 
visai apsimalszino girdėdama. Boguslowski <r 

O

randasi D r. 
motore, kuri 

iraynant.

Daug užmuszta maiszatije In
dijoj.

Indije.Bombay, Indije. — Baisus 
maiszaczei kylo Malegane, dis- 
trikte Nasikes. Daugeli žmonių 
likos užmuszta ir valdiszku 
vi rszi ninku, 
siaustas 
maisztininku.
Meksikoniszki banditai nužu

dė asztucnis.
Tampico. — Penkiolika 

meksikoniszku banditu sulai
ko kasijeru 
ketino iszmoketi 
ninkama Agrvi Oil (’<>., 
darni 135 tukstancžiiis 
ir nužudė kasijeru ir septinis 
sargus.

nzmuszta
Vaiskas likos nu- 

apmalszinimoant

su pinigais, kuris 
algas darbi- 

paym- 
pesetu

Girardville, Pa. — Apipleszi- 
mas bankos. Praejta ketverga 
po piet, atvažiavo tris jauni 
bandytai su pasamdytu auto
mobiliu isz Mahanojaus, inejo 
iii First National Bank, paėmė 
5,000 doleriu, szoko in automo
biliu ir leidosi per miestą. Tuo- 
jaus kylo larumas, kiti automo
biliai leidosi paskui, o 
matydami kad karszta, 
isz automobiliaus ir leidosi beg 
t i bet kiti automolilei pradėjo 
vytis drauge ir 
ei jautai ir pasisekė suimti ban
ditus su piningais. Visi yra da 
jauni vyrukai, bet ne isz szios 
aplinkines. Žmogelis nuo 
riuo 
Mahanojaus, 
kio tvkslo 
samdo, nes ne butu bandytu nti 
vožias in Girardville

vagis 
szoko

steitinei pali-

ku-
pasamde automobiliu isz 

nežinojo ant ko
joje automobilitiĮŽDu bandytai likos už- 

muszti teipgi.
Žiedas su žieogerliu.

Parižius. — Parižines mote
rėlės iszrado nauja mada ne- 
sziojimo žiedo kuriame randa
si mažiukas ziegorelis vietoje 
brangaus žemezingo. Ziegore
lis turi tiktai ezverties colio 
aplinkui ir yra daug parankes
nis ne kaip ziegorelis neszio- 
jamas ant rankos arba kojos. 
Tokis žiedas ziegorelis kasz- 
tuoje 
doleriu.

Soviatai laiko manevras.
Ryga. — Latviszki laikrasz- 

ezei aplaike žinia, buk Troc
kis paliepė soviatinei annijei 
laikyti dydelius manevrus ap
linkinėje Vitebsko ir Pskove. 
Tykslas tujų manevru yra su
organizavimas bolszevikiszkos 
armijos.

Pittsfield, Mass. — Diena 14 
Apriliaus menesio mirė Justi
nai Zdanis, malszus ir gero bu
do žmogus, Prigulėjo prie Szv. 
Juozapo draugystes ir palaido
tas su bažnytinėms apeigoms. 
Paliko dideliam nubudime pa
ežiu ir tris vaikuczius. 
skaitytojum “Saules”
liolika metu. Lai silsysi amži
nam atsilsi.

Buvo 
per ke-žiedas 

tiktai tris tukstanczeiTEISINGAS VIROKAS.Anele Kaukiene, 60 motu mote- 
riszhe, Kuria kapojo botagais 
szautuvo buože daužė in kruti
nę ir peczius, paėmė oda, pirk
ta Įiatams sinti; Anela Blaževi- 
■czione, 50 metu botagais per 
galva kapojo; Vasilauska - Vin 
cehta, seniuką 70 metu amžiaus 
botagais kapojo, o jo uhikteri 
Elzbieta szautuvu buožėmis ir 
botagais plako; Izabele Trapi- 
kiene, 30 metu moteriszke bo
tagais plake, atome isz jos visa 
moša, visus grūdus, nauja laik
rodi irszaip jau naminius dra- 
bužiusVeronika ir Juze Raste- 
nybes, 30 ir 25 metu mergaites, 
kardais kapojo szautuvu buo
žėmis (lauže ir botagais plake 
galvoje skyles pramusze, pak- 
ruvino, vienai isz ju koja su
laužė, spėjama, kauki sulaužius 
Terese Zalackiene, 56 metu iki 
apalpimo; jos (lukteri Jadviga 
musze - kankino, langus iszmu- 

[sze, jos namuose; Antano Ra- 
įgaiczio iszplesze mesa ir svies
ta, bei naminius drabužius; ML 

Ikolo Rasteni, 30 metu, Anuprą 
Zalecka, 25 metu, Regina Pran- 

.. eiszku, 25 metu;Kazimįera Tra
§ Gautomis žiniomis lenkai piką 27 metu, Juozą Vasilaus- 

’ Ikovo 22 d. suszaude Žybalu ka, 90 metu Martina Blaževižiu 
kleboną kunigą Lajatiska, ku- 27 metu, nusivarė in Szvcnczio-

6, 4, Tol. Dvide- 
trisdeszimta

piles 
Pažiūras skleis kitur.
Lenkai rengiasi užpulti Lietu

va.
Gautomis žinioms Lankai su

traukia žymiu Šylu Suvalkiuo- 
se. Isz Punsko, Cipliszkiu ir 
Wizainiu Kraszto in Suvaikius 
nusiusta apie 
kam.s vežti.

Lenku Darbai.
Kaunas, 

szimts szeszta ir 
Merca 100 Lenku Kareiviu už
puolė Poszeszio Kiemą pas La- 
banoriuų ir apiplesze gyvento
jus. Lietuviu Sargyba juos isz- 
gainiojo. Lenku tajie keturi nu- 
szauti ir sužeisti. Lietuviu Ka
reiviu tapo vienas sužeistas.

Laikrasztis “ 
wa” raszo: Daukszo Kieme 
Szvenezioniu Apskritije rekvi
zavo Lenkai visas Ropes (Bul
ves) nepalikdami gyventojams 
nei sekios.

apsivedė kovo I Lenkai užklupo ant Joniszkiu.

Wilenska Slo-
raszo:

Mer-| — Ardo geležinkeli. — Su
siaudė kunigą. — Uždare

Ne nori gyventi su 12 metu 
mergaite.

Mount Carmel, Pa. — Giova- 
np Pupo tomis dienomis'pada- 
vepraszima in suda idant pers
kirtu nuo Juzefinos Pupos jo
jo paezios su kuria apsivedė 
apgavingu budu.

Toji porele
menesije praejta meta, 
gaites tėvai p r i siege, buk juju 
dukrele turi 
ridlika metu, vėliaus Giovanas 
dažinojo buk mergaite turi tik|lenkai apie 20 žmonių skaieziui 
dvileka metu, 
apsivedė buvo apsvaigintds I Joniszkio miestelije, liet Lietu- 
gerimais ir nežinojo ka dare, o (viii ugnimi buvo iszsklaidyta. 
kada iszsipagyriojo, tada susi
prato ka padare ir dabar gei-1 valdžia 

kndvkio fe

suvirszum keiu- seminarije.
§ Kovo 25 d. apie 22 vai.

Buvo tai 1517 mete 
niuje.

Ant poznanskos uliezios ne
paprastas lįmvo kokis tai žmo
nių bruzdėjimas. Spaudėsi ten 
visokios lyties daugybe žmo
nių, o ypatingai daugiaaše žy
du.

Miesto rodininkai ketino iž- 
duot ant žmogaus viroka, ku
ris dengdamas stogą nuo jo 
nupuolė o puldamas praejnan- 
ti pro ta narna žydą užmusze, o 
pats mažiausio sužeidimo ne- 
aplaike. Žydai reikalavo idant 
žmogus butu nubaustas ir tai 
nekitaip kad jin nubaustu mir
ezia todėl visi vienbalsei roke 
idant jin nubaustu.

mirezia
juk ir pats

Pozna-

nu-

< (

o kada su jąja bandė užpulti musu sargybas

§ Gautomis žiniomis lenku 
ardo geležkeli tarp 

dže nuo kndykio atsikratyt.ISzvenezioneliu - Tunnopto. Jie 
Pupo turi arti 30 metu. iszveža begins ir kita medžia

ga-
Sapnas iszsipilde ant tikrųjų

Plymouth, Pa. — Kranas
Hartmonas, 35 metu, sapnavo, | r;s j)UV0 parapijos siustas Vil-Įnis kalejiman; vadindami Lie-

britva ir teip persigando, jog I <
paszoko isz lovos. Kada dirste- to 1 telegrafo "instaiga.

buk sau perpjovė gerkle su nįun pb-kti bažnytiniu daigtu. tuviu, Lietuvos piliecziu. Visu 
britva ir teip persigando, jog | Palangoje atidengta pasz žmonių spėjama, Mykolą Ras- 

, teni vargiai pergyvensiąs .sopu
§ Gudu spaudos biuro pra- liūs ir žaizdas - gali‘mirti kale-Įėjo in zerkola, net pabalo, nes 

isztikniju, i 
pjauta, nes pats sau perpjovė Į uždarei Barimu 
miege. Franas netikėjo in sap- mokytoju seminarija, 
nūs bet dabar yra kitokios | Rydamas seminarija 
nuomones.

gerkle buvo per- |ne.szimu, Lenku administracija |jime.
,_____________ 1 miestely gaidų

Iszvai-1žius, atimtus isz visu suimtu 
pardavi- 

žandaras kreipėsi in mokinkis |nejb Daugeliszkyje vasario 20 
diena.

bet dabar yra kitokios Rydamas

Laikrodi ir naminius drabu-

vienas aszmen,u legion inkai

tokiais žodžiais:
“Kas jusu skaitys gudu kny

gas, gaus kulka in kakta”.
“ELTA.

Lenkai užklupo ant Ryzgunu

nuo

Sidabrinis pinigas mergaites 
gerkleje.

Scranton, Pa. — Per du me
tus nesziojo gerkleje sidabrini 
pinigą kvoteri
nurijo isz netyczin.
n/i daktarai padare ant josios 
operacije iszymdami pasek
mingai pinigą. Daktarai inlci- 
do in gerkle mažulėlė elektriki
niu szviesa, kuri jiems parode 
kur pinigas randasi, po tam su 
replukems isztrauke. Jaigu ne 
operacije, tai mergaite butu 
PUTUS.

— Mirezia! 
baust krikszczioni, 
karalius teip nusprendė, jog 
kas žydą užmusz, tasai ir turės 
mirti.

Slidžioj susėdo ant savo vie
tos, priesz juos stojo kalti
ninkai apsiaubtas mine žydu. 
Su a.kyvumu visi lauke vi roko 
mirties ant kaltininko. Tada 

isz sudžiu, iszklau- 
ir liudininku

Pranaszas” su pinigais keti
no iždumti in dangų.

London. — Gana dydeliam 
kaime, asztuones miles
Kingstono, Jamaikos, atsirado 
“pranaszas” kuris turėjo apie 
7000 kvailiu pasekėju, kurie 
jam visame užsitikejo ir butu 
ėja paskui jin in pragaru. rfa- 
sai fanatikas apreiszke 
pasekėjams, jog 
baiga svieto

del žmonių. Paliepė 
i-e-

savo 
artinasi pa

ir atejs ‘baisus

Hendrick, Mass. — Nelaba 
mirtis nuskynė jauna,, žiedelį 
nuo szios pasaulės, 16 metu mi- 
lema d ūktelia' Franci szka, ku
ri buvo džiaugsmu ponstvos F. 
Stulgaicziu, mirdama 19 Apri
liaus nuo uždegimo plaucziu. 
Buvo tai vyriausia jiju dukre
le kuri paliko dydžiausiam nu
li udiine savo tėvelius, brolius 
seseris ir daug giminiu. Džiau
gėsi tėvai savo skarbu ir turėjo 
vilti atejteje, jog 
mybia isz savo dukreles 
nelaba mirtis iszplesze taji 
skarba tėvams. Laidotuves at- 
sHiuo iszkilmingai su bažnyti
nėms pamaldoms ant kuriu da- 
libavo daugel 
žinstamu. Lai 
Franciszkelia terp savo palai- 
mintuju, o likusius tėvus, bro
lius ir sesutes suramina.

turės links- 
betj

giminiu ir pa- 
Dievas priyma

priesz

visai

1900 persiskyrimu in du me
nesius.

Chicago. — In laika, dvieju 
menesiu, czionaitinci sūdai 
perskyrė net 1900 vedusias po-1 gyventoju,
ras. Sausio menesije perskyrė n *. * • v •nAA • i i i i- J Kaimas. — Gautomis zimo- 900, o Vasario tūkstanti poni. • .7 .• i • . r>Ar ’ . .. . . 1 . . mis, szi m. vasario 17 d. m Ry-Matyt, jog tiejei rysziai I ’ J
buvo nedniezei suriszti, o gal Į į 
tosios poreles buvo aklos kada ^.veneziouiu m. kiti isz : 
vinczevojosi. llLszkio. Užpuolė sodžiaus ra- Įraszti netinka.

Los Angeles, Kali forui joi mįus gyventojus ir pradėjo pla Del keliu. Jaigu raszote in 
tam paežiam laike persiskyrė rįį kardais per galvas, bota- redysta su kokiu reikalu nore- 
756; New York paviete 385; gajs muszti, szautuvu buože- darni kokios infonnacijos apie 
Saint Lopis 700 porelių. ni|s daužyti. Prauža pakruvjine tilpusią kokia žinia arba pa- 

’ Truputi persiskyrimu tie- ramius gyventojus, moteris jieszkojiina, tai neužmirszkite 
sos yra lengvos Amerike, jog merginas, senius pradėjo plesz- paduoti numara hiikrasczio |<u- 
už mažiause priežastį jeszko ti- rubus, manta laikrodžius, riame toji žinute buvo patalpy* 
persiskyrimo. Gal jaigu vyrai prisikrovė vežimus grudu, par- ta. Redaktorių ne turi laiko 
daugiau investu savo namines vilko ųu savim 6 jaunus vyrus perŽiurineti visu metu laikras- 
tiesas, tai bobeles nejeszkotu in Szvenczionis ir uždare kale- ežius idant užganadyti jusu no- 
tuojaus persiskyrimu. Ijiman. Pirriiiaūsiai nukeritejo ■ rus.

cz i oria i tino i

♦

ATSAKYMAI.

