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ISZ AMERIKOS
Gal buvo tai lietuviszkas para

pinis mitingas?
Racine, Wis. — Kun. Jonas 

Piette, prabaszczius katalikisz- 
kos parapijos Szv. Rozalijoj 
likos pastatytas po kaucije 500 
doleriu už nesziojima revolve
rio kuri ketino panaudoti ant 
parapinio susirinkimo. Kuni
gą apskundė vienas isz t rust i- 
su kuriam kunigas kerszino su 

bet tai užginežino 
nes lake, jog 

geidže tik nugazdyti nekuriuos 
prieszininkus kurie daro viso
kius ergelius ant susirinkimu.
Sūnelis nustume motina nuo 

trepu.
Milwaukee, Wis. — Leonas 

Kvasinskis, 
resi, jog 
ta, likos nubaustas per sudžia 
Page ant 90 dienu in narna pa
taisos. Leonas sugryžo namo 

bomervstes”

revolveriu, 
priesz majoru,

.35 metu, kuris gy- 
apvažiavo visa svie-

Leonas 
po 1.6 metu ” 
važiuodamas svietą konia [len
kis kartus. Nuejas pas savo se- 
nukia motina, o kada toji ne
mokėjo pagamyt šuneliui val
gi kaip jisai norėjo, stūmė ją
ją trepais žemyn, Jog senuke 
iszsilauŽe sau koja ir ranka, 
jog turėjo jaja nuvežti in li- 
gonbuti. Sudže iszkirtes šune
liui gera pamokslą, gailėjosi, 
jog negalėjo ant ilgiau uždary
tu ji pataisų name.
* Tmkte trenkė •* in stoti.

Bhfton, Kans. — Ekspresi- 
4 4

” No. 3, 
isz sztairgu prie geležkelio sto
ties trenkdamas in daugeli ten 
stovineziu žmoni n. Trūkis ir 
stotis pradėjo degt. Kiek žmo
nių žuvo, tai da nedažinota, 
nes užmusztieje randasi lieps
noje prie 
ejt.
Iždave milijonus idant ižbegt 

isz Rosijos.
New York. — Arkadas Osi- 

Cziprinsky,

pis trūkis 
nia Limited

povicz

, ap-

Santa Fe Cali for- 
iszsirito

tai

Valdžios agentai suėmė dirbė
jus netikrųjų pinigu.

Chicago. — Vakar tedera li
nini agentai užpuolė minui 
prie 2832 Lowe Ave., ir aresz-lbuvo

Joną I svieto

užpuolė

ir
I

< <
kuris badai
žmogus ant 

utarninko
parodo,

ne

ryta.

tografas,

pinigu dirb-
Leslie pavieto

Australijos Garsingas Guminis Medis.
L
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IŠZ ROSIJOSISZ VISU SZALTO

tavo brolius Juozą 
Gurskins, kuriu vienas yra fo- 

o kitas graviruoto
jas, Už netikru pinigu dirbimą. 
Name rasta gerai inrengta ne
tikru popieriniu 
t u ve.

Prie to netikru pinigu dirbi
mo biznio priklauso 
moterys ir du vyrai, bet jiems 
pasiseko pasprukti.

Apie juos menuo atgal buvo 
gautas anoniminis laiszkas ir 
nuo to laiko jie buvo sznipu se 
kiojami.

Kad tik ne turėtu ergelio.
New York. — Ne senei len- 

kiszkas darbininkas Vonsiae- 
kis apsivedė su milijonierka ir 
gyveno kelis menesius saldžei 
ir butu gyventa be jokio erge
lio kad 
paeziule ne butu 
apie savo vyro 
paeziavima su 
dabar pribuna isz Rusijos už- 
protestavoti priesz Vonsiaekio 
laiminga gyvenimą.
Dabar tomis dienomis apsive
dė panaszei New Yorke viena 
isz turtingiausiu merginu He
lena Louise Walker, pasiym- 
dama sau vyra Stanislova Zig- 

Szukalski,
bet gera dailininką (skulptn- 

* rra)*^ Niekas apie tai nedrtžirto- 
jo, tik keli draugai užtiko mei
linga porelia 
kainuosią 
«‘ge.”

dar dvi

, Seniauses baltas žmogus ant 
svieto mirė.

Greasy Crook, Ky, — 
do Jonas Shell,” 

seniauses 
mire

Rasztai ir metrikai
buk dedo Jonas turėjo 1.3.3 mo
tus senumo, gimęs valstijo 
JVnnossee 1788 mete. Per Azini
tą metu pergyveno ant tos pa
ežį os fanuos
Senukas badai turėjo ketu ros 
poras dantų.

Laidotuvesia dalibaus du jo
jo sūnus, vienas 90 metu o 
antras turi tik 7 metus. Pasku
tinis vra sūnūs 
ežios su
moteree turėjo 45 metus, 
pirmutinios paezios turėjo ke
turis sūnūs 
Jojo pirma

isz antros pa
kuria apsivedė kada 

Isz

munda

kuriu negalima da

persede-

buvusis 
bankieris Odesoje, kuris buvo 
turtingiausiu žmogum Rosijoi, 
atplaukė in czionais, 
jas keliolikosia kalejimuosia
Rosijoi. Buvo jisai žydiszku 
aficierium msiszkoje kariamo
ji e je laike Ruso-Iszpanu karos 
ir paskutinėjo karėjo. Pabėgi
mas isz Rosi jos in Turkijc 
kasztavo jam 900 milijonus 
rubliu, bet nepasako kokiu, 
cariszku ar bolszevikiszku.
Is zt iki amas arklys ižgialbejo 

savo poną.
Ill.

Kosjjos 
jam

ar

— Farmer i s 
ardamas ant

turėjo

Galena, 
James Funston 
kelnelio,jnikrito su žagre kuri 
ji prispaudė ir laike mirtinam 
glebije. Kada radpsi tam pade- 
jmt? daugiau kaip valanda lai
ko, pamato kaip vienas isz 
arkliti ‘$irstęlęjo iTdgal, priėjo 
prie žhftres pastūmė su snukiu 
tris kartus ir fermeris pasiliko 
iszliiiosuotas. Norints
koja sutrinta, bet užsigavo ant 
gero arkliuko ir nujojo namo. 
Kadme arklys tai fermeris bu
tu miros nho isztekimo kraujo.

NoftHo vizas moterės "nužu-

- Hifsbofb', III. — Norėdamas 
“padaryti svietu geresniu” 
per nužudinima visu moterių, 
Andrius Ruiz, meksikonas isz 
Taylor Springs, nužudo savo 
szvogerka irmirtinai sužeido 
savo paezia ir dyi suaugusias 
dukteres. Tasai pasiutėlis sa
ko, buk moteres yra piktos, o 
visi vyrai - geri. — Gal tosios 
moteroles d agri so nemažai tam

geresniu

vargszuiy jeigu turi tokia mio-
-------------1- 1^ — -.11   4. .1/1. .

Vonsiaekio 
ne

žydiszka 
dažinojus 

turtinga apsi- 
amerikonka ir

varginga

gyvenanczius 
Greenwich Vi li< c

O gal pasislėpė del to, 
kad kokia poni Sznkalskiene 
nedažinotu apie jujn saldu gy
venimą.

Musztyne straikieriu su szeri- 
fais, — du užmuszti.

Pa. 
užmuszti o

Du
likos

mirsztantis li- 
kokis kilo 

pagialbininku ir
artimoje Atlantic 

Szorifai no-

Point Marion 
straikieriai 
vienas randasi 
gonbuteje muszije, 
terp szerifo 
straikieriu
Coal Co. kasikiu, 
rejo priverst straikicrius kurie 
gyveno fmdykesia idant kraus- 
tintusi toliau, 
pasiprieszino ir prasidėjo 
szaudimai. Andrius Bobczak ir 
Vladas Vladoskis likos nž- 
musztais o Aleksa Koskis mir
tinai sužeistas. Steito palicije 
atosztavojo kelis szerifus ir 
straikierius. Kada palicije pa
dare krata pas straikicrius, ra
do daugeli dinamito ir visokiu 
ginklu.

Ketino prisikelt isz numirusiu, 
bet da guli.

Bristol, Tenn. — A. J. Mink 
štai or i s, kuris 
nas adgal 
mirti savo draugams, 
smert prisikels isz numirusiu 
po trijų dienu pasilsio teip 
kaip Christusas. Norints žiop
liu gana suėjo ant jojo kapo ir 
lauke iszsipildyriio tojo prana-

be jokio ženklo

bet straikieriai
ir

% 
mirė kėlės die- 

pranaszavo priesz 
buk po

szavimo, bet kaip Minkąs guli 
teip ir guli 
prisikėlimo. Ir da randasi to-

ir viena dukteria, 
pati mirė 12 metu 

adgal turėdama. 122 
Lyg paskutinei valandai senu
kas turėjo savo pilna iszniin- 

sveikas tik ne
be pagialbos 

rodėsi su

nudus

t i, buvo gana 
galėjo pastovet

Nesenei 
cirkusais ir karnavolais kaipo 
seniauses baltas žmogus ant 
svieto.

lazdukes.

e<’:- 
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Pavoksiąs paroįlo garsinga. Australijos po įcu-
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medi,
Australijos 

per Angliję kaipo kolonije gruodžio menesi, 1836 mete, 
dis randasi artimoje Glenelg, ]

riuom angliszkas ahcioris apskelbė pripažinimą
. Me- 

prie Adelaides, ir yra atkinko
mas per tukstanezius žmonių kas metas. —----—------------------ —...

isz Lietuvos
kartu ’Apiįpfčziinai, žudinstos,

Lietus vertas 10 milijonu do
leriu.

Chicago. — Daugeli 
lietus padaro bledes ant mili
jonu doleriu, bet szitas lietus, 
kuris nupuolė 
Westu padare 
įlaug gero, uos ižgialbejo visa 
rugepjute1 nuo sudegimo, nes 
lietaus tonais nenupuole per 
42 dienas. Tokiu bud u sueze- 
dino farmeriams daugiau kaip 
deszimts milijonus doleriu.

ana diena aid 
farmeriams

nenupuole

Paveikslas Christuso nedalips- 
tetas per ugni.

Allentown, Pa. — Ugnis ii 
vanduo sunaikino Szv. Jono 
liuteronu bažnyczia ant 50 
tukstaneziu doleriu. Badai vie
nas isz darbininku laike taisy
mo viduri bažnyczios uždegė 
su žibinte siena nuo ko ugnis 
prasiplatino. Puikus vargonai 
kurio likos nesenei pastatyti 
likos sunaikinti kaipo visi 
bažnytinei papuoszai Bet ste
bėtina, jog dydelis paveikslas 
perstatanti meldženti Christu- 
sa Alyva Darželyje apsisaugo
jo nuo nelaimes
duo ir liepsna siautė aplinkui 
bet visai nedalipstejo paveiks
lo.
Laikrasztine popiera vela pa

brango.
New York. — Laikrasztine 

popiera vela 
doleriu už
priežasties, jog popieros dau
giau laikraszczel sunaudojo o 
fabrikai negali josios prista
tyt. — Per plonas iszsikalbeji- 
nias ponulei. Norite didesni 
pelną turėti daugiau nieko.

norints vau-

pai) r an go ant 25 
tona o tai isž tęs

— Ant

nelai
mes, girtuoklyste ir kitokios 

bjaurybes.
Birsztonai (Alytaus, aps.) — 

Visur, kur 
žmogžudystes, 
t no klyst e ir kitokios bjauryb 
22 diena Gegužio, ties

tik * pasisuksi, tai 
gir-

‘S.

Birszto- 
nu per Neimtu valczia kėlėsi F. 
Juozaitis. Valtis apvirto ir jis 
vandenin ippuoles 
vona surasta tik po 
dienu.' 
su vienu vaiku, 
na prie gėrynių 
aitis tapo nudurtas peiliu, ir po 
keturiu valandų 
liniukas F. 
imtas, 
tardymas eina.
t C,.? llp,

vagystes,

prigėrė. La- 
keturiu 

Likosi naszle jo žmona 
Ta paezia die- 
tJuozas Blek-

numiro. Kal- 
Stappsziiiskas su- 

bet ir vėl paleistas, o 
Kita diena vy- 
i savo paezia. 

suimtas. Macziau 
teisme byloje už

ras nusmagaugo 
Žmogžudis 
ji tardymo
kitus nprasikaltimus. Už Prie
nų, Dumsziszkio miszke žentas 
nuo tos paezios vietos, ta paez
ia nakti ppleszikai
Prienų žydą Mentko kuris la
bai nežmoniszkai sumuszta.

Abelnai visur smarkiai plat
inasi girtuoklybe, isz kurios 

i gema visos kitos bjau
rybes ir žveriszkuniai. Kultur- 
iszkoji inteligentija las visas 
bjaurybes ne 
k in t, nes isz to 
nils milicijai ir kalėjimo juo
dnugariams.

nežmoniszkai

■paskui

užpuolo

nemano isznai- 
eina geras pel-

griausti-
Žmoniu.

Ukmerge. — Czia 
n is • užmušė keletą

Panoterių val- 
ariant užmusze viena

Pora

Gailiunu dvare 
scziuje 
valsttieti.
trenksmo apsvaigo.

Auksztad vario d v.
valscziuje

Papile. — Cziuiniu kairu., 
27 d., 

I I vai. perkūno nutrenktas Pr. 
Kundrotas ir jo' arklys;! kitas 
arklys atsigavo. Jis arės do
biliena.

Papilės m. nutrenkta karve.
Šklėriai, Merkines v.

Papilės vvalscz. gegužes

atsigavo.

—^Qzia 
atvykę lenku legioninkai bais- 
iausiai apiplesze 
tindami kluonus 
lauždami užraktus

Atome: 4110 pud. szieno;15-' 
80 p. bulvių: 173 
kitu javu; 6 ppoPas batu 9 por 
pusbacziu, marszkiniu ppo kel
etą poru nuo 
inko 12 skarų szilinu, 
rastas skaras 
arszinu audeklo, milo 20-cziai 
eilių rubli ir keletą kepurių; 16 
karvių ir versziu, 
avis, 18 kiaulių,

žmonės, tiisz- 
s virtus, 

bei duris.
ir

p. rugiu ir 14.3

kiekvieno ukin-
28 pap-

7 kailinius, 70

6 arklius, 7
7 parszelius,

6 pnd. mėsos, 4 p.
18 kiaulių

131. viszta, 
sviesto 79 sūrius, 12 kapu kiau- 
sziniu 5 vežimus.

Pinigu atėmėPinigu atėmė 3793 ost. rubl. 
2110 rus. rubl. 17 sidabriniu 
rubl. 4.700 lenk, markiu. Boto 

bicziu avilius; atome 
laikrodžius ir 7 

Labai suinusze

Didelis turgus Rusijoje.
N i ž 11 i N o vgorod. — 

karta po bolszeviku revoliuci
jos szieinet invyks paskilbusis 
Nižni Novgorod turgais. Jis 
prasidės rugp.. 1 diena. In tuos 
turgus pirmiaus suvažiuodavo 
žmones netik isz visos Rusijjos. 
bet ir isz viso pasaulio. Tie tur
gui buvo 
motu ir

Pinna

rengiami per 
juose

vokiecziu li- 
in padanges o 

kurie nete-

152 vokiecziai užmuszti eks- 
plozijči.

Berlinas. — Daugiąu kaip 
pusantro szimto 
kos iszneszti
daugelis sužeista 
ko kojų ne ranku kadą kilo 
baisi eksplozije povandeniniu 
bombų Cuxhavene.

(hixbavenas

$

700 
parduodama stotis prie kiemini

v ra
t

kariszka 
mariu prie

budavo pprekiu už $65,000,000 prasidėjimo itpės t" Ei bos, kur 
j apieirandasi daug kariuko materi- 

ankrovu gi jo|() kurt vokiecziaF fiuveže ant
m metus.
4(A),000 pirkėju 
atsidarydavo appio 8,000.

Bolszevikains užėjus tie tur
gui liko panaikinti, 
les namai irgi liko 
Dabar stengiainasi 
davoti ir padaryti turgų sek- 

pasekinin

Suvažiuodavo
, *

hP^M randasi daug kariuko materU

Turga vie- 
sugriauti. 

juos atbu-

sunaikinimo ant paliepimo al- 
lijentu po užsibaigimui kares.

mingu, nors dideliu 
negalima tikėtis.

Rusija labai apgailauja, kad 
tame (urge nedalyvaus .Jungi 
V alsi įjos.

Ajrisziu nauja republika 
Oorke.

London. — Badai 
sutvėrė nauja ajriszine repub
lika mieste Corke. Pietine Ir- 
landije atsiskyrė nuo likusios

Teip pranė-

ajriszei

dalies IrlAndijos.
90 suokalbininku suimta. sz:l telegramai isz Belfasto.

90 žmonių tapov. Maskva.
aresztuota Simferofolyj, Kry
mo, susekus suokalbi priesz 
sovietu valdžia. Jais vadovavo 
buvęs Vrangelio
Dianssiev ir jie siekėsi nužudy
ti Lenina ir Trocki ir iszžudyti 
ar isztremti visus žydus.

oficierius

isz p lose 
3; 
auks.

Antaszavas.
Nelaimingas

»>

Szviesos ir oro reikalingumas
kuklioj; •

Popiežius davė “atstauka 
savo kukarksi.

Milan. — Popiežius Piusas 
XI ekskomunikavojo nuo savo 
kukninio personalo sena ku
korka kuri prie jojo radosi Bo- 
lognoję ir Vatikane. Popie
žius yra papratęs mokėti už 
kožna valgi teip kaip- hoteliįj 
idant vesti geriau rokunda 
kiek ižduodama hrii maisto. '

Ana diena jojo kukarka pa- *

I

'I

i n
4!*

MM

ui

bot ir

bot ir daug

davė jam rokunda ant 20 lyrų ■ 
už viena viszta, suvalydamas * 
tik puse o puse paliepė palikti > 
ant vakarienes. Po vakarienei 
kukorka vela padavė popiežiui 
rokunda ant 20 lyrų. Popiežius 
užpyko ir davė “atstauka 
savo senai kukorkai.

M

VALDŽE ISZDALINS 
ANGLIS.

kili žiopliu kurie in tai intike- 
tu! ■ < •• ■ • '

10 milijohu buszeliu obuoliu 
Pennsylvanijoi.

Harrisburg, Pa. — Valstis 
Ponnsylvanija szirnet turės 
dydele rugepjute ant obuoliu, 
nes tikisi* surinkti net deszimts 
milijonu buszeliu. Picziu su
rinks arti 900 tukstanezius bu- 
szeliu, grusziu 448 tukstan
ezius busZeliu, visZniu konia i • i rz-JL’. 1
džiu vdisiii szinie| bils Užtektu
tiek'' kiek praejta fneta. Žp- 
yw 4 11 i J • l4JJ ♦ * J i 1 JJj H j v / U ' į\

Viltis Eusitaikimo ir pradėjimo 
dirbti.