P. P. Springfield, Ill. — Ne-
surandame jusu brolio, duokite 
žinia kokiam mimarije matot 

zgunu sodžių atjojo 10 -12 len-|aP^e T11,
* ’ • * ’__ * j I K. Ž. Nangutuck, Conn. Pa-

Dauge- talpinamo in gurbą, nes in laik-

Kaiin^s. —

ku kareiviu. Vieni ju buvo isz 
Szvenczioniu m. kiti isz\

Kaliiornijoi mįus gyventojus ir pradėjo pla

756; New York paviete 385; gais muszti,

Del keliu. Jaigu raszote in

seniausias 
sės užmuszojo 
paszauke:

— Tas žmogus yra 
nekaltas, paleist jin namo.

— Kaip tai nekaltas, jaigu 
užmusze viena isz mus, -- roke 
insiutia gauja žydu. Jam 
mirtis neatbūtinai turi būti, 
juk pats karalius padare to
kias tiesas!

— Jaigu teip,. troksztat 
mirties tojo žmogaus ir kriksz- 
czioniszko kraujo, — tarė su- 
dže in žydus, 
sisuks nuo 
paezia mirti kokia jisai užmu
sze viena isz jusu tautiecziu. 
Pastatyk it jin ant tos paežius 
vietos, kur likosi užmusztas 
jusu tautietis, o vienas isz jus 
tegul užlipa ant tojo stogo ir 
puolu tiesiog ant galvos krik- 
szczionio teip, idant ji užmusz- 
tu. Tegul teip stojosi kaip jus 
paleidau je te!

teip

— tai jisai neisz- 
mirties, bet tokia

ki i kai”
jiems parduoti visus savo 
miszkus turtus, o pinigus sude- 
'ti in paskirta gurbą, nes jiems 
ir teip ne bus reikalingi ant 
szio svieto, o daugiau prisi- 
duos danguje, nes jisai paskir
ta diena
dangės ant dūminiu miglu. 
Mulkei tojo pranaszo dasipra- 
to, jog tame yra kokia apga- 
vysta ir daleido szturma prie 
“pranaszo”
miesi sugrąžinimo savo pinigu. 
Ant galo valdže turėjo nu- 
siunsti iii tonais vaiska ap- 
malszyti insiutusia mine žmo
nių kurie geide isztikruju im
siu nsti savo pranasza in dangų 
su pagialba virvutes.

Tasai pranaszas turėjo nusi- 
pirkias areoplana 
ketino iszdumti in 
su pinigais.

Union City, Conn, f Po sun
kei operacijai 28 balandžio 
1921 m. mirė Katre Plikaitie- 
ne’metu amžiaus, 
isz Lietuvos 
aps., Kalvarijos valsczio, Kai- 

• 1 • 1 * 1 1 11*^

gyventojus, moterisjieszkojimu, tai neužmirszkite

už mažiause priežastį jeszko ti rūbus, :
persiskyrimo. Gal jaigu vyrai prisikrovė vežimus grudu, pur-1 ta. Redaktorių

ketina iszlekti in pa- 
ant dūminiu

gyvenimo, spirda-

su kuriuom
‘ ‘dangų’ ’

Vienam miesto ketino kart 
piktadari. Kada jau jin iszvede 
ant korimo pleciaus, atėjo ži
no ponams, 
kams, 
kas tokis davė rodą, kad ežia 
randasi čigonas, kuris gal ap
siimtu pakart. Atvedė čigoną 
ir davinėjo jam 10 rubliu už 
ta'darba, jaigu apsiims. Čigo
nas paszoko 
paszauke:

— Ach Dieve ! asz už ta 10 
pūbliu ne tik piktadari pakar
siu, nes ir visus ponus rodinin- 

nevertumą ir paklydimus savo, kus iszkarsiu.

Žydai iszklauso tokio vyro- 
ko, neatsirado no vienas idant 
pultu nuo stogo, iszsiskirsto 
noses nuleidia ir jau nesispyre 
nubaudimo mirezia žmogaus.

*
myslisi ’apie

Valandoje mirties kitaip 
i • žemiszkas nau

das, tada ajszkoi pamatysi anų

miesto rodinin- 
jog Korikas apsirgo;

isz džiaugsmo ir

po tėvais Paszkevicziute, 42 
Velione paėjo 

isz Mariampoles

Paliko dydeliamviu kaimo.
nuliudimia vyra, dukteria, su
it u,

mylinti skaitima, 
pamylėjo laikraszti

sena motinelia, tris seseris 
ir du broliu. Velione buvo vįe- 
na isz apszviestcsniu moterių, 

o labiausia 
“Saule*?

ir ne tik pati skaitė, bet ir ki
tus ragino jaja skaityt. Buvo 
isztikiama pati ir milema vai
ku motina.

Tapo palaidota 1 Gegužio, 
nedelioi, o antra diena atsibu
vo gailios miszios už veliones 
duszia.

Ylsekis mylema paeziut ir 
milema motinelia, 
moi szalelei,
me neiszpasakitinhm nuliudb 
mia.

to i sveti- 
o mes pasilieka-

Vincas Plika it i s.

Merginos bueziavimas.
Jauna merga bueziuoje, tai 

ženklina teip, kad kaip buda< 
mas virszutiniam gyvenime 
klaustu, 
dos. .

ar apatinis ant ran- 
ii * jA «_ Al

i
4

— Tai, vyreli! ana ve! si 
nauju overkoeziu! — Ar daug 
užmokėjai?

— Ka ežia, daug! tai kasz 
tuoje du menesiai kalejinjp.
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Profespris Szekely isp lĮpdą- 

pbszto, iszrado būda, kuris ga
lės snhankrnt.vti 

vaistu 
ant

MM to
7

idantllo, idant visos 
laivines ir kitos 

‘k bendroves,ir 4 1

ekspresines, 
kompanijos 
kurios užsi-

PRISIRISZIMAS VAIKU 
PRIE TĖVU.

glauba, o jam dave spcjnoVa aitt ^LIETUVOS

. yma siuntiniu pinigu in Euro-

fabrikantus 
visokiu vaistu ant auginimo 
plauku ant pliku gaivu. Isz
rado jisai būda sodinimo plau
ku. Su pagialba tam tikros 
špilkos indeda ant pakauszio 
plunku* teip, kaip sodytu me
di in žeme. In viena 
profesoris Szekely gali 
dyt ” ant plikes apie keturis 
szimtus plauku. Visas plikis 
pakanszis daugiau nereikalan- 
je kaip 50 tukstaneziu plaukti, y 

galėtu sau duoti 
nes vargingas 

užmokėti

valandą 
“paso-

ant

sau duotiTik turezei 
sodyt plaukus 
žmogelis negalėtu 
daktarui už taja operacija kuri 
kasztuoje nuo dvieju lyg pen- 
kju tukstaneziu doleriu.

t'zikage susitvėrė drauguve 
Valgykai (’ibu- 

Sanarei tosios d raugu ves
vadinama 
liu. ’ ’ 
turi valgyt kožna diena cibu
lius, nes per valgima cibuliu 
žmogus ne tik apsigina viso
kias ligas bet ir savo nepriete
lius ir valdžios prohibieijos 
sznipns, kurie negali suost ant 
žmogaus munszaine.

i 4

Skaitlius atejviu Pennsylva- 
nijoi. pagal paskutini 
sza gyventoju 
298. Italu 
1/7,803, Rusu 160,568, Austri 
jok u 122,66 
Vokieeziu 
90,6.36, Szkotu

Ungaru 71,343, Pran
cūzu 12,800, Czeku 67,577 Ju
goslavu 36,723, Graiku 13,897, 
Aziatiku 9,586. (Kiek randasi 
Lietuviu 
skaitlio AVashingtono — 
apgarsinsime tojiaiis.)

Suvienitnosia

su ra 
randasi 1.387,- 

vra 222,601, Lenku

o

120,140,
A jr i szi u 121.454, 

Angliku 
28,441, Saved u

19,852,

tai da neaplaikeme 
j s?

daugelis likos užra- 
Rusais, Austri-

Valstijosia 
randasi viso 135,139 Lietuviu.

Žinoma, 
szytais kaipo 
juka is, Lenkais ir Slavokais.

Viso atejviu Suvienitnosia 
Va 1st i josią randasi 13.703,987 
lai yra tokiu, ka gyme kitur. 
, Skaiezius ateiviu 
jos, Rusijos, Austrijos ir Ajri- 
jos, kurie pirmiau 
nuosz. visu ateiviu
Ivje, žymiai sumažėjo laike 
pastaruju J.O metu. Tas suma- 

galbut i n vyko dau- 
karo, kada dau-

Vokieti-

sudarė 59 
szioje sza-

žejimas
ginusia delei
gelis grižo in savo szalis.

Skaiezius ateiviu isz Meksi
kos padidėjo 
jau padidėjo 
szaliu,

cęntralines
Ii jos ir Kanados žymiai su

mažėjo.

pa, turės būti 
t i jos. T___ ...

po va k I že vais
inas užinanimas yra vien 

del to, idant apsaugo! žmonis 
nuo apgavingu
sinncze pinigus in Europa, ar
ba kartais visai neiszsiuncze.

Tokis užinanimas
butu iii vestas po visa Amerika, 

privatiszki
bendroves” jau ne 

žmogeli apgavo ant paskutinio 
skatiko.

Augustas, II karalius lenku, 
jojo viena karta per lauka, ra
do viena žmoguti ;
linksmai

kalbėt 
dažinojo, kad tas laukas 
buvo, tiktai

vertėtu' samdinikas ir ome

do

agentu kurie Juonį

nes 
l i

bankieriai ir 
jau no viena

Per daugeli metu Baltųjų 
Namu eksekutvvis < 
ka kasdienini žinių 
rialu rinkini 
kos presus, 
svarbesnius laikrazczius. 
rinkinys duotas 
kasdien, idant apsipažinlu su 
žmonių balsu per laikraszczius. 
Svetimu Kalbu Informacijos 
Biuras (To reign Language In
formation Service) gavo leidi
mą sinnsti 
eksekutyvi ofisą, syki savaitei 
rinkini editorialn isz svetimu 
kalbu spaudos. Tikėta, jog to
kiu budu prezidentas turės su
sisiekimą su spauda, kuri at
stovauja netoli deszimts mili
jonu ateiviu.

ofisas ren- 
i ir edito- 

isz amerikonisz- 
visus 

Szi s 
prezidentui

apimant

prezidentui, per

DIDELIS BALIUS.

drau- 
rengia di-

I’ovilo 
gyste isz Tamaqua, 
deli balių sukatoje Gegužio 71a 
ant Liberty sales. Prasidės ’7 

Orkestrą pirinos 
Inžanga

vai. vakare.
klases.
moterims 25c. Praszom visu at
silankyt. (b’kį)

v warns

locnasties žeme&
Teip 

jam už 
tėvu.

tai Dievas užmokėjo 
guodojima sepatves

>•4

H

ATSTOVYBE
AMERIKOJE NAUJI

ADRESAI. t

Bedarbiu Armija Auga,
I f

Sunkai y,ra dprbąH gauti, bet kodėl Vieni 80 akieriu geros Žemės, 40 akle-

Farmu Bargenai,

r?u ’albinosį‘kita jlfeW Ir1 ihfszkas. U5 
galvijai, pora geru arklu* kiauiu, vIbz.j 
tu jr visi padarinei useMa. $5,000, bo 
nieko $3,000. Parduoda pats savlnikas.

Kita farma 60 akru, gera spnki žemo 
au< pievom ir mis'zka. 12 galviju, 3 
arklej, vl»om maazinerijom, uacliu 
radargaiR, tik viena mile nuo miesto.

kodėl 'nepaėl* 
bedarbeft ant visados, 

kelias prie turto

nepradėti buvo bizni.
luoMUot ' mio
"Tiesus kelias prie turto” parodo 
aiszklal j kaip Žerkole, kaip su keletii 
doleriais gali pradėti savo bizni,Ir 
tapti laimingu. “’ticsuB kelias prie 
luito” sutelks tau darbo ant visados, 
Ir užmokės tau szimta kartu daugiau 
negu tu dabar gauni, 
prie turto” į
kalboje Ir kasztuoja tiktai vienas 
doleris. Pinigus meldžiu siusti money 
orderiu arba popierini doleri lalszke. 
Ir adresavokite sziteip: m. 10

j WALTER YURKl^VAVICH,
3326 S. Halsted St.

’ '•! M L \
Delei iszgayimo, pasu,’ vizos 

ant pasportu, affidąvitu pa- 
liudyjimo pargabenimui, gimi
niu isz 
tvirtinimo 
kios ruszies 
lei sujeszkojimo

t .

affidąvitu pa-
arenti ir

Pradėjo su
žmoguti 

i ėdanti.
ir po valandėlei 

ne jo 
darbavosi kaipo 

už tai ant 
dienos penkiolika skatiku. Ka
ralius papratins 
dideliu 
linksmybių, 
kaip žmogus

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

Prilygirnas žmogystos.

Jaigu žmogus turi 15 motu - 
yra v.orszis, 20 m. n ožis, 30 m.- 
bulius, 40 m. - avinas, 50 m. - 
senas vilkau.