Washington, 
propozicijos prezidento Har-
dingo idant kompanijos susi
taikintu su anglokasiais likos 
priymta per Anglines kompani
jos idant apsvarstyt angleka- 
shi "mokesti ne ilgiaus kaip 

I k. < _
ne i igiaus kaip 

lyg 10 anglisto. Isž to galima 
pranaszapti, jog bedarbe neuž- 
ilgio pasibaigs.

Kokis tai Adomas Brickon- 
bridge, susipažino, apsipaczia- 
vo ir atidavė savo szirdi mer
ginai in laika ^vienos.paros. 
JaU tasai isztikru j u buvę sku-
bu^ jįniogolis privijo užęlęti

A V " •_ • f *1 ■ U •mokslaine moįleą įdeisępu jau-

ju serga.
Gelvonų 
moteriszke.

Kaunas.

arkliu
Vienas isž

užmusze

nuo

—- ...Buvęs lig sziol 
musu a tsto vas Szteicar i jo j' p; 
Sidzikauskas nuo birželio 9 d. 
persikėle Berlynan ir apemo 
pareigas musu atstovo Vokie- 
iiirtfr \

Birželio 2 d., 
apie 3 vai. prasidijo gaisras, 
nuSzlave virsz 25 nuirtu. Sude
gė pasztas' ir" intendantūros 
sandeliu dalis, daug shpkroyu.

O o 
auksinius 

žiedus, 
dvi moteris: Kriskina Sviskiė- 
ne ir Ona Kaulonieno, kurias 
nedave pleszikams raktu.

— (Panev. ap.) 
atsitikimas. —

Musu parapijoj, Cziuladu kai
me, pražuvo žmogus — Mot
iejus J urgoliunas, sukakęs 48 
metu amžiaus. Kovo men. 18 
diena jis iszvažiavo ih Kupisz- 
kio muge ir nebogryžo. Kovo 
m. 21 diena rado jo negyva 
arklį ir kepure,, bet jo paties 
nerado. Motiejus Jurgeliunas 
buvo savi pi ūkas 4 deszimtiniu 
žemes ir paliko didžiame nu-' 
lindime savo žmona.

Kaunas.. — .Užmuszti ir pu 
Baisogala. Gaili- 

"t

M o t i e j u s J u rgel i linas

’Į'įi)kippp.i sutvarkytą ir in- 
rengta kuknia reiszkia leng
vesni ir skubesni užduoties at
likimą szėimininkeį ir jos pa
galbininkėms, pagal praneszi- 
md Suv. Valstijų Agrikulturos 
Departamento.

Užtektinai szviesos ir szvie- 
žio oro, būtinai reikalavimai 
kuknioj, netik kaipo tokiam 
svarbiam kambariui,
del pagerinimo budo ten dir
bantiems.

Nuolat bėgantis vanduo ir 
srutyne daug prigelbsti ir su
mažina neti ka nemažai žings
niu szeimininkei, 
laiko.

Valgomasis kambarys, prie- 
kambariai ar sklodeliai kur 
maistas laikomas privalo būti 
ant to pat aukszczio kaip ir 
kuknia, idan nuolai neprisiei- 
u tropais bėgioti. v

Sienos, lubos, pasieniai ir 
abelnai imant visas medis 
sziuose kambariuose privalo 
būti medžiagos kuri lengvai 
valoma ir ant kurios netaip 
žymu taszkai ar plemai.
I Nors ir brangiau atsieina 
tinkamai inrengti 
kyti kuknia, bet tas viskas at
simoka tuomi ad daug laiko ir 
sveikatos tas viskas suezedi- 
na szeimininkei ir jos pagalbi
ninkėms. Ne vienos moteres 
strėnos ir pecziu nesmagumu 
szaltiniu yra prastai ar net ir 
netinkamai inrengta kuknia.

j * —...I*. , ,11.1     —, - -      

ATSAKYMAI.

i  '
Jeigu greitai kompanijos nesu
sitaikins, taivaldie payms 

anglis po savo kontrole.

Washington, D. C,. Jeigu 
anglines kompanijos nesusi
taikins su anglekasiais in ko
kia dvi ,ar tris sanvaites, tai 
valdže payms iždulinima ang-(i.

ir
ir sutvar-

liu po savo valdže kaip tai da
ro laike kares, tai yra valdže 
naudotu anglis pirmiausia, po 
tam geleži akelei ir visuome- 
niszki institutai, po tam žmo
nis, fabrikai ir tiejei, kurie 
galėtu be anglių apaiejti.

Senatorius Bordli isz Idaho 
kanecz spiresi idant valdže pa
imtu kasiklas in Mavo rankas, 
bet prie to nedalėis
jos, nes tada valdžą žinotu 
kiek kompanijos turi pelną puo 
anglių, veluk .susitaikyt, no 
kaip duoti svietui žinoti jeiek

I

tijdj)
Skaudvile. —

miliorihis.
* * f ,

Jonavoje ant Vi- 
vei.kia 4 plytinės

Nuosttoligi skaitomi
Jonava. —

J i jos kranto 
ir kalkine, vidutiniai'imant per 
5Z; inokesiusi ju darbui tęs visu 
japyvartosj bus»aj)i^ 8,000,000

žeisti ties 
tintu iszaiszkinta, 
stoliu padarp 
tastrofa.

Vžmuszta: Žmonių nžmuszta
• V/ • . • > . • ' «

Jviek 
Baįsogalos lt

M. N. Ęrankfort, 111. — Da- 
ucszimas ■ užsi senėjas, 

f a .a »X.

ir sužeįsta viso 16, jii.pavąVdes
sžios: 1 Maliszka Petras, 2 Hil
ginas Jpnas, sužeistas, 3 tClem- 
auskas, sunkiai sužeistas,- 4. 
Neimantas Mikas, sužaistas, 5. 
Noimontaįte Prane. 6. Neiinon- 
tas Adomas, 7. Kaezaurtuskaite 
Elena, Š. Kaczanauskas Juozas 
f). Mažeikaite Mare, 1. Czižaite

sunkiai i ‘ 
Neimantas Mikas, sužaistas>

tas Adomas, 7. Kaezanhuskaite

Malgožata, 12. Czižaite Jadvy
gtl, 13; Barauskai tė’ Trėna, 14.
iSIoVdrdaM Stasys,1 15/ Bastin - 
šviežius Jonas,1 lej^PfOchtovas I Ii M ė * m

nepzimas- užsisenejas, reikėjo 
tuęjaus paraszyti. Žmonis jau 
konia užmirszo apie tai. Su 
akyvais atsitikimais nereike 
vilkyt, tik tuojaus praneszti in 
redakcije ■— kuom greicziau, 
tuom geriau.

J. K. Philadelphia, 
siunskite knygas, 
rytos pagal jusu norą.

P. S. Minersville. — Matyt, 
kad tamista raszei laike dide
lio, karszczio bet atvėsins ki
taip rtpiė tai apmanstysi. No 
šeit, ^qr^fepondeneije įspėjo iii 
gnyba kur visi daneszimai yra

kuom greicziau

— Pri- 
o bus apda-

taip rtpiė tai apmanstysi.
t

guį’ba kur visi daneszimai yra

uždirba ant koŽno tono angĮiu.
Anglių mažai randasi, o geLna 

ležinkelei turi tiktai lyg 1 dieu ui 
na Augusto,., fabrikai dj^l^yę 
kajp kur tiktąją puse laiko, 
uaujoi ahglijoi turės visai su-. 
stot ittejnanti menefci daug fa- * 
briku nes 
ne turi, 
anglių yma po penkis dolerius 
daugiau už tona ne kaip reike.

Augusto,., fabrikai dj^l^yr

naujoj ahglijoi turės visai su-.
J . • . * t A >

anglių visai kaip 
Nekurie ; spekulantėi

«M*

Geras apetitas (noras ant ' 
valgio),. geri dantis ir geras 
užsiemimaą, i* ’ 1 ’ 
giąusj, dalykai del žmogaus^ 

« • « j M JI •

tai tris.naudin*' X

Kcįs gali pasakyti tris geras- . i
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GIRDĖT tikru genule,įu

1

Tebyriam laike daugiausia 
yra raszoma ir skaitoma tiktai 

ir kitokius dar- 
nesupratimus. 

Teip, straikai ir straikai ir da 
straikai.

Užejua ant

jisai pasirodo
darbininko, padirbdamas auto
mobiliu kuri galėjo’dastot vi
si luomai žmonijos.

apie streikus 
bininkiszkns 
m ‘

MillerisAlfredas E.
Standišh, Mieli., turėjo kasdie- 

s kai tyli ina- 
apgarsinnnus

ISZ

mislies klausi
mas:.argi svietas niekad nesu
ras geresnio budo užbaigimo 
nesupratimo terp darbo ir ka
pitalo. Tik tada svietas bus 
geresnis, kada paprastas dar
bininkas, mekanikas
kis amatui tikas aplaikines toki 
pat^ mokesti 
kas geležinkelio, 
anglines kompanijos arba ko
kio dydelio fabriko 
tojas, bet...

ar kilo

kaipo virszinin- 
prfzidentas

nžvoizde- 
pakol tas nžejs.... 

žmonis ant svieto 
lenkt

turės pasi
turės apsvarstyti savo 

nesupratimus — keliu 
Du kelei randasi

arba.... erszke-
mo.
susitaikymas, 
tinis.

Anglis yra

sutiki
nu t to:

toip reikalingu 
del civilizacijos, kuom vanduo 
yra reikalingas del kožno žmo
gaus arba oras 
pu oje.

Be vandenio

kuriuom k vo

Be anglių
bet tada su-

isznaudoje ki- 
o kvailei

Mažai ant to klausymo 
paniekinimo kitu

galime gyvent 
tris donas, be oro tris miliutas.

po teisybei galime 
gyventi metus,
gryszime prie senoviszku lai
ku kaip Afrikonai.

Del ko vieni
tus ir apima viską,
ant to sutinka ir nepasiprie- 

. szina.
atsakys be 
ir visokios kritikos.

. .......... ......... ..  ■—4

Rygoje pradeda žydėt kup- 
czysta brangenybėms, kuriuos 
bolszevikai konfiskavo isz ni- 
Hiszku cerkvių ir bažnycziu, o 
kurios dalimis likos pavogtos 

bolszevikiszkus kamiso- 
Dabar in Ryga suvažine-

Francijos ir

per 
rius. 
ja vi šok i kupezei isz Vokieti
jos, Ilolandijos, 
Anglijos idant taisos brange
nybes ir deimantus supirkinet 
ir pasiyinti su savim kad par
duoti kitur ir 
gerus pinigus.

Galima atvirai 
bolszevikai apsigavo apiple- 
sziinu maldnamiu, kuri ne bu
vo teip naudinga kaip sau isz 
pradžių mane, bot ne del to, 
kad ne buvo ka ploszt, tiktai 
kad uriadniukai patis brange
nybes dėjosi in 
valdžei pasiliko likuczei. Pui- 

apmuilino mužikus, jog

uždirbti ant ju

sakyti, jog 
apsigavo

kiszenius o

kei

nini papratima 
žus apgarsinimus laikrasz- 
czuosia. Vaisis tojo papratimo 
buvo tas, jog pasiliko turtin
gesnių ant sziintu tukstaneziu 
doleriu.

Skaitydamas
pajeszkojiinus dingusiu 

žmonių, užtemno, jog ji pajesz- 
ko advokatai 
kokiam tai 
Atsiszauke pas 
dažinojo, buk jojo dede mirda
mas paliko jam szimta tuks
taneziu doleriu. Paveizda isz to 
yra: idant skaitytumet apgar
sinimus ir pajeszkojimils laik- 
raszcziuosia, o gal ir jum gi- 
lukis atsilaikys.

ir
apgarsinimus 

dingusiu 
.. <.

isz New York o 
svarbiam reikale, 

advokatus ir

RAUDONOJI VĖLIAVA.

Socializmo Rojaus Vaizdeliai.
(Sulietuvino St. Tautietis.)

PERGALE.

teisingai, patraukianeziai, kad 
nejuczia žmogus 
gyvuoja raudonoji 
tegyvuoja socializmas!.*.

Vakare ihiniinacija. Miestas 
skėsta szviesoje isz kurios slap
tingai žvelgia senosios val
džios didvyriai. Bet nuo sziol 
jiems gana bus tos gai lies: nūn 
juos pakęs 
ir brolybes apasztalai, 
gieji socializmo vadai.

namo 
jomes socializmo

suszunki: te
veli ava!. .

senosios

liuosybes, lygybes 
garbiu-

Pagrįžo gere-

...   ——. ;  ------------- J------------- L——____________ —______________

Tiktai ant Trumpo Laiko PUSE PREKES!
Visos szios Knygos už

žeminus padėtu knygų už $2 vertes, 
o

Iszsirinkite sau žemiaus padėtu knygų už $2 vertes, prisiuskite 
mumis tiktai $1 o gausite per paczta $2 vertes knygų už $1, 
83 vertes knygų gausite už 81.50. 84 vertes knygų už 82 ir t.t.
Szitas ^prekes pardavimas tik ant trumpo laiko, todėl naudokitės 
isz progos o bedarbes laike galesite linksmai praleisti ta’ laika.

I

‘r

alas „Apie

ilgai 
pergale. Ma

no žmona buvo vienodu nuom
onių sn manimi. Bebel’io veik- 

moteriszke“ senai
tapo evangelija, mano brangios 
Bai‘bnt<‘s. Tik vienas mano 
žmonos levukas 
užsimąstęs ir lankiai kartoda
vo: „vaikeliai 
socialistu rojaus vaisius

Bet mes 
Mes saviszkai 

gerove.. . 
gf

ateities

m

buvo tylus f

pažinsite jus
14

netikėjome..jam
svajojome apie

Tuojaus, 
alima, nutarėmkaip tik bus 

apleisti szinos mažus namelius 
ir jei t i in geresnius, pat ogesni-

O tiVmii įeisime ir in nauja 
gyvenimą, pilna socializmo lai
mes, 
kraujgeriu —

us

varau

Vyras in paežiu po barniu:— 
ICikszith pabnezinok mane ir 
nžmirszk apie viską.

Pati: — Gerai, bet buk at
sargus, nenubrauk pauderio ir 
nupirk nauja skrybėlė.

1 ------ — ,..... ............. ------------------- . .

Ka tanko Apie knyga “TukMantlN 
Naktn Ir Viena”

kuria man prl-

Mes užmokam nusiuntimo kasztus. Siuskite tik knygų numerus.
No. 122 Kapitonai Velnias. Pul

kus aprnszymas, didele knyga, 404 pus 
lapių, popierinei apdarai. - 81.00

Nu. 123 Slaptybe Antgrablo, graži 
Ir

50c
Prakeikta, meilingas Kri- 

35c
apisaka Isz

nplHakn Ihz FrancUzu gyvenimo, 
viena trumpa Maskoliszka panaka, 287 
punlapiu.

No. 124
minai ifizkas apraszymas, 202 pus.

No. 125 Valdolota, 
pirmutines puhoh szimtmpczio, iszimta 
Ihz Lietuviszku užiioku.

No. 145 Dvi istorijos apie Valu
kas Isz girrios ir Ant nomuuo. 58 pus. 
Preke - - - - 15©

No. 11(1 Dvi istorijon:
Dievo. Senas Klasteris,
apraszlmas. Preke> knygutes tik 15c.

No. 117 Tris istorijos apie Tris 
Valkijozal, Iszinintinga rodą, 
tojas. 63 puslapiu.

Aniolas
Juokingas

---•■ipyj-Į ...f , r |

No. 176 Dvi istorijos apie Joną Ir 
Alena, Pavojinga klaida. 45 puslapiu. 
Preke - 15c

No. 177 Asztuonios Istorijos apie 
Dede isz Amerikos, pasaka manu Dze- 
dzes (Dzukiszkal), Viena nedele teisy
bes, tszgydlntas, Nedoras dede, Atsi-

atsikratvsme vargu ir 
isznaudotoju...

Bus liuosybe, mes patys Ims
ime sau ponais, patys naudosi- 
fnes socialistiszkos tvarkos vai 

O, koki 
I

1
Sztai susilaukėme, senai sva

jojamu, laimingiausiu dienu!. .
Kaip-gi gražiai sziadien sen

oji sostine* atrodo!. . Visur, kur 
pažvelgi, raudonoji social

izmo vėliava plevena, nemirius lizino vėliava!.. 
savo idealus skelbdama.......

Pergale, pilniausioji pergale.
Tik vienas dalykkelis.. . Vai, 

kodel-gi szios brangios dienos, 
pergales, nelemta 
brangiems kovoto- 

. (), kad velio-

t ik

socializmo 
buvo musu 
jams sulaukti?nuo nmumvii 1 ■ i v/

uis Bebel’is szia kilniąją diena 
H‘getu! Deja, jis nesulauke sa
vo darbo vaisiu, bet nūn jau rė

vai n i ka jampuikiausig nne;
pina žmonija!..

Ir kaip-gi jis mt‘go ramintis 
K a t ast rofa, sa k yda vo 

,— tuojaus bus au-
viltimi: „ 
kibo virsz
dra“... Atsimenu gerai ir szi- 
uos 1891 metais jo isztartus v iv* žodžius:

1891 metais jo
„Bakūže pirm sugrius 

negu kam prisisapnuos“,.. At
simenu, buvau dar tada jaunas 
kad tuos žodžius 
plake...

Antrasis musu tėvas Fridri
chas

skaieziau ir

bet nūn, —nūn

visuomenes

siais.. . 
laime!

Tti<r

tai bus musu

yvuoja raudonoji socia-

TOLIAUS mis.

GYVENIMAI SZVENTUJU
Suraszyti del kiekvienos dienos 

per visus metus

Drucziai apdaryta kietais juo
dais apdarais, vienoje knygoje. 
1269 puslapiai.
W. D. BOCZKAUSKAS CO. 

MAHANOY CITY. PA.