Mot eres: nuo 15 metu - pa- 
pinigu irjdaiguota žąsis, 

landele, 30 ipetu - povu, 40 me
tu - perekle viszta 
pelėda.

ant visokiu
iszda.viniu

negalėjo paimt, 
su tokiu mažu 

uždarbiu gali gyvent, ir priek 
tam dą linksmas ir klausė 
žmogelio, kuris teip atsake:

Butu da gerai, kad ka 
uždirbu,

del manes — asz dalinu
trijų daliu:
kita ant užmokėjimo skolų, o 

idant senat- 
isz paluku gy-

20 metu - ba-

50 metu -

asz butu tai viskas 
ant 

viena del saves

trecze pasidedu, 
veje gaĮerzinu 
vent.

Dabar buvo 
sukimą* galvos; 
to žmogelio,

I

1

karini naujas 
praszo

kad iszdetii ta 
ininsli. Linksmas žmogelis ta
re:

del t 

>

— Asz dalinuosi pirmiau
sia su tėvais kurie jau negali 
dirbtio, tai yra: moku skolins, 
kurias jaunas Imdamas nuo ju 
ėmiau; tolinus dalinuosi su 
vaikais, kuriuose padedu vilti 
kad mane teipgi senatvėje 
apleis, tai yra 
mas.

Stebėjosi karalius isz žmo
gelio iszminties, o labiause isz 
jo prie tėvu prisiriszimo. Del 
to apdovanojo jin gausiai už 
ta del levu meile;
tam visus jo vaikus po savo ap-

4 
ne

mano pasideji-

papine po

v

v

«»

ir delei pa,-Lietuvos
i n galioj imu 

dokunientiVir db- 
turfu,

viso- __ "Tiesus kelias 
paraszyta tioluviszkoje

$4 j000, be .nieko $^,700.

įminu, atpigo, 
sėpiau buvo po $l,8p, dab^ar. bąs po

Siuncziam in visas valstijas 
Hesok in šluba. Adresavokite: 

AMERBCOS UKJNIKAS, 
Hart, Mkh.

MEPUS — svležes sodu, tik ka i»7<
5 svarai vledrukas

,' bylu 
vedimo visados kreipkitės priė 
Lietuvos Atstovybes, ofiso 
szluo adresu : Lithuanian Le
gation 1925 F Street, N. Wv, 
Washington, D, O.

II.
Delei parsiuntimo 

Lietuvon giminėms, 
nukentejusiems arba delei par
siuntimo auku Lietuvos Vals
tybes reikalams, Lietuvos Gy
nimo Komitetui, Lietuvos 

Raud. Krv- 
reikalams, o 

Lietuvos Pasko
los reikalais, Prekybos ir Pra
mones dalykais ir delei Lietu
viu pilieeziu registracijos ra- 
szykite visados sziuo adresu:

Lithuanian Representative, 
370 Seventh Avenue, 

York City, N. Y.
Atyda!

Szituos adresus : 
įr iulipiukite sau in kuigute 
ant,, ipareikalavimo

Atstoyybes

b v lu
$1:50; -

Chicago, m.

Czirkszle Tiktai $1.98

119 Waehington St.
.j . . lį,

—  *■— -    . . -

1 ‘ ’
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KURSUI NUrt’OLUS
Tai geriausia proga daug 
auksinu in Lietuva nusiusti. • 

, Greitume nusiuntimo pinigu 
! nieks su manim negal lenk*

Szilft yra viena isz geriausiu ir,y ra 
rekomenduota tdrp motoru'. Padaryta 
isz mlnkszio raudono roberio. Isz- 
plauja visas dalis. Prisiuskite money 
orderi už $1.98 su antraazu. 
mokame persiuntimą.

JOHNS and
1822 Canalport Avo. . Dep. D. 

Chicago, III.

r nt . r i, i

Ik
-4

j

pinigu 
nuo karo

Mch nž-
x rnG.

MAUS,

nieks ru manim negal lenk
tyniuoti; visiems pinigu siun
tė ja rn h pristatau kvitas su

I

> I.
X

Komitetui 
Szauliams, Liet, 
žiui ir kitiems 
taipgi visais Daktaras Juozas J. Austrą 

LIETUVIS ' 
BbvuIs Daktaras Karlaaieaeja,

Temykltė Tautiecziai
• < - * us;£ j/ •, - ., l .♦' . , ■ •

Siuncziu piaigiisi . ih visas dalis
,1

(kursą.

v

pasaulio pagal lilglausia diepint 
Parduodu laivakortes 

ant visu linijų už kompanijų

■ Dokumentus 
užtvirtinimu konsuliu visu

Duodu patarimus viso- 
teisingai ir 

į.bepartyvlszkal. Esu po kontrole 
lir priežiūra Pennsylvanijos val
stijos Bankinio Departamento, ir 

;po didelia kaucija sudėta valdžiai 
pilnai gvaranąiojant visokiai pi- 
nigiszka apyvarta. Galima susi- 

Jncszti ypatiszkai arba per gro- 
,maia, sziuomi antraszu:
I J. G. BOGDEN, 
J 432 W. Long Ave.

jkalnas. Iszdlvbu visokios ruszies 
(___ __ _____ notarijaliszkus ir
>su 
kszaliu.
į-kiuose reikaluose

Du Bois, Pa.

"* r* < a * y

BALTIC STATES BANK
t xh a U.*, v b * > k;.mA* T o ■ k;*.

Pradėjo veikti 4 Sausio 1921
» ' 4 • ■’ - ' 4 • į k 4 * < j

ATSKAITA 1 <1. BAFANDŽIO, 1921
TURTAS; ■ A

Pinigai Spintoje .ir Rezerve $45,912.89 
j

ta i h i r. Tranzh e .......
Paskolos'.-ir-4ms,kotitai

Kitokie Invesdpeutai ....

Visas Turtas
ATSAKOMYBE: 

DepozitorianiB; ... 
KapitahiB .... 
Surplus ..... ..
Pelnas ........ .
Neuždiibtas

Diskontas \..»... 3,735.98

......  $615,068.86

Su Užsieniu Rorosponden.- ,

AIDO T180KIA8 1I84B i

New

Priima ligonius lig 10 valanda ryte
11 lig ! popiet. < lig 9 vakare 

' Telefonas— Bell 159 R.
C Hg'9 vakare

■

I
Į
k

1
J
J

I

iszkirpkite

i atejteje, 
nes bus patalpyta tik du kar
tus. — Bed. (t. 36)

Kiek tai kartu “Saule” pra- 
sergedavo žmonis apie bedar
bes ir kad czedintu pinigus ant 
juodos valandos. Apie tai ne 
vienas jau persitikrino ir pri- 
pažinsta jog “Saules” prana- 
szimąi iszsipilde. W. B. isz 
Pittsburgo tai užtvirtina kaip! 
lUUms raszo: “Sakiau savo 
draugams kelis metus adgal,

Sakiau

,pg bus blogi, bukai, bet jieje 
manes neklatise o ir dabar mo
ka po deszimts doleriu už bu
teli guzutes sakydami

I 12 lig 2 popiet.
I , 4

i!13 E. Coal Št. Shenandoah
I

4
Ui • * «v' v

T"

}
I 
4
j

♦

,į paraszais priėmėju pinigu.
Laivakorcziu agentūra In

i Llepoju, Hamburgą ir visur. 
Pasai kelionei in Lietuva.- 
Padarymas Lietuvlszkū do> 

k kumentu;
I Pinigus siuskite per paczto
Į. Money Order. Raszydam!
I pridekite 2c stamp* ir visada
I adresavokite sziteip:

T. MIKOIMINIS,
I 58 Hodson Ave*

’ ’ Brooklyn, M.T.I x ,4 «

Panai kelionei In Lietuva.-

Order.

fl

—
• .. ■

, tik vienybėje yra galy'be ’
Musu, Doleriais Lie;u*te lDiteigti Sukasi
_____ rabnkai jau _____
Bet tuomi dar tik maža dali Lietuvos reikalu,aprūpinama-

™ ' f n ‘ € . **'!%*

; Dekime Savo Dolerius in Krūva
ir aprūpinkime Lietuva reikalingais, iszdirbihiais

Raszykimes yisį prie , K

Fabrikai jai.

V ■?

v

Lietuvos-Amerikos Pramones Bendroves
I

Lithuanian » American. Trading, Cp,

112 N. GREENE ST. BALTIMORE, MD.
' '■■■■.........................-.■■■ ...

( Szioji bendrove turi f^ayo skyrių ir fabrikus Lietuvoje,................... - - 1 - ' - ■ - - - - - - r
I

Szoiji lienįdrove speciiąlizuojasi ?imtanii^pramoiies darbev11 • i

n i

ne spgfcujiaeijofje, 
žioji bendrove vedantu rimtu, biznije patyrusiu, visuo-

■ menes^ veikėju, . ,
Szioji bendrove jau iszmokejo tris dividendus ratoje 8^.. 
Szios bendroyest szexab nor^iWilyg turto pakilo 50% bet 

kad davus proga-iki sziol neprisięlejurioms prisidėti 
lygiai su pirmaisiais, <ldr parduodami po $10.00.

Prie szios bendroves gali prigulė! ir .biedniausias lietuyys

W
f,

iteli guzutes sakydami, gerkim 
nes r laikai geri ir tokeis pasi
liks.” 
’ Vyruczei, 
laike kares,

meneą veikėju
122,849.45 

, 2b,648.79 •

. 5,'188,37

$«b'>.o«8.są

Bondal it> IxivS$lri^plfti- • - 41įl,16<J.3ę

$200,000.00
■50,000.00

J..,. 8.34P35

..... $35^,988.53
* t

262,080.33

r

Viso ’

buvo, geri laikai 
darbininkai už

dirbdavo nuo 10 lyg 25 dole
rius ant dienos, is,z savo už
darbio nesuezedino ne skatiko 

viską praleido, o dabar žn- 
o kiti dirba už

t 
■4

kad davus proga-iki sriol neprisięlejurioms prisidėti a

nes parduodama ir po viena szenų kas kainuoja dar 
,kobkas tik $jOJX). - - ’. ’ . ,

Szios bendroves szerai pardttpdama ir ant i^zipokersi|i,o.,. 
po $|,06 in menesi nuo užsiraszyta.szoro. .

į Laisves bondsai prii'mami už sžerus pilna verte iki pusei 
užraszomos sumos. °' ’

Per szia bendrove siuneziąnt dolerius Lietuvon ten gauna 
dauginusiai auksinu ir greitai iszmokama be jokiu 
trukdimu, nes dabar' turima savo perlaidu skyrius 
Lietuvoje, / . . ,

j* LIETVUOS BENDROVE NEGALI ILGAI ĘAUKTI — 
PIRK SZIOS BENDROVĖS SZERŪ KIEK GALI,

k • r; ■

U

rdinasi išz bado
• ■ r >« ♦ ‘ .

doleri ant dienos.
Jau duodasi sziatjion matyt 

kokius 
Atejs 
ęlirbs už du dolerius ant die- 

ir tai žmogus bus gi|uk-

■ II

galimo tikėtis., 
jog

laikus 
neužilgio laikas,

r 
i
į
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Baltic Statęs Bankas
YRA GERIAUSIA VIETA PASIDEJIMUI PINIGU — mokame 4%.

Pan.'mus <
Pilieeziu Sabjunga, Susivienijimas Lietuviu' Amerikoje, ir kitos 
Orgąuizaeijos. Ant czekiu sanskaitu mokame 2%. Pinigus, 
depozitams galima siusti per paczta.

BALTIC STATES BANKAS geriausiu kursu siunezi^ pinigus in

in Lietuva1 persiuntem suvirsz 10 milijonu auksinu perlaidomis: 
A . A A A A ' '< «

100 nuosz. Taip- 
ir niekuriu kitu 

bet skaiezius ateiviu 
Europos, An-1SZ

K

Miete New Yorke randasi 
daugiau kaip penkesdeszimts 
visokiu laikraszcziu iždą vi uotu 
keturiuolikošia kalbosia, arba 
daugiau kaip visoje Szvedijoi 
ir Norvegijoi. New Yorke yra 
penki milijonai gyventoju, per 
ka ant kožno szimta tukstan- 
eziu gyventoju pripuola vienas 
laikrasztis.

Dabar paymkime, jog Ame
rika randasi septini 
Uikstanczei 
kožno szimta tąkstaneziu pri- 

vienas laikrasztis.
laikraszczius, 

tai turime du kart tiek, arba 
du kart tiek apszvies- 

tesni ne kaip 
tojai.

New
I

’I
j

j I

.laiko pinigus New’Yorkp Vhl^tiją, 
t A A A A A A *A- • i A '* Lietuvos, Misi ja,

Ant czekiu sanskaitu mokame 2%

Lietuva ir kitas szalis su pilna gvarant ija. Iki I tlienai,Balandžio 
in'Lietuva1 persiuntem suvirsz 10 milijonu auksinu perlaidomis,
ir artiį‘2 milijonu, Kablegramuis. • • .

BALTIC STATES BANKAS parduoda laivakortes in Lietuva ir isz
• - * ■<" ■ i* _ —, —. * • * .i * * ' k * '• K «

Kas keliavo su musu patarnavimu, nesigailėjo, be

r

szi m ta i
Lietuviu, tai ant

pultu tik
Ymant visokius

esame
Najorko gyven-

Parižiuje likos parduota ant 
licitacijos nepaprasta brangi 
szlebe isz kaimuku, kurioje 
ciesoriene Marija Imdvika, pa
ti Napoleono I likos kįarunayo- 

franąirzis^ka cię^jo-ta kaipo 
riene.

Toji szlebe yra pasiūta isz 
vienu karunku; ižde ta žiedais, 
su sidabrineis ir auksineis siu-
lais, iždeta brangeis žemcziu- 
gais.

Badai ja ja apiakis ezikągi- 
ne mėsininke kurioje pasire- | 
dys ir vaikszczios 
nosia.

su užriesta

Najęrkiniam sepatp perąjo 
i senatoriaus CotLHŽmammas senatoriaus Goti

>

Lietuvos. Kas keliavo su musu patarnavimu, nesigailėjo, be 
vargo sugryžo in Tėvynė ir mums raszo padėkos laiszkus.’