Tiktai $5.00

Gerbiami TamBtou:-- Szluomi duodu 
žinoti Tnmntoma kad a»z onlu nplal- 
kc.H puikia knyga po vardu ‘Tukfltan- 
tlH Naktų Ir Viena”
siuntėt, norint anz prlniunczlau už
mokesti už ta puikia knyga, bot vie
nok aplalkiau kaipo dovana, 
asz prlsiuncziu tamstoms mano pado-1 
kavone kuria praszom nuo manes pri
imti. Tol puikioj knygoj talpinusi 
puikus apraszimus, turi neapsakytai 
vertumą. Vėlinu del kožno, katras tik
tai gali skaityti lietuviszkai kad kož- 
nas turėti, jla namuose ta puikia kny
ga bu grąžais aprafizymala* Žmogus 
turėdamas namuose ta puikia knyga 
neturi reikalo tvalkszczloti po nerei
kalingas vietas ir pralelHtl brangaus 
laiko ant visokiu nereikalingu zobovu, 4 » # Ml
žmogus skaitydamas tuos pulkus skai
tymus namuose atranda tenai Htubo- 
tinus apraszymus senovės žmonių 
gyvenimą ir užmirszta visus vargus ir 
rupesezius savo kasdieninio gyveni
mo, praleidžia naudingai laika savo 
namuoHla bu savo mitema szelmina. 
Dekavoju tamstoms už surcdiina tos 
puikios knygos kuri gali suraminti 
kiekviena žmogų katras skaito ar 
klauso tu puikiu istorijų, telpgl deka
voju už pulku kalendorių ka
priBluntct kaipo dovana. Duok Dieve 
tamstoms sveikata ir laime szlame 
gyvenime. Viso giaro velijantis, pasi
lieku "Saules” skaitytojas, S. P. Isz 
Somerville, Conn. Jeigu reikalaujate 
vlraz-minetos knygos tai prisiuskite $2 
in "Saules” iszleistuves o gausite tuo- 
JauB Dcr paczta.

už tai

man

mužikus, 
konfiskuotas bažnytinis turtas); •J 1

ant suszelpi- 
gyventoju ne-

bus sunaudotas 
ino ižbadejusiu 
laimingos Rosi jos!

laika szesziu 
Amerike atsibuvo 36 
zinei piknikai

' In

GYVENIMAS

Sz. Marijos Panos 
PREKE TIKTAI 25 c.

W. D. BocikowikLCo.
Mahanoy City. Pa.

Net ir kūdikiai pastebi!
Ir yra tain legva visiškai iš galvos paša-

Apakialb Įgavo, Valkata, Paukaztelia Jezuao, telp 
15c ĮKl keletą juoku ir kitokiu paAkaitymu.

No. 118 Penklofl Intorljoa apie Sū
dai Dievo, SuntiH StalorlauH, iHzgydln- 
taH, BudellB X,,KuningaikHztlH ir Pie
muo. 60 pualaplu. - - 15c

No. III) Septynios istorijos apie 
Stebuklingas zerkolas, Sidabrinis gra-

Senelis, 
Vargo sapnas, Pasakos apie čigonus.
45 puslapiu. - 15c

No. 150 Dvi istorijos apie Dvarine 
Pana ir Apio Balsi latorija. GI pus. 
Preke - - - - 15c

No. 151 Tris istorijos apie Pasku
tinis noratt, Septynis brolius, Varginga 
žmogaus sunu ir razbalninku. 62 pus. 
Preke - 15c

Penkios Istorijos apie Do 
ras gyvenimas, Priversta linksmybe, 
Vargingo Žmogaus Simus, Tris užkei
ktos Karaliaus dukters, Jonukas kuris 
buvo protingesnis už savo poną, 
puslapiu

No. 153 
pustyniu, Pelenlute, Du brolei’Vargu
tis ir Skuputls. 60 puslapiu.

No. 151
mieras ir apie Bedali.

No. 155

48 puslapiu.
No. 178 Keturios

Duktė akmenorlaus, Klara, Nusprens- 
tasis, Ant kiek užlaiko moteres pasla
ptį. €1 puslapiu. - - 15c

No. 171) Penkios istorijos apie 
Valtas.SzvilpikaH, Pas merga. Gražios 
akys, Tarnas, Vargdienis Jonukas ka
ralium. GI puslapiu. - 15c

No. 180 Tris istorijos apie Kajl- 
mas, Drūtas Petras, Nuogalis. 
puslapiu. -

No. 181 Trifi istorijos apie Gailu
ti, Du broliai, Majoro duktė. 
Preke ....

No. 182 Tris istorijos apie Jonu
kas Bpekulantas, Kryžius prie upes 
Vislos, Doras Valklnelis. 60 puslapiu. 
Preke - - - - 15c

No. 183 Pulki istorija apie Szaki- 
nas nedora žydą. 136 puslapiu. 25c

No. 181 Puiki istorija apie Malū
nas glrrloje. 77 puslapiu. - 15c

No. 185 Juokingas

15c
istorijos apie

Su pavei
kslais, 177 dideliu puslapiu. - 35c 

No. 12(1 Keturios
Urvą užkeikta, Panaszus, Leorenas, 
Sermėga mužiko, Su kuom kas kariau
ja nog to dingsta. 196 pus. - 35c

No. 127 Tris istorijos apie Neva
lioje pas Maurus, Vieszkello Duobes, 
Karalaitis žmogus. 121 puslapiu. 25c

No. 128 12 Istorijų: Ncdarykia 
skirtumo terp valkti ir milekla visus 
lygiai Velniszkas kazlravimas. Jesz- 
kojo tarnaites o rado paczla. Stebu
klinga kuczla. Krėslas. Nelaiminga 
karalių ir jo vienturte duktere. Nela
bas vyras. Prakeikimas. Delegatai 
pas grafa. Užkeikta skripka. 
ka ketina antra karta 

I Pikta Onuka.
No. 130 Penkios Istorijos apie 

Gregorius, Isz numirusiu prisikėlė, Do 
rybe veda In laime, Szaltiszaltl, Debe
sėlis. 77 puslapiu.

No. 131 Keturios Istorijos 
Karalaitis ir ubagas, Anzelmas turki- 
neja nevalioje, Javorovas ir Jo kliūtis. 
Apie kupeziu kuris norėjo plglaus dar 
bininko. 182 puslapiu.

Nu. 132 Szeszlos Istorijos 
Deives, Juokingas apraszymas, Proku
ratoriaus priminimai, Szeparka, Pavo
jinga klaida, 
teip-gl 
Dievobaimingas auginimas vaiku, Aky 
vos žinios, Vainos preita szimtmetije, 
Didžiausi tiltai, Planetos.
kata, Geros rodos, Kaip pažint atmai
na oro. 59 puslapiu. *- - 25c

No. 133 Septynios istorijos apie 
Sincrtis Valterio, Sidabrinis grabelis, 

Cholera, Kytras rabinas, Mano klapa- 
Itai su manu pačiu (Dzukiszkal), Ke
lios pasakaites apie čigonus.

J klos rodos ir naudingi skaitymai, juo- 
Eabai smagi

- *20c

Istorijos apie 
Panaszus,

le realas.

Prakeikimas.
Drl lu 

apslpaczluot. 
Preke tiktai 25e.

istorijos

20c
apie

35c 
apie

Toj paezioj knygelėje 
raminai szitie apskaitymai,

Apie svel-

Viso-

CO puslapiu.

bells, Drąsus nzuo, Kolera,

No. 152

GI 
15c

Tris istorijos apie Duktė

15c

15c
Dvi istorijos apie Vladi- 

44 pus.
Keturios istorijos apie

Ketvirtas prisakymas Dievo, Kcliauto- 
jel in Szvonta žeme, Beda, Tatnsunus 
plrgauna.

No. 15G Penkios

62 
15c

€2 pus.
15c

136 puslapiu.

46
15c

<<

aprašymas 
apie Savlzrola, didis klastoris. 
puslapiu. -

No. 187 Keturios istorijos apie
Kapitonas StormHeld danguje, Pabege 
Ic, Kas-gl isztyre. Prigautas vagis. 60 

15c
No. 188 Istorija apie Markus ir 

Aurelianas pulkus apraszymas. 
puslapiu. - -

No. 181) Keturiolika istorijų. Apie 
Po laikui. Onytės laime. Per neatsar- 
guma in balta vergija. Pusiau-gavenis. 
Vleszpats Jėzus ir mlszko medžiai. 
Žvake. Del pirsztiniu. Apie mirimą. 
Pavasaris. Apie saule, menesi, žvaigž
des Ir kitus dangiszkus kunus. Meszla 
vežis. Grapąs. Ėgli, aržiuolas ir uosis. 
Budyne. Puiki pasiskaitymui knygute. 
Apie szimtu puslapiu. - - - - 25c

No. 11M) Keturios Istorijos apie 
Ant prapulties kranto, Aistras Ir. Kre-

58 puslapiu. - 15c PusiaP*u>
istorijos apie 

Vargingas gyvenimas, Onuka, Atsiti
kimas, Gromata prie Motinos Dievo, 
Juokai. 60 puslapiu.

No.-157 Puiki istorije apie Jona- 
sza Korczaka. 262 puslapiu. 35c

No. 158 Tris istorijos apie Anglo 
rius isz Valencijos, Kožnas baigtas tu
ri savo vieta, 
cziuojas. 76 puslapiu. - 20c

No. 159 Dvi istorijos apie Neuž
mokamas Žiedas ir apie Drūta Alksni. 
62 puslapiu. - - - 15c

No. 1(10 Dvi istorijos apie Balsi 
Žudinsta ir apie Urlika razbailiinka. 
43 puslapiu. - 15c

No. 161 Penkios istorijos . apie 
Andrius Sakalukas, Varginga karalai
te, Karalius sultonas Jio sunu dideli 
gaiinczlu ir apie karalaite Gulbe, apie 
žalnieri ir apie tai kaip giltine pasili
ko kauluocziu, Raganius. Cl pup. 20c

No. 162 Keturios istorijos apie 
žmogus sudije o Dievas valdo. Du kart 
žudinsta, Rastinukas, Kumelaite prie 
tvoros. 121 puslapiu. - 25c

No. 163 Pasiskaitymui knygele: 
Nauji metai, dainele. Kvailys, numirė
lis ir velnias, arba moteres iszmln- 
tlngesnes už vyrus, su paveikslais. 
Kalėdos amerikoniszko valkatos. Ke
turios dalis meto, daineles apie Pava
sari, vasara, ruduo ir žiema, 
nekurie žmonis tiki, 
lietuviai amcrlko praleidžia szvente 
Užgymlmo Jėzaus. Mįsles. Kaip turite 
pasielgtu namie, ant ulyczlos. susl- 
rinkimuosia ir' t.t. Žolių vardai. Tavo 
glliukningos dienos. Žmonių skalczius. 
Saule geriausia vedintoji. Preke 15c.