BALTIC STATES > BANKAS parduoda Draftus, Keleiviu Czekius,
Kredito,Laiszkus ir turi savo depozitus Berime ir Kaune tiems 
(‘zekiąms iszmoketi be trukdymu taigi keliaudamas nesivežiok 
junigu, nes gali pražudyti. • , * /. '

BALTIC STATES- BANKAS persamdo saugos dežutest $5 metams, 
kur gali saugiai laikyti-savo Bondsus, Veksėliiis; visokius bran
giu,s dokumentus, apsaugojimui nuo ugniwi ir vagiu.

-1 1 ' ■ 1 ? Jį 1 • -

taigi keliaudamas nesivežiok

a Ii saugiai laikyti-savo Bondsus, Vekselius; visokius bran-

BĄLTIC, STATES BANKAS atsižymi 'greitu/ teisingu, mapęĮą^pijr
drapgiszku patarnavimu.

* I
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ežia

KUPONAS
In Baltic States Banka, 

294 .Eighth Ave, Yfl^k

. • . r i

/ In Baltic States Banka,
, - . .X . < , ./VI1

nos, i
ningas jaigu turės szioĮU toki 
darbeli.
iszardyt

Kompanijps stengusi 
unijos, nes supfato, 

[jog dą.rbįninkai stengėsi visom 
pąjegom pagerint savo būvi, o 
tas, I
miijįęuąs doleriu daugiau kaą

ka sz t u otu kompa n i j o uis,

meta^, ka sumažintu juju peln 
na.
r '(į p h <

Laikai Ąąieriko .maiposį kas 
ketuj’l metai, todėl darbinin
kai negali būti tvirtais, kokia 
gęroye turės ątęjteje, o priosz 
tąją atejtė yrą,geriauses gink
las “doleris,” nes. dolęrjs tiekį 
žehkli na k i ek ky i u ki s del szlu- 
bio arba seno žmogaus.

ketiiį’! metai, todėl darbiniu-
J . I» -,■* . N. • ' Y

nes. dolerjs tiekį
1

bio arba seno žmogaus. Dole
ris yra vienatine pasziajpa deį

I ' , 1 ... ■ ■ I

darbęje ir. su juom apsigins
žmogaus, ant. senatvės irbe7

nup bado ir, vargo. rToc|el pa- 
Įayiapie visįęms, jcįaąt iždavi- 
ne^u ka nupiąayJąpsia apt tor 
Jriu daliku bę kuriu galite ap- 
....

■" * , t' ' 1 J » K 9. , t 1 1 j

akies, nes laikai bąą snnkpą,.

tapiaine visięms, jįaąt iždavi-
I 1 ' ' V* • * J 4

ąįfįjtj o. pinigą, czedytu kąip 
akies, nes laikai buą snnkpą,. o 
doleri ne bus. £eip lengvai ih-

Apie, tai neužmirszkit e!

»•
i. perlaidu skyrius

PIRK SZIOS BENDROVES, SZERŲ KIEK GALL
• Sjusk. Qz(}ki ar Money, Orderi pažimedaniąs sąvę ąinzku 

j adresai arba -eik pa» artimiausi agenta
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i
X 
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ry
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;. 1 užsirasž'yti sziandiena;
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• Szi agentai )U’a.hmsu ingailioti užraszinetijL. A.
Pramories Bendrove^ szęrus:
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Iszkirpkite ežia iszspausdinta 
kuponą, įprašykite savo adresą, 

kokiu informągiju 
siuskite mums

Ailresąvokitp

paraszykite
reikia, ir* \ i " * • v* >
gausite atsakymu

tuoj
4
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7 prisistatė man informacijų
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(ąząa inrasz^kljo koks, reikalą? 
siuntimas pinigu, laivąkortes Ir
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siuiitimas pinigu, laivi<kortos 
ir fr n*V
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Bedąktons pergyveno Amer 
rike suvirszum 40 metu, mate

f I

BALTIC STATES BANK, 
294 ąiGjaTH;ĄYB 

NEW YORK, N. Y.
Telefonas; \y,ą|Jįciną ?J42.
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Hpats gana vargo ir pero,jo viso- 
kes parejgas ir žino gerai anior 

Hrikoniszka politika i r kaip 
1 laikai c^iouaU mainosi.

. « S 4 i > ■ *4 || ' > į>

M .Praejta mota Chicago mirė 
r 5668 vaiku žemiau vieno meto. 
[ isz tojo skaitliaus mirė dau
giau kaip tūkstantis bąąkartu-

»' f • . 'X
Ii 'tkku.’
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k Korporacija SJunczia Dykąjį. 
I'1 ’TWIrd-iPykąį Katalogus,

p
Waterbury Mail Order Corporation^
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0 S. tViiuąn St. Waterbury, Conn 
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New Haven, Conn^ 
A. Piržius.

2 Bishopi St..
Philadelphia, Pa.

Chicago, Ill.
A. Dainaszka',

Akron, Ohio.
M. Kerbelis, 

130 Wooster Ave?

Amsterdam, N. Y.
Vlad. Rusilas,

16 Swaą St.

Baltimore, Md.
P. Molis,

• 4606 S. Paulina St.
. A. Stulginskas,

715 W? 19 pi.
Cleveland. Ohio.

_w, — ---------- . J

8QQ6 Bellevue Ave.
Jitr. Dubiekas,

J. Jąnuszka, 
1029 E. 79-th SL 

1 M. Ji Szimopis, 
1738 E. 38-th SL 
East St. Louts, III.

juoz. A. Brazis., 
914 N, 15-th St. 

Gilberton, Pą.
A, F. Laijruseviczius, 

Box 43.
Hartford, Con6.

A. J.‘ KaUnietis, 
6J2 Zion St.

Homestead, Pa.
| 1357 Bushwick Ąytfj pet.^X jMedonls,
į J. B., Szalhmas, „ . . 526;<Tamniany Way, 
K 222 S.-9-th St. Kingston, Pa.
F A. Shlecxkus, J. J. SzaufcziUhas,
ĮJ 193 Grand St. • U®i4 Slocum St.

• Unden, N. J. . 
,J< J,. UUdvfnaitis, 

Box 411, h J 
Newark, N. J.

A, X Razlits, 
56 New orkAye. , i rf A ’

S. Pranys,
166 ,MęwrYm;k Aye.

[>

K i

u

' H T N. CĮrecno St.1 
J. S. Vasiliauskas, 

112 N. Green o St.

Bloomfield, N. J,į
(, A, J, Stakąnys,
4

1A

85 Bay Ave.

Brooklyn, N. Y.
K. J. Kruszinskas,

59 Teu. Eyck St.
Paulonis.C. E.

222 S. -9-th St. te . ■» t* '
A. Shleczkus,

193 Grąnd St.
’v J. TumasoniH,

J. J.’ Szaučziuhas,

lt

222 S. 9-th St.

Chester, pa.
A. J. Mhkszra, 

806 Well St.‘
l y

P
J. M. Mikoliūnas,

L *n
I

b'

618 E

)

8-th SL /

’ ’ * 7,

P. Grajauskas, 
Salmon &.Vinan£p St. 
Kun. J. J. Kaulakis, 

324 Wharton St.

Shamokin, Pa..
Poy. Kudzma, 

205 E. Commerce St
Juoz. Lazauskas, 

502 W. Poplar SL ...
Sioąx City, Iowa.

Jon. Zabulionis, 
311 Coli efce Ave. 
So. Boston, Mass.

Juoz. Szukįs, 
144 Bowen St.

Spęlntfield. Hl.
Ben. Gabalis, ‘ 
1&22 E. Washington St.

Spring Valley, 111.
J. AūkBZtaltiš,'

212 W. 5’tt\ St, 
Wapkegan, I1Į.

A. J. Sutkus, 
1317 S. Victory. St.
Worcester, Mass.

J. P. Vaitkus, 
65 Eastern, Ave.

J. M, Vieyaiqs, ‘ 
195 Pery Ave.

Ben. Gubai is v

4

Vikriem? asmeninas tapus- agentais yra, gera proga
; pasidarbuoti Lietuvoj p^uiąonys keline.

Klausk informacijų adresuojant sziteip:1 v ..i . . ‘
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Lithuanian-American Trading Qo.
Nj GREENE ŠT, BALTIMORE
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TIGRISAS NERONO.
—- 1 -f

vienas

ciaus, stovėjo

SAULE

f' |i

i* A

7 J'

Neronas, vienas isz bjau
riausiu ivmiszku ciesorių, (gy
vąjį o po Kristusui in 57 metus) 
vadintas per istorijų raszti- 
ninkus žudintojum ne tik krik- 
szczioniu, bet ir visu jo pado- 
nn. Neronas, kuris liepiąs isz- 
žudint tukstanezius žmonių, 
uždego savo sostapiles miestą 
— Ryma, kad, prisižiuret ug
niai. Jis mylėjo tiktai, viena su
tvėrimą. — tigrisa, kuri cieso
rius praminė Febą.

Febą paėjo isz Afrikos, par
gabeno jin in Ryma su 500 le
vu, pantera is, tigrisa is ir kito
kiais žvėrimis.

Viena karta, laike 
cirkia, ciesorius jin pamilejo 
ba daugiuose žmonių 
ke, ne kaip kiti žvėrys.

zobovn 

sudras- 
Labai 

jam patiko ir past a na vijo prie
saves pripratint. Paliepė pa
daryt aukso kletka ir pastatyt 
savo puikiam sode. Soduose 
buvo dideles pievos, gojai viso
kios ganevos; buvo priek tam 
visokiu žvonu, prūdas su val
iems ir laiveliais; aplinkui bu
vo vsoki budinkai, teip iszrodo 
kaip koksai miestelis. Jo palo
pius nuo aukso, sidabro, mnr- 
mnlo ir kitokiu brangiu akme
nų va n’e jo.
dinos i: 
no.

Kada tigrisas likos inleistas 
in aukso kletka, pavedę jin 
vienam isz žvėrių malsziutoju 
Lihikusui, kuris Ryme buvo 
tiktai del apsavinimo žvėrių.

Libikusas pusėtinai apsavi- 
no tigrisa; nepoilgam galema 
jau buvo matyt sodinti Nerona 
ant sosto, o 
gulinti tigrisa, su padėtu ant 
jo keliu snukiu. Neronas jin 
glostė, už ka žvėris buvo kožna 
valanda pasirengiąs ant pono 
paliepimų. Didele nelaime pa
tikdavo tfį kuris nžpikindavo

prūdas su val

k k

Tas palocius 
aukso namas 9 >

va-
Nero-

prie kojų ramiai

Nerona arba ta pati žveri. Ne
ronas bntfvelei patrotijas pu
sią karaiiątes, ne kaip tigrisa.

Tankiai Neronas iszkelinejo 
balins del savo senatorių/ ir 
visokiu p£nu. Puikiai pasiro: 
dia kožnas su vainikais ant 
grtlvtr ant* lovos 
mionys nesėsdavo ant kėdžių, 
ale po kožnai patrovai tysoda
vo ant loyos) prie k tam mu zy
kė r^že visokias meliodijas ir 
szokins. Toksai balius traukosi 
per pora dienu. Prie kožno 
svėczio stovėjo nevalninkas ir

(senovės Ry-

meliodijas ir

Prie kožnoper pora dienu, 
i 
visokius reikalavimus 
vidurije 
kuriame "parodinėje 
szposus.

Kiti vela nevalninkai lakstė 
aplinkui 
knpkas su visokiais 
Greitai viskas nusztildavo, ka
da Neronas 
kanklias 
tais ant kanklių 
visokias dainelias, kurias puta 
iszmislidavo. Svecziai 
jo gedlyvas 
karta pamate, jo

pildo; 
wiles buvo teatras, 

visokius

auksonestodami
gėrimais.

imdavo in rankas 
ir giedodavo pirsz- 

pri tardamas

kuriam pa
su pirsztu svU- 

Tigrisas szoko ir akise

J

girdavo 
dainelias. Viena 

g vienas sve- 
czias nepagyrė jo dainų. Su- 
szvilpe Neronas — sztai atvede 
prie jo ir tigrisa 
rode Neronas 
czia.
visu sveežiu sudraskė.

Tokius tai Neronas daridavo 
pasilinksminimus.

Viena karta radosi Neronas 
Graikijoj ir ten pasidabojo 
viena mergina — Aktea. Už
imtas jos patogumu, liepe ja 
paimt ir nuneszt ant. laivo. Ir 
paėmė su savim in Ryma. In 
trumpa laika jauna graįkute 
dideliu intekmia pas Nėrona 
ingijo, teip kad kpnia in skait- 
lu dievaieziu buvo parokuota.

Viena karta Neronas važevo 
in Neapoliu auksinei karietoj, 
ketvertu baltu arkliu kinkitoj. 
Ęaskui jin važevąpatoga grai- 
kaite, kuri sėdėjo teipos-gi 
puikjoj karietoj, kuria tigri-
sas trauke. In Ryma teipos-gi 
su tai paezia paroda intrauke.

Kadą Noromis antį sosto sė
dėdavo, A^tea szale jb stovė
davo laikidama ant szilkinio 
kaspino tigrisa ir labai huvo 
su. jąja apsigrates.

bąvo sakita, jog. Nerona sdde,
• < * & ** * e* • . %

Taįgi, kaip jau^augszc.ziąus 

puikiausioj*: vietoj, artį pąlo-

auksine tigriso 
kletka; ten teip-gi vela radosi 
po žeme skiepai, kuriuose buvo 

krikszczionys, o ku- 
graudžiai

užda ryt i 
rie tai graudžiai dejavo ir 
verk© laukdami viroko smer- 
ties. Buvo tai kalinis, pripil- 
dintas nelaimingais krikszczio- 
niszkais novalninka.is, isz ku
riu kasdieii po viena mete žve- 
riams ant sudraskimo.