No. 164 Septynios istorijos apie 
Onuka, Tris brolius, Kalvis, Jonas ir 
jio buliukas, Merga-kareivis, Vieszpa- 
ts Jėzus ir vaikelis, Užganedijo save. 
58 puslapiu. - - - 20©

No. 165 Keturios istorijos apie 
Irlanda, Robertas velnias. Medėjus. 
Kaip Kuzma Skripkorius liko turtingu 
ponu. 78 puslapiu. - - 20c

No. 166 Tris istorijos apie Užpuo 
Urnas Totorių, Baltas Vaidulis, Atmo- 
kejimas kunigo. 47 puslapiu. 15c

No. 16? Keturios istorijos apie 
Kalvi Paszku, Atsitikimas senam dva
re, Geležinis vyras, Smakas ir Nikitas. 
61 puslapiu. - - _ 15c

«

No. 168 4 Istorijos: Mocziutes pa
sakojimai, Pasaka apie maža katUuka. 
Lietuvos skausmai, eiles. Vargdienis. 
Pirmutine szalna apisakele. Preke 15c.

No. 169 Tris istorijos: Musztine 
už mergina. 
Kas kaltas.

262 puslapiu.

15c

Ka pasako katras pa-

no 
20c

peszlus, Kampelis duonos, Isz ko dide
li ponai. 105'puslapiu. '- ” ’ 25c

No. 101 Tris istorijos apie Baisi 
naktis, Dzūko pasako. Protas ant pro
to, ir keletą trumpu paskaitymu, 
puslapiu.

No. 102 PenkiosV

- ..
A**

No. 131 >
1l

hnti pleiskanos. Tik kelis kartus panau
dojus

RuffJes
tą pleiskanų mirtinąjį priešą — ir jūsų 
galvos oda bus taip tyra, kaip kūdikio 
ir Ruffles pagelbėta jums visuomet ją

dojus

kai, paveikslėliu ir t.t. 
knygele. 88 puslapiu.

Pasiskaitymo knygele; 
sekanti skaitymai: Stebuklingi rieszu-
tai. Raudonas žibintuvas. Pasiszvcnti- 
nimas gero draugo.
teisybes. Kaip Jokūbas losze kaziras 
bu velniu už duszia. Ka darote, darote 
patįs del savos.
Rūta. Aszaros motynos. Nubausta 
mergina. Skarbai ant pliko kalno. Sz. 
Jurgis ir ' griausmas. Reikalingos 
žinutes. Ka ženklina 50 bilijonu dole
riu. Svarbiausi atsitikimai svietiszkoje 
karojo. Vardai visokiu žolių, szaknu, 
lapeliu ir t.t. lietuviszkai, lotiuiszkai 
ir angelskai.
New Yorka. Leklojimas ore. 
tik moteres. Pavėlavimo apgailėjimas. 
Nusiminiams, dainele.
liūdna, liūdna, dainele. Mažas sklrtu- 

Be apetito, dainele. Taparczio 
Kvaili žmonis. Keletą juoku. 

Pasaka apie Loblninka ir neturteli. 
Szitoje knygelėje teipgi randasi visa 
Naujos Mikaldos Sabos Karalienes 
Pranaszystfes. Preke knygeles tik 25c.

No. 135 Sziupinls puikiu skaity
mu (Antra dalis) talpinasi sekanezios 
istorijos: Dievo sureda, Velnias Na- 
mieje. Kandidatas ant apsipacziavlmo, 
Dzūkas iszvadavo savo paczla Taba- 
kiorka. Kaip žydas moka gcszefta pa
daryti, Pasaka apio arkluka-kupruka, 
teip-gl keletą Juoku, goru rodu ir t.t. 
48 puslapiu. - - - - 15c

No. 13(1 Sziupinls puikiu skaity
mu (Treczla dalis) talpinasi sekanti 
skaitymai: Ha isz maiszo isziins, apio 
boba ka negalėjo savo liežuvio sulai
kyt," Girtuoklis Jurgis, Galinga ypata, 
Galybe meiles, Raganiszka lazdele, Bo 
ba kaip ir visos bobos, teip-gl Juokai, 
rodos trumpi pasakaitymai ir t. t. 
puslapiu. - , -

No. 137 Tris aplsakos apio Pinin
gai galva-žudžiai, Ražanczius iszgelbs- 
ti nog smert, Apio Szv. Kristupą, Juo
kingi szposelel, kaip traukt giliuknln- 
gai einiki Ir kiti szposelel.
Broko -

No. 138 Penkios istorijos. Apie

Dvileka žodžiu

Prakeikti szokikai.
Aszaros motynos.

ir ' griausmas.

Engels’as bure socializ
mo pergale įvyksiant 189 m., 
tik biszkeli apsiriko: pranaszy- 
ste pavėlavo, 
pilniausioji pergale!.. Sutresz-
usi kapitalistines 
tvarka suiro ir sugriuvo.

ia valanda laimingiausiu 
jaueziuos, 
nors negabia ranka 
raszyti naujai 
valstybes vaizdelius.

Ypacz malonu tai daryti, nes 
jaueziuos socializmo 
esąs prisidejes, visad 
rtijai isztikimas iszlikes. Už tai 
geriausiai tapau apdovanotas: 
pats savomis akijnis liuosybes, 

pergale

imu plunksna ir, 
bandauf

t veri anezi os i os

tokia užlaikyti. Svari galvos oda užlaiko plaukus puikiais—
pleiskanos tuojaus sunaikina juos.
Nusipirkite l>onk{i Ruffles savo nptiokojo Šiandie už 65c., arba prisiuskite
paSto ženkleliais tiesiai į labaratoriją.

F. AD. RICHTER & CO.
104-114 So. 4th St. Brooklyn, N.Y.

i Oc.

'——I

I

Apie stebėtina miestą
Privalo

Perspėjo. Oi
In ka

KaijP nekurie 122 pus.
25cmas. 

žiedas.menesiu 
“nektai- 

arba lincziavi- 
mai juoduju už visokius prasi
žengimus. Gana dydelis skait- 
lis ant teip apszviesto sklypo. 
Praejta meta per automobilius 
likos užmuszta ir mirė nuo su
žeidimu 12,562 ypatos — da

• puikiau!
Da toli lyg grinos civilizaci

jos. Lincziavimai yra priežas- 
te staigaus pasiutimo mynes 
žmonių, o automobilistai siun
ta nuo gazolinos.

9 >

pergalei 
savo pa-

22 
10c 

istorijon apie 
Kalnu gyventojus, Kaukazo belaisvis,
[/norius, Narsi mergina, Užvydus vy
ras. 137 puslapiu. - - 25c

No. 103 Septynios istorijos apio 
Jurgis Skaptukas, Ergelel pono MOr 
kaus. Du ar keturi. Svietas dvasiu. Isz 
reiksztas razbainlnkas, Žydai kaimuo
se, Nevidonas. 90 puslapiu. - 25c

No. 191 Asztuonios istorijos apie 
Pranuko nelaimes, Audra, Kodėl Bal
traus neleido in dangų, Szlauczlus di
deli reikalai, Senelis, Dienos kenteji- 
NantoJ, Netobulas žmogus. 
Preke -

No. 196 Tris istorijęs Sūnūs Mal- 
klaus, Isz klausyta malda vargszo, 
Geras Medėjus. - - - 15c

No. 197 Devynios istorijos apie 
Kas yra Kristus, Pricsz teisybe ne kai 
bėk, senas žmogus pavojuje, Namu sū
dąs, Kvailas tikėjimas, Karalius či
gonu, Istorija isz 1795 meto. Nedoras 
ponas. Girtavimas. 122 pus. - 25c 

No. 198 Devynios Istorijos su pa
veikslais, apie Dasekta nekaltybe. Va
gis kiausziniu, Ne yra to pikto kad ant 
giaro'neiszeitu, Kaip Jonlszkei pavogė 
naktini sarga, Atidengta žudinsta, žmo 
gus be szirdtes, Užmirszo, Iszgelbeta 
per kalininka, Kaip ponas RaukszUa 
atsiverto, Stebuklingas akmuo, ir daug 
kitokiu puiku skaitymu apie 100 pus. 
Preke - 25c

199 Septintos Istorijos apie Do
rybe ir iniolaszirdinguinas. Paskutinis 
pinigas. Laisvo. Pražuvo mlszkal. Ap
leista naszlaito. Jeszkok aukso szir- 
dyjo. Lapo Ir yynuoges.

No. 200 Asztuonios Istorijos apie 
Barbele. Mokytoja. Velniszkas tiltas. 
Auklėjimas s ve ii ko ir aerganezio ku- 
dykio, Herodas boba; Kas nęx>fdlnsta

Salutaras *nitters
• H'.