Aktea ne viena karta mate, 
kaip buvo draskitais, norėjo 
dasižinot apiė ju kaltia, ku
riuos teip kankino. Nuėjo*, vie
na karta in požeminius kali
nius ir klausinėjo; o kada da- 
žinojo, kad už tikėjimą, tuo
jaus ir ji j i intikejo — priėmė 
krikszta szventa ir nuo to lai
ko buvo užtarėja tikineziuju.

, prie pabaigos 
Neronas liepė iszvest 

ant suedimo

Viena diena 
baliaus, 
viena del tigriso 
kalininka. Taniai atvede sene
li su žila lyg krūtiniai barzda. 
Paregėjus tai Aktea, baisiai 
kūriko, 
kunigą 
npkriksztijo. 
re jo ant savo

tai Aktea, 
Tame senelija pažino 
kuris jaja mokino ir

Tigrisas jau no- 
ląimo szokt, nes 

Aktea jin sulaiko ir puolė Ne- 
Tonui in kojas, 
liui dovanotu.

Perpyklas Neronas? atstume 
ja nuo saves. Tada mergaite 
drasoi paszauke: .

— Asz ir esu krikszczione.

I

kai! tam sene-
l/'ta I " f* •'

Tada mergaite

I

e

TARADAIKA.

Nesenei isz

Bet nebnge
Vyras dabar

Wes tu bobelka. 
pribuvo,

szlektai pakliuvo, 
kasdien^ jaja 
smaugia,

Jog vos jos gyvaste neužbaigia 
Visokeis žodžeis ant tos ne- 

vahiinkes plusta, 
Kaip padūkins ant jos rusta 

Mat, pats nedorai pasielgi,
Tai dabar ant moteres pludasi.

O, kad tai žmonele butu apie 
tai žinojus, 

Butu isz Westu neparvažiavus, 
Bn su tokiu latrii gyventi,Bn su tokiu latrū gyventi 
Tai veluk ant Wostu varga 

vargti.

Vyrnczei, su tokia mergina 
Tai jau gana, 

Tankci bile kokia kutvala, 
Ant kitu su liežuviu mala, 
Ant doriausios iszmislija 
Visaip ant žmonių loja

Kada nuvažiuoje in fabriko

)

BOLSZEVIKU -
KQMUNISTU

ŽADAMASIS ROJUS.

Pąpikjalbejimas, dyieju. dąfbį-
ąinkiį apię Sąciaįižmą, bcji Bq1- 

szevizma.
(Parąsze, Nęb.uržujus.) :

Už mokesnio paskirstymas: net
pasakyt nedrįsta.

Petras. Žinai ka, JuozaiPetras. Zinai ka, Juozai, ne
drįstu tau pasakyt (lar viena

7

* ■ t ' r\.-i ' *
socialistu .patarimu.

Juozas. Na, sakyk, sakyk.
‘ Socialistu tėvas 

sako, kad po tam, 
kaip šociaĮistiszka tvarka ge? 
ra i insigales ir kiekvienas bus

Petras.
Marksas

gerai susipratęs, kiekvienas 
gales sau imti, užmokesnio 
tiek, kiek jam reikia.

Juozas. Suprantu, delko ne- 
drisai; juk tai toks neprotin
gas pasiūlymas. Tik pasakyk 
khm nors: imk kiek tau reikia, 
kiek nori, tai kiekvienas tiek 
prisigriebs, kad kitam neliks. 
Juk žmogaus noru niekad ne
patenkinsi. Tas butu beto ne
teisingai, nes nei kiek neatsi- 
žiuretu in žmogaus darbsztu- 
ma. Tas galop pagimdytu tin

gales imti užmokesnio

juk tai toks neprotin-

darbsztu-

sybe, kada tave vers taip, kaip 
karo metu dirbt.toki darbe, ku
prio nenori, ir taip, kaip nenori, 
o jei nedirbi, tai tau sumažins 
užmokesni, kol badas 
vers eit ten, kur valdžia liepia 
ar kankins darbo ilgumu tiek 
kol valdžios nepaklausysi. Ge
ra liuosybe, kuomet 
mins viena dirbt, 
burta (liosa) dirbt
darbu. Gera liuosvbc, kada 
pats nieko negali dirbt ųepasi- 
klauses daugumos. Puiki liuo
sybe, 
deszimts

I

Gera

valstijai i Atsakymas aiszkns,' 
nes ko ir kalbėt. Kaip

I 

i

nepri-
J 

t

noreda- 
isztraukci 
visai kita

kada,
‘4ponu,” komitetai 

fabriko ar dvaro, ant tu mies
to ar valscziaus, dar ant tu — 
kreiso ir t. t.
Ne brolybe, (bet rie j imąsis, lyg

ant peczin seiles 
ponu,”

nes ko ir kalbėt. Kaip sykis 
prie socialistu tyapkps visi elg
sis taip blogai su žeme ir daf- 
bo inrApkiaįs, kurie prigulės 
visai Lietuvos 
elgiasi su “kazipnoms,M 
diszk.oms girioms, daiktais. 
Visi darbo inrankiai, žemes — 
gestu. Tai bytp vienas bado 
szirltinis. Sakyk dabar, kada 
valdžia liepia žmoąems suneszt 
javus, vasius, gyvulius, tai 
žmones atnesza 
uitis
žinoma, sunesza supuvusius ar 
nesunokusius »
ginusius gyvulius, 
sius javus.

SVEIKATOS KAMPELIS /

kurie
valstijai, kaip 

kazionopis,i < 

girioms,
vai-

gyvulius, 
valdžiai geros- 

daiktus,’ ar blogesnius?

blo-

Prisiųsta per Raudono Kryžiaus 
Draugovei

BAKTERIJOS.
I

Bakterijos, arba ligų gema
lai, paprastai tuoj' isznykstA 
kuomet apleidžia kuna, 
kaip ir viekas, tuoj isznyksta
kuomet atimta isz naturalipzko 
elemento. Bakterijos gyvena

nes

M
Mhi

i

i
■i

per kelias valandas, bet kartais 
ir per dienas jeigu nėra saules 
szviesos, sausumo, szvanuno ir 
oxygeuo.

Saules szviesa geriauses isz- 
nąikin|qjas ligų gemalu. Bak
terijos tpoj isznyksta, jeigu 
randasi szviešame kamharije 
Bet jęigų rapdasi iszmetimuęse 
kuriuos saules spinduliai, ne 
dasiekia jos gyvuoja per savai
tes ir menesius.

Sausumas irgi naikina bak
terijas. Drėgnumo, ypaįingaį 
tamsume, jęs gyvuoja per sa
vaites.

Kuomet, bakterijos iszvąry- 
tos isz kūno ir negali pasiekti 
tinkama maista badu isznyksta 
Bet yra kelos ruszys, kurios 
virsta in sausa,, nekrulanczia 
kaip ir sėkla, ir taip pasilieka 
per dienas ir savaites, ir vėl 
virsta in pfomalus kuomet ap
linkybes pavėlina. Ta sausk, 
lyg sėklinė forma vadiname 
‘ ‘ gemalu ’ L Tokias bakterijas 
randame dnlke.se. Dulkes puola 
ant visu atidengtu daijętu ir 
taip tie gemalai platinasi.

Muiluotas vanduo, sziuruo- 
jamas szepetis ir. saules szviesa 
labai greit isznaikina gemalus. 
Vaikams reikia insakyti. ran
kas nusimazgoti priez valgi. 
Ligoniu kambaris turi but szva 
riai užlaikytas, idant sulaikyti 
iszplatinima gemalu tarji svei
kųjų. !’

obuolius, 
menkiau- 

Prie socialistu val
džios irgi visi turės viską su
neszt in valdiszkas sankrovas. 
Ir miesto darbininkas gaus isz 
tu valdžios krautuvių supin u- 
via duona, 
kas sukliurusius kareiviszkus 
rubus, balus, 
ka. Taigi valgysim 
duona, nęsziosim 
sius rubus. Ot tau ir socialistu 
turtai! Kokius lurtus gal paga

li urie dirba

tarp szunu.
. Socialistai prižada brolybe. 
Bet jei atsiminsi visa musu pa
sikalbėjimą, tai a.iszkiai pama
tysi,
tik barniai, pesztyngs. Kada 
tėvas palieka deszimcziai vai
ku 40daiktu • ir paskiria kar 
tram koks daiktas 
vaikai tarp saves
Bet, jei tėvas tuos daiktus sar 
jvo vaikams nepaskyres ku
riam koks daiktas prigulus, o 
pdliks pasidalyt patiems, isz
tikro bus barniai, pesztynes. O 
kas butu, jei visos Lietuvos 
turtai prigulėtu ne nuosavybėn 
3 milijonu gyventoju kiekvie
nam atskirai, bet kiekvienas 
daiktas, kaip to nori socialis
tai, prigulėtu, visiems? Jei visi 
žmones bus visiszkai lygus, tai 
kiekvienas norės gaut ta, ka 
kitus biski geresnio turi. Bar
sis delei to, kam koks darnas 
dirbti, kur ir kaip ta 
įdirbti. Visa szalis bus pilna 
barniu, keiksmu, karu. Grmi- 
szis del kiekvieno žemes gaba- 
jlo, del kiekvieno 
skaitliaus.
' Ar galima lygybe socialistu 

rojuj?
Socialistai

jog vieton brolybes bus 
, pesztynes.

prigulės, 
nesipesz.

o kaimo darbinin-

smirdanti laba 
netikusia 

apiplyszu- Dregnumo, ypafingaį

minti žmon<‘H 
sau, bet 
ateis in galva 
ha s, gorint 
iszradimus,

na
Ir kam

't

jei visosginius, nes kokiu plynių dirbt, 
kad visvien, kiek norėsiu, už- 
mokesnio gausiu.

Petras. Tas tikra tiesa.
Kaip musu “geradejai” žu

bet mišk ii- 
ii ep rj va j gi u šia is taps

svetimiems!
tobulini maszi- 

uki, daryt naujus 
jei tai ne jo nau

dai eis, bet kitu, valdžios nau
dai. Ne turtingais, 
rūsiais,
vi,si žmones prie socialistiszkos 
tvarkos. Visi liks ubagais.

Tolinus bus.

Vos tai isztare,. ant.paįiepi-
• Ka jiji ten dirba, tai nežino, 

Mat to sakvti man nevalo. 
Lietuviszkai novos užmirszo

kalbėt, 
Ne nori no tos kalbos girdot,

• Tiktai kalba bolszevikiszkai 
Arba ungarskai

O visai nemoka angliszkai.

Ta sausk,Toji niekszas rakalkapagriebė taniaiNerono 
mergina ir in skiepus nugabe
no.

Užsako Nęronas^kada bus 
sudraskita, Parnosze 

• aplinkui sodi
nes. Susirinko labai daugelis 
ta diena, kad pamatyt ta bai
sia persta.tima. Pribuvo ir Ne
ronas, labai puikiuose rūbuose 
pasirędias. Daugeli isz kalinio 
iszvede kriksžcžioniu ant su
draskimo žvėrims, tarp kuriu 
pirmiausia iszvede moteriszka 
su ilga szlebe. Buvo tai Aktea. 
Pririszo jaja pijo stulpo, kuris 
buvo vidurjj pleciaus inkastas; 
tarnas nutrauko ano. akiu už
dangalo. Žiūrėtojai labai pa
mate puikn veidą, nes iszbalu- 
si. Davėsi tuojaus girdėt gai
laujanti sznabzdejimai; v icnok 
kriksžcžioniu nekenie. Tuojaus 
atdarė kletka, kuri arti Nero
no stovėjo. Iszbego isz jos 1 ig- 
risas. Szoko iszsisziepias, uo
dega sau per szonus plakda
mas, gule ant žemes, kaip ka
te priesz pelia — suniurnėjo. 
Aktea uždare akis, o jos iszbn- 
lusios lupos kdlbęjo malda. Ti- 

pakilias paėjo pora 
žingsniu ir vėla prigulė. Pas
kui.vienu sznoliu szoko ir ja.u 
buvo prie savo aukos. Visi 
žiūrėtojai uždare akis, nenorė
dami matyt Akteos smerties. 
Mislijo visi, jog .
ir kada akis atidaro, ka pama
te? o tai'tigrisa, prie Akteos 
kojų gulinti ir prie jos geri
nantis!. Tame visi suszuko:

— Dovanok! dovanok!
Neronas su nenoru mostelėjo 

ranka duodamas ženklą, jog 
ant žmonių szauksmu tinka, 
Lidikusas atriszo Aktea nuo 
stulpo, kuri puolus ant keliu 
karsztai meldėsi. Paskui jaja 
iszvare isz palociaus, kuri in 
užmiesti nuėjus atrado dauge
li kriksžcžioniu ir su je.is drau
ge gyveno.

Neronas po. tam atsitikimui 
neijgai gyveno, 
prie.sz jin pasikėlė ir in ta pa
ti kalini inmeto, kur pats sau 
gala pasidarė.

mo

Ak.tea 
plečiu, pritaiso

Dvi merginos Ohajui lietu
vius ant juoko laiko, 

Guma ėda, žandus kraipo,
Tik imt st ryt o toip daro, 

Savifpaszelusi mandruma varo 
Grinczioje kaip raganos susi- 

volusios,
Maklakuotps ir nesipraususios 

Tai martele mat angjikes, ’
O iszrodo kaip džioyįtos silkes.

Vipml net apsiriko, 
Isztėkejo už vyro pliko, 

’•aus kokio plikio.
Dabar tik viena silke liko, 

Ko ir td ne g

Merilandę žinau viena grineze 
Tai kas tik atejna in cze, 
Turi

grisus

dolerius 
kyoteri,

O jaigu ne turi,
Tur ejti “za dyeri’>!

Tai vis iszpiislas dukreįiu,
teveliu,

duoti du

Tur ejti

Pamokytos nuo

ir

veles žvejoja.
Juozas. Matai, brolau, socia

lizmas igzrodo nieko sau, kol 
jo nežinai. Kaip tik areziau 
prisižiūri, tuojaus pamatai,tuo jaus pamatai 
kad gero ežia labai maža, užtat 
blogo pilna. Dėlto, socialistai 
ir nemėgsta per susirinkimus 
ai'szkint, kaip jie ūki sutver
kys, kaip darbus iSzdalys, kaip
užmokesnį iszmokes. Nes, jei 
jie pradėtu aiszkint, tuomet 
nieks socialistų nebutu, nei 
biedniausis darbininkas, 
viena žuvele ju tinklan nepa
tektu. Už tai jie traukia žmo7 
nes prie saves kitokiais budais.

zRimimui keikia pa- 
šaulyje ešanezia tvarka. O ka
dangi

nei

’Jie ligi užkimimui keikia pa-

daburtinej pasaulio 
tvarkoj daug yra blogu pusiu,
ta asz pripažinstu, tai neknrie 
žmones klauso socialistu, nes 
paprastai-žmones klauso no to, 
kuris gerai daro, bot to, kuris 
rėkia, szankia, gražiai paszne- 
ka. () socialistai

-dirbti, kur ir kaip ta 
Visa

darha

užmokesnio

žada lygybę.
Tuszczias prižadai. Juk užmo-

Visi^zkai
srįęms negales duot. Tjngjnys, 
dirbus lengvesni > darbu, iuri 
gaut mažiau, o darbsztu?, sun-. į

daugiau. Vieni *

R. M. s. P.
................. ... IN.

Europa
Kas dvi savaites ant “O” laivu

NEW YORK—HAMBURG
• SUSTOJA TEIGIU PRIE
Cherbourg ir Southampton 

pilBITA. 21 MoJhuh Ir 2 July 
ORQI’ESA 4 JuiilniiH Ir 16 July 
OKIH'NA 18 JunhiusĮ Ir. 30 July 

1, 2 ir 3 blusos pasažierląl

pimiTA 21 MoJhum Ir 2 July 
*. ORQI’ESA'l JuiilnliH Ir 16 July 
c bKUl'NA 18 Jnnlau^ lt Ik) July

1, 2 Ir 3 klejos pasažlerląl 
J’iilkl ylgndu del 3 Idesofl1

2 piiHiižlerlo.

*■ Tokias bakterijas

Iresnio lygaus vi-

dirbus lengvesni > darbu, iuri

gesni darbą
Vaikai gaus daugiau nuo tėvu, 
kiti mažiau. Nors sulig sočia- 
hstn mokslo tėvai negales per- ;

Nprs sulig

duot savo turtus vaikam^, Let 
Q kokia valdžia sužinos, ar ir

mėgsta daug
prižadėt, ir tai tik dėlto, kad 
pritraukt daugiau žmonių prie 
savos, o ne dėlto, kad gera pa

kiek tėvas paliko vaikui. Vai
kai vėl, sayo keliu 
Jdafhsztps ir t. t.

maš nekuriu

nelygiai 
Visokios do

vanos, iszloszimai, prisisavini- 
dalyku (javu,

Bakas nori dukrelių pažiūrėt, t)arvt. Asz sakau tai drąsini daržovių) dar pagilins ta ne- 
r rl • v j • v i j * Ii  l. !  ’> - 1 . .1. ~ ! 1 „.. L. 1« /.rn tai užmokėt.Puri už
Tai ne d y va i 
Vaike žinai,

Uors ir dėlto, kad pats vokie--- Į lygybe ir ketvirtoj kartoj bus 
va<£ BeMis i1'1}’“* (V.ll5*c ,»e!yK.v',0; 8“1,

LOb bmciticb. A t sorkiu ir turi užmoketi 
jau sudraskej . . . i,„,,l.;innir„ K. j

JaĮgu nori bezdžionka paina- 
tyti.

lietuvei dydeli
>

ežiu socialistu
pasako socialistu susirinkime Il<? 

mieste 1891 metais i
tokia, didele, kaip dabar, bet 
visgi nelygybe, nes kvailas 

(žiūrėk protokolą''174 psLh |,lika kvail’‘> tinginys tinginiu...
Erfurto

/ ‘ Dą'lykaa pirmiausiai

t

ba žmones

FARMOS — FARMOS

Nepirkit farmu prastu arba 
pusstinese, pakol nepamatysite 
musu kolbnijos žemu. Czia yra

szija visas kitas žemes kokios
geriausio gatunko zeinęs ir vir- 

tik yra pardavinėjamus didžioj 
Lietuviu Ūkininku Kolonijoj. 
Czia yra suvirsz 400 lietuviu 
pirkia farmas ir jau yra apgy
venta 5 kaimai lietu vos Foun
tain apeįinkeje. Skaitlius czia 
apsigyvenusiu. lietuviu ąįszkįąi 
t j™’ .’J
krasztas del* ukininkistfes. Rei
kalaukite farmu katalogo.

’ J. A. ŽEMAITIS^- 
7 R, 1. FOUNTAIN, MICH. ?

•. ’ • , » 1 ,
* t ■

pirkia farmas ir jau yra apgy- 
a • • m • j

parodo kąd yrą tinkaniiąusąis

kniaukite f urmu katalogo.

Oi vymezoi •f •/» ■

laruma padare
O’ oKaip visa

hždaro,
Per viena nakti kozoje perse

• ■ * I . • * <

THE ROYAL MAIL 
STEAMS 

2« IIBOADWAT ' \ < t
1

PACKĘTCO.
AY KI w |0KK 

Arba pas bile koki agentu. 
SANDERSON & SON, Agents

... • > i I> • r* I
■ j '
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SPIAUDYMAS IR DŽIOVA 
*■1 . ♦

serganezios ypatos 
spiaunąnt greieziause iszplati-

I

Džiova

na ta pavojinga liga. Neatsar
gus spiaudytojai netik kiaurus 
bęt ir pavojingi. ' i' 
A Iszdžiuta jiesma, arha kojų 
minta, lengvai inkvepta plau- 
ęziuose su dulkėmis ant gatvių 
namuose, traukiniuose arba ga- 
tve-karuose. Žmones ir rauko- ’ 
mis nesza gemalus t in bpraa. 
Kasdien, mes nežinodami cziu- 
pinejame subįaurintus daigtus 
Pavyzdin, džiova sergantis vy
ras spjaudo ant gatve-kajo 
grindų. Mažas vaikau netemy-

man sveikatą Ir pa pe
nias Matusevfcl*'

paįftkavojimą

Jos duoda naują

Susrąžlna. _; ....
gas, saka Ponas Matuse _
l"1 ' ’ Dalzell, 1U. '

“Įilami savą nęaprubežinut^ ; _ _ ,—
; jiiint vaitus, Nuką-Tbne, kurmi- duodu*
_visam kunui. Jos duoda naują 

gyvybę. Buvau labai nusilpnėtas ir išdaviauv 
dąug pinigu už visokius vaistus bet nieką ne 
atgavau savą’sveikatą ir jmjicgas.
man 1 
dabar

u i , 
tvirtumą ku nui.
daug pinigu ui visokius vaistus bet nieką ne 
gijbieje. Kaip tik pradiejau imti Nuga-Tone, 
atgavau savą sveikatą ir pajiegns. Jie numeti 
man lazdą ir davi enetgiję ir tvirtumą. Galiu

. pirmiaus ir no jaučiu bavargūno ir par tai galiu 
pasakyti, jog Nuga-Tpne yra geriausia vaistas 
ir geriausia atgaivitois sveikatos. Lenkiu savą 
galvą preŠ tuos, kurie sutaisą, tuos vaistus ir 
kužnam patariu Nuga-Torfc.“

lazda ir davi energije ir tvirtumą, 
r atlikti trys sykius daugiau* darbi

Jie numeti 
. c_::r 

ba negu
i galii

geriausia atgaivitois sveikatos. Lenkiu savą

Petras matusevicis.
Nuga-Tpiie priduoda didesni veiklumą Ir . . .1. . .te. -------------

i
i

dainas, numeta savo bole. Ta 
savo bole, vaikas nežinojo, jog 
jau ant boles randasi visdkiu 
gemalu. Gemclams trumpa ke
lione nuo vaiko pirsztu. in buis 
na.

Imkite kita pavyzdi. Neat
sargus džiovininkas spiaudo 
ant gatves. Mažas kūdikis, vo- 
liodajnus lanka paima genialus yr- *!<•> • i ""į _ W_•___ jl

lanka, paima gemalus ir tuoj in

gemalu. Gemclams trumpa ke-
tvirtumą visiems RyvvbčM pajiegom*, 
stebuklingas vaistas dči silpnu, nervu

gyvybę: laknomli Ir 
inkstus, išmeta

nervuotu. 
J Duoda naują 
ąornf, atgaivln

iin gazus ir iiputimuz, 7iepr|iinną kva pa ir 
i.Avala liežuvio apvilkimus. Duoda Į?uiku

______
nęrvus ir ivirtąį pąstiprjnantl
vieną ničnėsi gYdymą.' o pr£k$ yra S J. OO. 
Gaukite bookufi šiandien paa sava aptk» 
. 1 26 dienU Ir jelgų |ne

sunaikintu vyru Ir moterių, 
žarnomi.

nuodingas atmatas, prala- 
itinuis. ncpriiinną kvapą ir

sako Į Ne turtus atnesz darbininkams 
no apie

ft
'tas socialistas, eina

pasieksim, svarbiausias daik- 
I k/ , A 1 

viena kita partija reikalaut ne
gali.

tai,.kad įneš szi ar kita dalykai

■anja in lakupa mums reikalauti to, ko. nei

dejoį
Ant ryt po penkiolika dole

riu užmotojo
Tai bent Veselka buvo, 

Daugelis apkult gerai gavo, 
O tai atsitiko miestą dūminiam

Ne greitai iszejo isz galvos 
• nęvienarų.

Lietuvei, tai ne zuikuczei,
Aną.joki kvaili 1

Ir prieszais valdžia pasistato, 
Norints revolverius ir atstato.

krąlikuęzei;-

EXTBA NAUJYBE
*"" emitente ■» U L m ’ i *

BroliaĮ Ir Seseris, IJetuylul^—
Ar jds žinote kud ylėna Isz gra- 

lT.iJ' teJ____ >•_ «r______

jau dtspausdlnta lr galiuia ja 
aziundien jap gauti. Ar jud žinote 
kad tdkios knygoa nebuvo ir ne-

»
f

BroliaĮ Ir Seseris, Lietuviu^--• 
Ar jds žinote kad ylėdą Isz gra

žiausiu PoezljoB arDalrij|l Knyga 
jau 1 dtspaiifidlnta ir galima Ja 
sziandien Jau gauti. Ar jud žinote 
kad tdkios knygos nebuvo ir no
sį randa visoj Amerjkos Lietuviu 
Literatūroj? Argi jus nenorfitu- 
met jos turCjt Susideda Isž 225 
vInoMu gražiu da(au, 200 dideliu 
puslaiihi* gražiai paniarglnta sn 
daugybe paveikslais, * su auto
riaus paveikslu. Stora pulki 

p poplera, alszkus drukas. Vertą 
. ko 2 n am turėti . Na tai Ihdėklto ■
5 poplera. ahzkus dnikuH. Vertą

du dolnriu in laiuzka arba lazpfr- 
k!te money orderi ir siuskite 
ant adreso szito: * -

'A. J.; JO KURAITIS.S A. J.; JOKŪBAITIS* ■
i, E» Street, Bęston 27»

|' ' \ lĮl^ j I ' _ < ’ ' V *' .f’,1. *•

t /,

1 H
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* ). • ■ t <, i i:<VM

socialistu rojus, bet bada, 
skurdą.

Prižada socialistai ir ta, kad
prie ju tvarkos visi bus lygiai 
turtingi. Klausyk, brolau, ka- 

Tai reiszkia: gero nwms|į|ft tų geriau elgsiesi su arkliu, 
ar jei jis bus tavo, ar prigales

) > I 
pasiekt nesvarbu,
F' ' ‘ ‘ 
eitu prie musu

, svarbiausia 
įtik tiek daug prižadėt, kad visi • 
'eitu prie mušu, o ne kitu par- * 
įtiju. Iszgirjęs tokius, žodžius .
in e i vienas susipratęs darbinin-
įkas nesilęis snyjigt savo, gerk-
le ant socialistu kriukuczio.

: pagyru,puo-p 
das netaukuotas. Mes turį|ne , 
‘dėties prie tos partijos, kuri 
isztikro ’ nori gera padaryt: ; 
prie Lietuvos Kriksžcžioniu 
Demokratu partijos. Geriau į

r.' > 1 • l ,
Bet žinai gerai:

eit ten, kur isztikro gausi 100Q
rubliu, negu ten, kur prižada p

apetitą, gierą gruomulavlrną, nuolatinius 
nęrvus ir (virtą, pastiprinanti miegą.

Ko2na bonkvitj, Nuga-To n e talpiu nilną 
vieną ničnesi gydymą/o prėkfc yra >|.00. 
Gaukite bonki 
korikui, imkit , , _ ,
busite visai užganėdinti,aptiekoriiMsugrąžis 
jums justi pinigus. Jeigu negalite gauti pMs 
aptiekoriaus, siuskite munis S|.00,o gausite 
pilną mėnesi gvarantuotą gydymą, apmo* 

i kieta' pačtą. NATIONAL LABORATORY, 
\\Į7 So.'Dearboql St.t Chicago/ Iii. ' " *

per 20 dieni) Ir jeigu |no
igua/ Jeigu hegi _ _
idSkit^ mųin* >1 <00, o gahnite

ago, III. '

Kūdikio rankos, cziupinejaęt 
lanka, paima gemalus ir tuoj m 
burna. Nekalti, vąikucziai turi, 
atsakyti už suaugusiu nežinoji
mą.