Yra tai geriausia Gyduole dėl Visokiu Negerumu 
su Pilvo Netvarkumo:lygybes ir brolybes 

regiu.
Szinos, socializmo valdymos 

ainiu aini- 
kad jie galėtu branginus 

labiau

122 pus.y-
-
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‘ Automobilinis karalius Hen- 
rikis Fordas, dirba ant sutvė
rimo naujo automobiliaus pa
gal naujus planus 
jiię^iu, bet tebyriam laike su
tvėrimas naujo automobiliaus 
yra laikomas didelioje slapty
bėje, bet tik tiek yra žinoma, 
jog naujas automobilius bus 
labai lengvo padirbimo — 
kaip baisikelis.

’ nimas yra, padirbti toki auto
mobiliu idant kožnas žmogus 
galėtu sau viena nusipirkt. 
Fordas sako, jog jojo naujas 

" apvers automo
bilini bizni augsztyn kojom. 
.Gal but teisybe, juk Fordas 
parode svietui, jog turi giluk- 
ninga ranka dirbime automo
biliu ir galime jam tikėt.

Jeigu nė Fordas
nas žmogelis neturėtu tosios 
linksmybes važiuoti 
szeimynelia su automobilium

Fordo užma-
f

r*1111
M

IRte 1 
Ir ff

4 < 4 baby Ford
1

g 1
L

tai bied-

su savo

M
F

ATSIRAUGĖJIMAI,
vaizdelius ir skiriu
ams,
ikainnot ir labiau pamylėti
kiĮniaja socializmo idėja.

Valio raudonoji socializmo 
vėliava!..

ams 
sunaus Jono

atitiko:
szennynini-

mano

zai
diste, Gera, 

tokiems ir apsive-

Taip svarbi socializmo per
gales diena mano 

sziadien 
sužieduotuves su 

Birute. Tai jauni* bet geri dar
bininkai.. Jonas tarnauja spau- 
stvej, kaipo raidžu rinkėjas ir 
aeziu savo darbsztumui, nema- 

uždirba. Biru te gera ino- 
darbszti siuvėja.

manau, bus 
dus gyventi, ypacz naujoj soci- 
alistiszkoj tvarkoj.

Po pietų visi iszejome in 
miestą pasivaikszczioti ir nau
ju gyvenimu pasidžiaugti.

Kaip visur 
sios valdžios

socializ-

kame nūn apsi-

puiku!.. Seno- 
nebera, —visur 

tvarkos prižiūrėtojai
ino- žomones. Ypacz daug žmo
nių liūliuoja apie senosios val
džios minus,
gyveno vyriausias viso kraszto 
komi sari jatas. Balkone tankiui 
pasirodo naujos valdžios atsto
vu ir miniai kalba taip puikiai,

I

PRIETVARAS, ISZPUTIMAI, 
NEŽLEBCZIOJIMAI, PRASTAS APETITAS,

GALVOS SKAUDEbTMAIj
, NUSILPIMAS, IR T. T. ‘ '

Dalytas isz iszrinktuju geriausiu naudingiausiu vaistu, 
szaunai medikaliszko vertes.
ir taipgi priimnus. Jis iszvalo žarnas, pagelbsti virini * 
mui, pataiso apetitą ir priduoda viso gerumo del viso

NERVISZKUMAS,

Jis yra labai veiklus ir 47 puslapiu.

kuna. Jeigu jusu aptiekorius neturi Salūtaro Biterio tai 
reikalaukite tesiaį iszmus.

Salutaras Drug & Chemical Co.
1707 S. HALSTED ST. Dept. 15. CHICAGO, ILL.

52
15c

Preke 25c.

RALTIJOSAMERIKOC
U LINIJA 9Broadvay. NevYak.NYlJ

KELIONE I LIETUVA
PER FVXMI3UPLGA..PII

TIESI

// v•Jn I

PER HzXM13URG/\.PTlJA\A 
/' AREA L1EPQ JU. ~

/ / Lietuvei važuojant in Piliava aplenkia

7
f. » M
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52 pus.
20c

lenku Juostu (karklora)
Visa treczia Idiisn padalinta In luini-

būrus ant 2, 4, (» ir 8 lovų.
LITUANIA ............26 Liejos
POLONIA ........7

Inz New Verku ar Piilladelpliln iii llniubiirgn
9 Augusto

J $103.50. In PIHaVa $10(|,50. In llėpoju $107;
Mob užmokamo už tikinta isz Now jYorko in

,1

Philadelphia, Kreipkite^ pas yietini agenta.
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Burike Ir Burikas, Kareivis Ir velnias, 
Kas man nakci neįtiko, dzūko pasaka. 
Užliekos isz senovės padavimu. Peary 
ant žemgalio arba kaip jisai atrado 
žemgali. 64 puslapiai. - - 25c

No. 130 Dvi istorijos a,pto Gyveni
mas vargdienes, Meile kudyklo, Ir Dvi 
dainos, 47 puslapiu, - - 15c

No. iii Istorija apie Slerata, pul
kus apraszymas. 110 puslapiu. 15c

No. 142 Septynios istorijos apie 
Ponas ir Szlauczlus, Isztikhnas sūnūs, 
Karalius gentolmonas, Karczoma nuo- 
szalija, Vaidulis, Galinga) szoble, Moti
na sopulinga, Meile sunaus. 181 pus. 
Preke - 35c

No. 143 Istorija apie AU Baba ir 
40 Razbalninku. 45 puslapiu.

No. 144 Keturios istorijos apie 
viena motina, Vaikuczlu plepėjimas. 
Gražia Haremo nevaininke, Luoszis 
62 puslapiu.

Tris istorijos: 
Geradejingas murinas.

( Preke 25c.

No. 170 Tris Istorijos apie Pavei
kias gyvenimo, Nuopolel Mateuszo Je- 
rubauBko. Osieczna. 40 puslapiu. 16c

No. 171 Tris istorijos apie Velnis 
zkas malūnas, Kaip studentas lojo o 
maluninkas pabėgo, Stebuklinga puo
dą, Dainele. 47 puslapiu. - - J5c

No. 172 Penkios istbrijos apie Ran 
ka apvoizdos. Nedaejusia žlibinėta. 
Paskutine vale mętinos, PakutniUkas, 
Ar paszauk|. tęva zokoniuka Beruadl- 

61 puslapiu. - - 15ė
No. 173 Keturios Istorijos apio 

žibinte bažnyczlojo, Sugertuves trau- 
kije. Alute duktė kun. Kerniaus.! Bo- 

64 puslapiu.
20c

Nedaejusia žlibinėta.

i *

na.

ksztas ant salos Dago. 
Preke -

No. 174 Dvi istorijos apio Auka 
Nihilistu, Stebuklas kuczios naktį. 
61 puslapiu. - • - i Į|5c

No. 175 Tris istorijos apie Raga
na. Keliauninką Joną, Vaikinas Ir Ste- 

15c buklas. 74 puslapiu. - 20c

15c

74 puslapiu.
' ■ I

Dievo tas nepažinsta levu, Per tamsy- 
sbes In szviesa, Pasltaislaa prasižengė 
lis. Duktė malkakerczio .121 puslapiu. 
Preke - - - - 25c

No. 202 Vienlolika puikiu istorijų 
su paveikslais, 
Nuliūdimas Tėvu. 
Is3 Akyvumo,

Kaip Vincas ingalejp paczla. 
Mallach, Paskutinei Valadoi, Slaptybe 
gymimo mumisie Dievo musu Jame 
atplgymlmo, i -Metai Svambiausiu Atsi
tikimu, 
Suvirsz 100 dideliu puslapiu. - - 25c 

No. 203 Dvi istorijos apie Duktė 
Mariu ir Sruolls isz J dėtu vos. 68 pus. 
Preke - - • / - 15c

No. 205 Penkios istbrijos apie 
Talmudo Paslaptys, Du mokiniu Kam 
iszdavhieti pinigus, Girdos sargas, Su- 
nu ir Dukterį.' 83 puslapiu. - 25c

No. 200 Tris istorijos apie Kuni
go Paslaptis, lu Merika, Pakaruoklis. 
220 puslapiu. - - . - 35c

dos,

Apie Džiaugsmas Ir 
Kalėdų Vakaras, 

Su Dievų, Grigo Kale-

Nusiminimas seno Jaunikio.
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;VYBAS, TAI NE BOBA.
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SAULE . • V ■ H *■ Jį.,, „ įgį

f
i 0* kad taip nubėgus'pa- skaityti
• žiūrėti m miestą, juk tatai jau

Antri gaidžiai jau nugiedo
jo, o Jokubiene verpia ir ver
pia ...

Ji nejauezia nu vargi mo, tai
so spėriai siūlą led szpuole 
spėja susukti, vien smilkstan- 
czia koja pakeiezia 
bina, klabina.
I < !

ir vėl kla-

H
Jok.ubienes užmapytns tiks-

Jas kaip tik priguli nuo skai- 
suverptu gijų, o 

tikslas nebile koks!
Ji užsidėjo sau mergeika in 

gimnazija leisti, 
pinigu.

l icziaus svaru

t '

4 *
n'M'

L -/M
Ii

l 
it 'L •

!» 1
h
r
> i
I iih-

f •' ' Jllf
B ■

• Į$
p - i į

k

r

I 
įlf
■
i t?

.l^l

5

(reczia diena, o juk ir speigas 
lauke! — masto Jokubiene.