Vaikai visuomet daug grei- 
cziaus užkrėsti negu suaugę. 
Jie visuomet vziupineja viso-

• •

*

PASISLĖPĖ NUO MOTINOS. MEDI JE.
» * ' • I * * , ‘ ' T • M * ’V* j ’ fr
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i milijoną, o iszaugszto
1 kad nieko negausi,
ii tuszcziasv prižadas,. Jie, rod pi [ 
javelius debesyse, o rankosuak •

žinai, L 
nes tai tik

arelius debesyse, 
nei aklo žvirblio neduoda. Ne, 
brolau, svaras bulvių man ge- 

■ yia.u už $isa, jti žadama rojų.
i 4

7

II

Dar karta grįžkim prie ju prį- h 
žadu.1 -b

Socialistu rojus — vergija ir,
į ' i. 1 ‘d’i

i Socialistai prižadu savo
, j i • > i • v V*

*

I'
žadu.

baudžiava, o ne liuosybe.
te

tvarkoj iJnvykclytį, iiuosyb.el?Į1 Howardas Bujssmann<

i Pora iiųfcybę, kaęt nįęicaš* nei Į1 Ąt 11141 
eliot žemes negales turėt, L 1" j gabalėlio1, žemes negales turėt

♦t

t" m
;į-,1/2 metu f _ ___ ,

su pagialbą savo draugo padirbą, aųgsįįąm, mędije

’ ’O ■ V AL «<■.' *- 1 *

vaikas Isz St. Paul 
. « ■ »\ ’ I * i f , ’ fj 1 >

»t A W , 1 1 • ■. > *■' ’ ’ * i' ” * ’ ■' J1 f < •'

stubukia su visokioms vigadoms. Kada jin motina geidže

kius užkrėstus d^igtąsi Jiems
neužeina ant mįslių tankiai
mazgoti rankas.

Gemalai galų per. metus būti
s i stengoje ir ypata.nęi nežinotu 
jog itžkrestą?. Bet kaip tik 
greit, kūnas taps pąilses, arba 
pasilpmpias nuo ligos, vargo, 
rupęsczįp, arbą pėrsidirbąno,
pasilpmpias nuo ligos, vargo, 
rupescąįp, arbą pėrsidirbųno, 
tuomet gemalai gali atneszti 
greita cįžiova,

Moterjrš retkareziais spiaudo
’•ręita džiova,

Joms nepritmkąt Bet,kodęl yy- 

jiems’nepritinką. ... > • ■
raį spraudą t Beprotis taipgi ir

i Neatsargus žipones pavojiri-
. ........

Spiovimas turi būti isznąi- 
kintąs» ir til^ tąda džiova sustbs 
plėtotis. J*

Szioją.sząjyję.randami,du nu
li jonai džiova serganeziu. ’

Szventiejei pąr dydžiusSzventiejei pęr dydžius 
vargus kovodami su pagimdo-
-----? _•_ ----- ------ 1_ _ 'X -A _ ----- (

nukelįąvą Btaczęi.ią dąngu. ’

> o

[ hei arklio, nei maszinos, nei ki-T nubausti už koki prasižengimą Howa|'das iųĮipa tą aiedi ir mis, ejo.erązkętiniąi? tąkais ir
Ll 1 t " JA * !• 1 1 ♦ • i . 1 1 • fc,iIl • 1 1 ■* 1 4 . 'iįto darbo* inrftnkio. Gera lino-1? gyvena savo palociuje pajkoĮ.n^tinoą piktumas ne,praęjnaT 
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Žinios Vietines1™1? _DAUGIAUS^ Jau-

menesisGegužis, menesis pa- 
szvenstas ant garbes Szv. P. 
Marijos.

— Senovės ūkininku prie- 
apie Mojaus mėnesi: 

Mojus turi but vėsus bet no 
Jeigu per Szestines 

pagada, 
Sekmines szlapo,

DOS ISZGAUTI ISZ TRU- 
PUCZIO MĖSOS.

Mėsos Pajai.
Kitas geras būdas suvartoti 

truputi mėsos. Ar kada bandei

I

I

t

negreit lms >)

Skanus szutiniai.
Pabandyk juos. Jie gali būti 

czielu valgiu ir maistingu. Szie 
del penkių žmo-

ryžiu, kornu
“ hoininv”.

žodžiai 
4 4
szaltas.
lyja,
“Jeigu per 
bus kalėdos riebos.

— Ketverge
Szestines”

Žengimas V. Jez.
kasiklos nedirba.

— Panedolije, utarninke ir 
pripuola Križiavos

4 4 arba
1 *

pripuola 
“Tu Dangų 
Ta ja diena

seredoje
Dienos.

— Mojines
kožna vakaru, per visa menesi.
Naujini atspauzdintn Litanija

Panos Marijos,

pamaldos bus

Mikola Blen- 
amžiaus,

ir Giesme Szv. 
galima gauti 
Preke 10c.

—Slavokas
dora, apie 45 metu 
kryto negyvas ant Spruce uli- 
czios. Žmogelis sirgo ant van
denines ligos. Badai kūnas bus 
palaidotas per pavietą, nes 
velionis ncturi’jo 
gyminiu.

—— Per

szutinvs kuris
•*

bei pipirus
pavietą, 

czion jokiu

ga zoeksplozije
North Maha noy kasi k losią ne
teko kaireses akies Jonas Ada- 
monis, 607 W. Centre u Ii. 
dai ir deszine akis sužeista.

in ket-

Ba-
akis 

Likos nusiunstas in Pottsvilles 
ligonbut ia.

— Williamas Budreviczius 
pirko saluna nuo 
vaiezio 
drius 
saliuna nuo Miko Szato ketvir
tam Ward(‘.

— Ana diena 
lanke Ran Ii no 
namus palikdamas jiems duk
rele. Kriksztu tėvai buvo Sta- 
nis Kelmelis su Marcele Kubi
liene. Kriksztu varda aplaike 
Teofile.

— Juozas 
Brook lyno, 
sivienijimo 
rikoje lankosi 
Ateinanczia Nedelia jisai turės 
prakalbas Norkevicziaus salė
jo kas-link virsz-minetos orga
nizacijos.

— Juozas
F’rack vilios pirko .Juozo Urbo
no saliuna, prie 633 W. Spruce 
St. p. Tomekviczia priesz iszsi- 
kraustima in Frackville gyve
no Mahanojuje ir turi ežia 
daug pažinstamu. Atlankykite 
nauja biznieri.

— Saluninko Mot. Burdulio 
pati ir sūnus Juozas, sziandien 
iszvažuoja in Detroit, Mich, in 
>veczius pas josios broli Anta- 
mi Butuuavicziu.

Miko Sana- 
An- 

pirko teipgi
pinnam Warde.

I .akickas

garnys at- 
Janulevicziaus

Sziauliunas isz 
organizatorius Su- 
Liet. R. K. Ame- 

Mahanojuje.

Tomkeviczia isz

TEMYKITE.

Spocialiszkas 
darbininku isz 
Colliery, bus laikytas l’tarnin- 
ko vakaru 3 d. Mojaus, 7 valan
da, Lietuviu mokslaineje, 
W. Mahanov St. Visi
vaikai dirbant’ tose kasikloso 
malonėsite atsilankyti ant to 
susirinkimo. Per paliepima Ge
neral Mine Komiteto.

susirinkimas
Mahanov Citv • •

tint
v v ra i ir

Didelis Balius!

.. Parengė..
Liet. Laisves Klubas 

Mahanoy City, Pa.
..SEREDO J..

4-ta Gegužio (May)
Norkievicziaus Saleje

Prasidės 7 valanda vakare 
.. Pirmos Klasos Orkestrą..

INŽANGA: Vyrams ... 50c 
Moterims ir Merginoms . 25c 

Visus kvieczia Rengėjai!

Kazis Rėklaitis
Lietuviszkas Graborius

9

Laidoja numirėlius pagal naujausia 
mada ir mokslą. Turi pagelbininke 
motore. Prieinamas prekes.

516 W. SPRUCE ST. 
Mahanoy City, Pa.

Bell Telefonas No. 149.

2-jose kvor-

suraszai yra 
niu.

Sztai anglu 
ypaeziai geras:
Szutinta aviena su miežiais.

1 švara avienos
P2 puoduko miežiu kruopu 
1 valgoma szaukszta druskos 
4 bulves
3 cibulius
Salieru virszunes arba truputi 
lapeliu.

Supjaustyk aviena in mažus 
szmotelisu ir pakepink su ci
buliu taukuose, kurie buvo nu
pjauti nuo mėsos. Tas pagelbės 
padaryti minkszta ir pagerins 
jos skoni. Supilk cibulius, me
sa ir taukus in puodą, kuri ga
lima uždengti. Pridek 2 kvor
tas vandenio ir miežines kruo
pas. Virink povaliai per valan
da ir puse. Tada pridek bulves 
lapelius ir druska
supjaustytas in ketvirtadalis, 
ir virink dar puse valandos.

Jautienos szutinys.
1 švara jautienos
4 bulves supjaustytas 
virt adai is
Viena ketvirtadali peko žaliu 
žirniu arba 1 bleta žirniu 
1 puoduką smulkiai supjausty
tu morkvu 
szauksztuka druskos

Supjaustyk mesa in mažus 
szmotus ir pakepink taukuose 
nupjautuose nuo tos mėsos. Vi- 
rinkie povaliai
tose vandenio per 1 valanda. 
Pridek žirnius ir morkvas ir 
virink puse valandos, tada pri
dek bulves. Jei žirniai isz ble- 
tos vartojami, tai pridek 10 
minutu priesz pabaigima virti.

gatavas, kuomet bul
ves jau minksztos.

Invairus szutiniai.
gali permainyti, 

kad padaryti invairius ir kad 
pritaikint prie sezono:

1. Mesa. - Hali būti bile ko
kia ir truputis 
mažiau negu 
vartotas. Vartok pigias ruszys,

pasturgalius, kaklus 
arba krutinę. Ilgas, pavalus vi
rinimas padaro mesa minksz
ta. Visokį pauksztiena irgi ge
ra.

2. Bulves ir miežines kruopos 
arba vien miežines kruopos 
arba ryžiai, ar “hominy 
makaroni gali būti vartoti.

3. Daržoves. - Morkvos,

Szutipys

Sztai kaip

szonus,

ta i

arbadaugiau 
svaras gali būti

miežines 
ar “ J > ar

ro- 
pes, cibuliai, žirniai, sžabelbo- 
nai, kopūstai, tomates yra visi 

isz blotu.szviežigeri, szviezi arba 
Vartok tiek isz ju kiek nori.

4. Petruszkos, salieru virszu- 
nes, cibuliu virszuncs, lapeliai 
arba sukapoti saldus pipirai 
priduoda, skonio.

5. Daugelis atlikusiu daiktu 
gali būti suvartota - netik me
sa ir daržoves, bet ryžiai ir 
11

ir daržoves 
hominv.”

Kaip virti szutinius.
Visokios ruszys szutiniu roi- 

maždaug tokiu pat 
budu. Sztai darodymai, kuriais 
galima padaryti beveik viso
kias ruszis.

Supiaustik mesa in 
szniotelius ir kepink su cibuliu 
taukuose nupiaustytuose nuo 
mėsos. Pridek druska ii- pipi
rus, lapeliu (arba petruszkas 
ir t. t.) 2 kvortas vandens ir ta
da ryžius arba kokius kitus ja- 
vu$ jeigu nori. Viryk apie va
landa, tada, pridek visas daržo-.

iszskyrus bulves. Viryk 
szutini pusvalandi tada pridek 
supiaustytas bulves, viryk dar 
pusvalandi ir padek, ant stalo. 

Galima vai tot be ugnie vir
tuvą, indedarna mesa ir daržo
ves tuo-pat laiku.

Likusieji daiktai ir isz bletu 
daržoves reikia tik perszildyti.'

kia virti

mažus

ves

Pridek juos 15 mįnutu priesz 
padėjimą ant stalo.

Sausi žirniai arba szabolbb- 
nai turi būti pamerkti per nak-
ti ir virinti 3 valandas pirm ne
gu pridedi prie szutiniof arba 
geriau, viryk juo# per nakti be 
ugnes virtuve.

vartoti pluta isz 
miltu koszes arba
Tas yra mažiau darbo negu pa
prasta pluta ir : 
kvieczius. j • ?

• V t • •

Keturius puodukus 
komu miltu, ryžiu, 
miny”

1 cibuli
2 puoduku tomaeziu
Treczia dali szauksztuko pi

piru
1 valgoma szaukszta tauku
I švara žalos mėsos arba at li

kusios mėsos suplausi ylos in 
mažus szmotus.

I o s z a u k sz t ūko <1 rusk os.
Isztarpink taukus, 

suraikyta cibuli, ir, jogu var
ža lia mesa,

pluta ir
I ’ J *

sutaupinta

rvžiu
virintu 

ar “ ho

pridek

toji
tauku ir cibulio
paraus. Pridek tematęs ir pipi
rus ir druska. Jei vartoji isz- 
virta moša pridek prie pake
pinto cibulio su tomatem ir 
perszildyk. Tsztaukuok bliuda, 
įndeki eile koszes, paskui mesa 
ii* dilžala, ir uždeng eile'ko
szes ant kurios uždėta szmoto- 
liai tanku.
dos.

pridek prie 
ir kepink iki

ir dilžala,

Kepk puse va Įau

Piemens pajus.
> Taip vadinasi mėsos pajus 
su sugrustu Ihdviu pluta, ku
ris pakepintas pecziuje.

AUKSO VARPOS.
Be paliovos mislykie apie 

mirti, o ant amžių nenumirsi; 
nes

#

*

trūkio 
d v kai

o busi 
nes czista.ta 

anioliszka

y

*

ŠAULE

melagi, 
nedora, gin

ki ta apgiludine-

Jeigu jus savo
A

szimtus

KUR BUNA?ligonisMclagis 
ligoni, o nedoras 
d aini vienas 
ja, bet tu nejeszkok tos tusz- 
tybes, negeisk pagyru, lauk už- 
mokesties nuo Dievo, o ne nuo 
žmonių.

Ka bloga 
t u s, to saugokis 

tame

#

platai , pas ki- 
o k a isz vysi 

gero, tame sekiok, 
piktais nepražutninei, 
gerais pasiliktumei laimingu. 

Matvdainas *
žmogų pamislyk, 
atejs ta valanda, 
kui taisykis prie laimingo mi-

Neaugsztinkies ir

*

rimo.
*

kies isz savo 
Dievas mato 
mn. o žmonis

idant su 
bet su

mirsztanti 
kad ir tau 

del to lyg lai-

negir- 
geru darbu, nes 
tikra ann vertu- 

I

, w pavirszinoi ant
juju tiktai žiuri.

— Paimkie Onute knigeles 
ir begkic parneszi sviesto.

Mergiuke, Onute, 
vo maldų kn‘įgelia 
in sztora paprasze sviesto.

Sztorininkas paklauso: — 
Ar turi in ka paimt sviesta ?

sztai dekie in

paėmė sa- 
ir nubėgus

— Turiu 
kn įgelia.

J

UNION 
(NATIONAL 
L BANK j 
k MAHANOXJ

BL CITY
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Asz Kunigunda Žukaite po 
vyru Vaszkuve, pajieszkau sa
vo brolio Antana Saudargos, 
isz Baseinu Apskr

Saudargos
., Knltinenu 

Putvinsku Kaimo. Jau per de- 
szimtsmetu nesukiraszorn. Te
gul atsiszaukia ant adreso.

AVm. White, 
(1. 36) Box 167 Seelyville, Ind.

Asz Kazimieras Kannalavi- 
pajieszkau savo broli irežius,

seseri, paeinam isz Punsko pa- 
., Slabados Kaimo, sesuo jau 

semti ženota su Jurkumi Jonu 
isz Vaitakiemio, Punsko para., 
abudu gyvena Amerike. Turiu 
svarbu reikalu, 
szaukt.

K a z. Kar m a 1 a v i ez i us, 
Box 52 Ernest, Pa.

ra

meldžiu atsi-

Mano szvogeris Franciszlpis 
Skirpstunas, paeina isz Suval
kų Red., Rakuonio para., pir
miau gyveno Waterbury, Conn 
Yra .svai'bus laiszkas nuo jo pa
ežius isz Lietuvos, jeigu kas ži
not apie ji, meldžiu praneszt.

Frank Mondyka 
207 E. Page St.,

St. Paul, Minn.

Klano brolis Leonas Raguc
kas, paeina isz Seinų para., gy
veno St. Louis, Mo. dabar neži
nau kur. Meldžiu atsiszaukti 
po adresu.

SVEIKI KŪDIKIAI YRA 
TAUTOS TURTAS

negalite žindyti
kūdikio — niekad nerizikuok kuo 
kitu, bet duok jam

EAGLE BRAND
(CONDENSED MILK)

tai yra maistas, kuris pasekmingai 
iszsaugine szimtus tukstaneziu 
kūdikiu kegyje praėjusiu szesziu 
deszimtu metu.

THE BORDEN COMPANY
Borden Building New York

Iszkirpk szi kuponą dabar, ir prisiusk sziandien 
ir gattsi Dykai musu knyga, KŪDIKIU 
G1GROVE, kuri paaiszkins, kaip užlai- 

Taipgi gausi mai-Mike Raguckas, 
Box 52,

Ernest, Pa.

kyti kūdiki sveiku.
tinimo instrukcijas jusu kalboje.
Vardas ................................... .......
Adresas....................... .......... ........

Capitol Stock |12l»(00M8 
8arplM A Prof lt a 848IMMM8

Mokamo antra procentą ant 
sudėtu piningu. Procentą pri
dedant pdc Juhu piningu 1-ma 
diena Sausio ir Liepos, mene- 
suose, nepaisant1 ar atneszat 
parodyt knygute ar ne.

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

Bankas adaras nuo 9 vai. 
ryte lig 8 vai. popiet, Subato- 
mis 9 rytellg J2 vai.

Raguc- 
paejnantis isz Suvalkų 

Red., Veiveriu Kaimo, Mari
jampolės Apskr. Jeigu kas ži
no apie ji, meldžiu praneszti.

Juozas

Mano brolis Juozas 
kas, (0107

*^**y^w

Raguckas,
E. Main St., 
Plymouth, Pa.

• r, . l

(t. 39)nuliudimia, 
varginguosia keli
nes jiai esi gele- 

i iždogins

plaukdamas be 
mysles, ne valandėles 
nepraleidi.

Mvl(»kia czMstata 
panaszus aniolui,
yra tai gražiausia 
cnnta — naudinga Dievui ir 
geros valios žmonėms.

Nenusimink 
ligoja arba
tejimuosia, 
žis —• ugnis 
jai esi auksu — ugnis 
gins ir in dydesni vertumą šu
tais vis.

bausk 
ir pats savi* 
ka. daro kiti, 
neperkratinek svetimu darbu 
tiktai rūpestingai dabok pats 
save. ♦

Geresnis žmogus tykus, 
ne kaip puikybėje ginantis 
galvoczium, nes tok is mylėto
jas geiduliu, tankei 
pritraukė prie pikto.

zis --• rudis;
iszme-

H BALL. Prezidentas
F. J. NOONAN' Vice-Prea.
J. E. FE Rti U SON, Kaslerlua.

■*u ii > r K
I-

Turėk jautimu ant savos, 
persergėk savo, 

prie gero ragyk; 
nežiūrėk ant j u,

save,

Geresnis

ir gerus
i

1

VALGYKIT GEORGES
Ice Cream ir Kendes

<► ❖ ❖

Geriausio padirbimo visam
Schuylkill Paviete

Paieszkau mano giminiu 
Dominikas ir Vincentas Saba- 
liai isz Kara i vonių kaimo. 
Taipgi Vincentas ir Juozapas 
Margeliai, isz Dumblausku 
kaimo. Malonėkit atsiszaukt, 
nes asz labai neramini vietoje, 
noreczia susiraszineti su la
mintoms.

Joseph Dumblauskas, 
Hart, Mich.

mano

isz

susiraszineti

American ir Red Star Linija 
TIESUS KELIAS ISZ NEW YORK A IN HAMDURČA 

Parankiausia kelione del Lietuviu ir ,Rusu 
Dideli Modcrniszki Dubeltavais Szriubais laivai

TKECZIA KLESA ISZ NEW IN LIEPOJE $132.00 
TRECZIA KLESA ISZ NEW YORKO IN EITKŪNUS $130.00 

**MINNEKAHDA** nnuius (tik 3 klesa) 21 Mojau* 
‘•.HANCIIITIIA** 2 JnninuH - “MONGOLIA** Junlau* 10 

Su dftdėllu $5.00 karės taksu
Troczlos kles'os keleiviai aprūpinami tarnu su valgiu dideliam valgoma

jam kambary. Uždaryti kambariai del moterų Ir vaiku.
Kreipkitės in Kompanijos ofisą, 1) Broadway, New York, 

arba pas Vietinius agentas.

t 
I 

pittsburge. Jisai mokinosi Varszavoje, studijavo befljc?
: VYRU Daktaras KOLER yra vienatinis tan4 lietuviu daktaras 

LIGOS

If All RY GEORGES ]
24 AV. Centre Street. j

u ,

Lt ji *' h" "į

Juso Geriausis Doleris
Ii Ji

lUHMMMlĮpHHHlUfHH“’“'’

Yra tai doleris kuris 
del jus dirba.

Ii -iF

fll-..

/

v tfifc

kur jie
Pradekite

Kada paskiret savo dolerius 
prie darbo, tai indekite ten 

daugiausiai uždirbs, 
juos prie darbo

sziandien, per investinima in 
MUSU PREFERRED STOCK’O 

Preke $93.00 ir dividendas 
Ant lengvu nio-

keszcziu arbr už Cash.
Klauskite bile kokio muso 
darbininko arba bile kokiam 
muso ofise.

f už sžera.

PENNSYLVANIA POWER & LIGHT CO.
Pramone kurion relkalliigimuin yra pantovus

iszpi D YKITE ŠŽI KUPONĄ DAB A R; PR I SI USKITE SZIANDIEN- "

Pennsylvania Power & Light Co., Investment Dept., 
Eighth and Hamilton Sts., Allentown, Pa.
Send me (1) 8 page Illustrated booklet

I
& Light Co., Preferred Stock, (3) Details of Easy Payment Plan

• (4) How to Judge an investment.
Name

' Adress

‘f#

“ The Story of an Op
portunity at Homo,” (2) Information about Pennsylvania PoWer

"M ...M.

(121)

\

Mano broliai Vincas, ir Pet
ras Kratau.skai, Vincas gyveno 
Minersville, Petras Spring Val
ley, Ill. Esu neregįs ir hunu 
priglaudus szpitoleje. 
atsiszaukt.

Jonas Krantaskis,
City Home, Ward 5 

Blackwells Island. N. Y.

Meldžiu
(39)

82 motus tnvalrlas ligas vyru Ir motoru. to8tl jįfir httodug- 
nlal patinsta.
vyru, spuogus, nležejlmus, ligas tinimo, invalrias Ilgas 
paelnanczias nuo neezystumo kraujo. Atsiszaukite yp<- 
tlszkal, per laiszkus asz negydau. Dr. Koler kalba Rusias- 

kai /ir Lenklszkal. Ofisos valandos nuo 9 ryte lig 5 vakare 
Nedclioinls 9 iki 2 popiet.

Dr. KOLER, 638 Penn Ave. Pittsburgh, Pa.
■ >1 ■ » ■ w IM m 1 M e ę i —x

Gydo ulslnuodlnlma kraujo Ir silpnybes

Reikalaujame 300 Agentu.
Amorikęje ir Lietuvoje.
nori gauti po 2 agentu (salesmen) 
kožnam mieste. Paskui kaip iszsilaves 
gales važuoti in Lietuva užimti vieta. 
Klauskite platesniu informacijų per 
laiszka. Aresdavokite: m.6
Waterbury Mail Order Corporation, 

502 S. Wilson St.

Korporacija

Waterbury, Conn.

Tvircziausia Lietuviszka
BANKA

Didele kaucija sudėta Valstijos 
Bauko Departamente, 
priežiūra Valstijos, teip kad pini
gai sudėti mano bankoje negali . 
pražūti. Priimu piningus saugiam 
palalkimul. Slunczlu piningus 
in visas dalis svieto, pagal dienos 
kursą. Parduodu laivakortes 
kompanijų nustatytams kainoms. 
Parūpinu paszportus keliaujan
tiems ln Lietuva. Viskas daroma 
teisingai, greitai Ir pigiai. Ra- 
szyklte apie kainas o gausite 
teisinga atšalima. Adresą vokite: 

' V. Lapinskas
601W. Mahanoy Avė. 

Mahanoy City, Pa.

Estu po

W. TBASKAUSKAS 
LIETUVISZKAS UBABORIU8.

ąyyį.yMtt ?y-'•v.
.... 4^, HJWK

L y <

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY, PA 
Laidoja kunua numirusiu, Pasamdo 
sutomobiltus, rlgluus ir vežimus de) 
I 
ražlnejlmo ir tt. Krausto dalgius ir .tt 
520 W. Centre 8t Mahanoy City, Pa

Sztai Koki Prieteli Turite—

Merchants Banking Trust Co. Banke
Yra tai pirmutine Banka Mahanoy Oity ka pradėjo mokėt 

procentą ant sudėtu piningu. *
Yra tai Banka in kuri ateinate, kada reikalaujate p&gelboe 

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

lengvas mėnesines mokestes arba teip tankai lodp a 

jumis geriausia iszpuola mokėti.
Yra tai Banka kurios virszininkai yra juso tautieczlai Ir f*' 

pažinstami.
Yra tai Banka in kuri galite ateiti ant rodos arba inform a- , i 

cijos, kada norite kur investyti piningus arba pirkti <
<namus. 1

Yra tai Banka, kurioje jaueziates lyg save name.
Yra tai joso Banka.
Pasakykite savo draugams ir pažinstams kad dėtu savo 

piningus in Merchants Banking Trust Co. Banka. Salta
Banka žino kaip jumis geriausia pagelbėt!.
MERCHANTS BANKING TRUST CO.,

MAHANOY CITY, PA.
—DIREKTORIAI—
L. Eckert, Vice-Pros.
W.F. Rynkewici

P. C. Fenton

D. M. Graham, Free.
J. H. Garrahan, Attorney

D. F. Guinan, Trona 
A. Danisewica M. Gavula

T. G. Hornsby

4t

NAUJAS ISZRADIMA8 PLAUKAMS,
DAKTARAS W. BURKE 

LIETUVIS
418 W. Market St. Pottsville

' -

Informacijas dykai 
Rasiy

Dekavoje % milijono žmonių ui 
pulkus plaukus, o telp-gl sulaikė puo
limą plauku labai trumpam laike, 1d 
vieta Iszpuoluslu. atauga tankus plau 
kai: Gvaranty.
Pasakykite kitoms tautoms, 
kite pas: Dm. Brundsaė Cosmetics. 

, Rta. W. Brooklyn. N. N
" t 1 .. ......... ................................

Knygele Draugystėms del 
Iszmokojimo pinigu ligonia
ms ----- 50c.

KVITU Knygele Draugystėms, del 
.. .HWV .. Kasioriaus nog sudėtu pinigu ant

taldotuvlu, krlksztlnlu, veselllju, past susirinkimu

Su visoms ligoms priima, nuo 
valandos Iki 10 valanda les ryte* 
1 Iki 8 vai popiet, d Iki 8 vakare.

KVITU
50c.

i,
W. D. BOCZKAUSKAŠ-CO., 

MAHANOY CITY. PA.

Merginu balberlu etapas. 
Unlojs prekes tiktai. Pra- 
szom. Teipgl Iszmokiname < 
yyrus ir merginas balbe- 
riauti. Neužmirszklte nu- ’ 
maro. Netoli Union R. R.« 
ttacijMk

N. Nossokoffs, .
1202 Penu Ate. Plttebnrgk, Fa,

M