Pietų nevirsiu, jeigu ir pa
reitu tai pakol iszsirauges, tai 
vįstiek neoš nieko, eisiu!

ir užda-

koti?
jo jesz-

rasit

’ i * i 
....  penkiasde- 

szimts du ir auksinas!
— Aeziu Dievui! 

liepe linksmini 
butu daugiau, 
dali turiu jalu 
taip neleis žiburio deginti.

— Oi Tamsta dideliu var
pai emi jo Abromie-

4Czia v ra

atsi- 
Jokubiene, oi 

bet k a darysi, 
atiduoti, ki-

‘3$^ Tr k av* 4

kad svetimas 
moi ?

— Ot tame ii* dalykas, žiu- 
rek kad mano trioboj daugiai 
jpkiu svetimu verpalų uebutu
be kumet ka tu, ne iniuime, kad 
svetimiems dirlitumėj, 
žiūrėk mano duona 
timiems. d i i;bs!

— Ka-gi, asz darysiu,
vien savo gerkle rupini; vaikui 
noriu akis induoti, 
nėdnosi,' žiuVejaii

asz darveziau 
gijas pragertn- 

užklause žmona.
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pydamas seilių burnoje.bar tiiri duok, asz dabar pini
gu neturiu, kaip pasigausiu, 
trfu atiduosiu, kad neimtu ple
pėsiu, kad asz neduodu.

.Ji pažvelgė in vyra ir mato- 
Te- 

tuszeli, tiktai atmink, kad tai 
kruvinas skatikas, visa rudeni, 
žiema verpiau ^ol užverpiau,

mai abejojo ka

s S *1 ...

Jokubiene eme verkti balsu 
raudodama: mano pinigai, 
mano kruvinas trasas! suede 
vaika,

— Ko czia ta,msta alasa 
keli! — szauke smuklininke in- 
tužusi, ponui szimts reikalu, mb 
ne kaip tamstai vien apie tro
ba! eik laukan! roke, stumda
ma Jokubiene pro duris.

— Iszdirbsiii kaili moly
nai! — grasinp Jokūbas veltui 
stengdamosi pasikelti nuo ko
das, — iszdirbsiu kaili tai ži
nos!

Mažiau inkauszos vvras su- 
už nugaros

mano

suede nevidonai! 
ežia

t. w i i

m
f '

4#
!'ipii'i

į I
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o ežia 
es, o sve-

M

turėk protą!
— Tauziji ir tiek!

gu turi!
no, — tai jis nieko neduos ant 
mokslo ?

— Kur jis duos? jis nori 
kad stotu kur alga jam butu, d 
kad lie tai ir pasako, kad val
gyti neleis duoti.

— Kaipgi bus? — užklausi-

tu
‘F H 4 Iasz gi 

nesiveržiu, eik puti! — atszove 
piktai Jokūbai.

Ji atsiduso, nąbego iii ka
mara’ ir iszneszo popieriuku 
pluokszteli, invyniota iii kplc; 
tas skurleliu, buvo tai szijn- 
tas atskirtas užraszams.

Jokūbas keistai 
žiūrėdamas kaip žmona dreban 
ežiomis rankomis 
skurliu ta szimtine, 
su žymu paniekinimu insikiszo 
in milines kiszene ant kruti
nės, da vandens insigere ir isz
ejo.

Ji paskui da in priemene isz
ejo, da norėjo kažko tarti, bet 
vien atsiduso, aszaras nn- 
szliioste ir tyliai tarė: — Diė- 
vo valia, rasit susivaldvs!

luejo in troba, in kibirus eme 
girdėsi, szeresi, 

paskui prie ratelio sodo. — Die 
ve mano! koki il^a ta diena! 
— maste vis pažvelgdama in

t f r
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pamate 
rniesz-

tt I 

r

kia
tikslui atsisakė duoti.

Jokūbas nekoks vargszas 
turi žemes 
szimtiniu, butu pasiturįs, kad 
ne tas troszkidys nelemtas, ku
ris ji masina in smukle.

Oi ta smukle! jau pernai ru
denyj buvo bepritariąs, kai: 
mergaite reikia mokslan leisti, 
nuėjo pora dienu pasivalkiojo 
ir parėjo pilnas ūpo: — Nelei
siu! — mergelka in kunigus 
neiszeis, mokink nemokink, 
pelu maiszas ir tiek, metas po- 
meeziu atsiras 

. i gis, paims oi
Bobai mokslas tiktai galva ap
suka, kaip ana Gricziene, sztisz nyczia! — teini ja antras, atkel- 

Ka ji, sakos lygi 
lygiu teisiu su

O

bet tam rei- 
tevas tokiam

nekoks 
trisdeszimts tie

koks kirvara- 
ir po mokslo!

ne, užaugk! 
vyrui esanti, 
vyru reikalinga! paskui visuo
se reikaluose ir tarkis su ja, o 
biski ranka pridėjai, tai paga
linu! Boba turi Imti savo vie
toje ir priesz 

nes

Užsimėto skepeta 
rius troba, iszbego.

— Kur eiti? kur 
masto bėgdama, 

prie szvogerio nuėjo, rasit prie
tėvu, rasit smukioje...

Staiga Jokubiene 
būreli svieto, žyduku, 
czionuku ir paaugusiu žmonių 
kvatojo, juokėsi, ir .Jokubiene
paindomavo kas ten do dyvai. 

ir pamali*, bot 
jai nesinori juoktis, tai visgi 
jos vyras, jos gyvenimo drau
gas; jos vaiku tėvas!. . .

Jokūbas 
malta
vaistines 
melsdamosi balsu:

Tėvo musu, teesie valia 
tavo! amžina atilsi nž du-sze- 
los murmėjo kniausdamosi in 
sniegą.

— l’ž duszelos,
czia po sziandus lando ir ake
liu neiszsibado! — rėkia ka- 
riszkas isz būrelio.

— Giltine, juk ežia ne baž-

Priėjo areziau

susi kruvinęs, 
nosia klūpojo 

anga ir i

nu- 
• priesz 
sklaidėsi

kur nak-

neiszsibado! — rėkia

Abromiene.
— Mano Isesuo ja prie sa

ves priėmė, kurna, tai pagailo 
o jis privengia szvoge- 

visu gerbiamas, Mai
šu juo nepasirokuosi! 
valszeziaus valdvbos 

tai su juo ir

vaiko 
rio, 
bus ir 
dabar 
pirmininku yra, 
girtas būdamas skaitosi, — 
kalbėjo .Jokubiene, slėpdama 
už anczi.o suskaitytus pinigus 

po viena kian-

no-

sakei kad 
neduosi, žiurėjai! asz isz, kur 
paimti. Kas link tavo dnenos, 
labai apsirikai, 
gąu, nes nuo ryto iki sutemos 
dirbu, kažin ir pats ISZ KUR 
GEKTUMEl, 
trusas!

— Geriu, tai savo geliu!— 
atsake Jokūbas, — asz ir ger
damas suteiksiu kad norėsiu 
už vaiko mokslą užmokėti, no
ri tai mokėk pati, bot asz ma
tysiu, kur tu nueisi, kur tu ten 
boba būdama prieis in szviesiu 
žmonių akyvaizda, visur kaip 
svietas vyrai prie visu reikalu 
eina, 
troba, nori save apjuokinti eik, 
asz neužginu!

Jokubiene tylėjo. Isztikruju 
sugėlė jai szi rd i s,

“popierių’’pa
kam tuos pinigus

■ ii. t J • rru«JhM
į

asz savo vai-

kad ne mano
• •
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bobos apie kiaules, po

iszneszo popieriuku

taisyti jovalu y r>

szypsojo

vynlojo isz
paėmė ir

griebė Jokubiene
„pravert* lauko 

duris ,ir iszstume jar< net varg- 
sze iszsitiese pas smukles au
gu.

Czia keletas mažiau drąsiu 
žmonių lituke

ir iszved lavos

ai si ke-

Brangus mano Tąradąijteli,
* _ ’r1’ *W t 7

Mano mylemas senelį 
Norints tau daneszn per vėlai, 

Ba gana gerai žinai, 
Jog prisirengt negaliu, 

Ba vis trumpa laiko tiiriu.
— - - 4Pas mus Lietuvei gana pu i-

Ui

kei pasielgė, 
In visur jieje insiskverbe

Kad tik ka pavogt
Tai tada nereike pirkt.
Visi vage ka nutv<*re,

In buezemos insiverže,
Pavma deszm, 

Be pinigu.
Anglių niekad neperka
Isz vagonu prisirenka, 

O kaip in karezema insigavo, 
Pora szimteliu pavogt gavo, 
Žinoma tik knygele bankine
Tai mat i

♦

i

savo vyru, pa
sakodamos sau nuo szirdies sa
vo vargu vargelius.

Nuoauksztii gouku kritus 
Jokubiene prisitrenke,
le vienok, galvoje uže, krutinę 
slopinti slopino, enje ant 
eiti.

— Visi pinigai, 
Dieve, už ka mane taip 
dei l

Inojus in troba, atsise 
suolo pas Įauga ir dumi 
mojo. Nebepaeme 
gu mirte apmirė.

Taip besėdint apsnudo, bai
sus jai sapnai sapnavosi, skri
do pro gilius raistus, bego ko
kios tai szmeklos vejama, 
budino ja 
pas duris.

— Mirtis slankioja, — ta
re Jokubiene ir persižegnojo, o 
szuva vis kauke ir kauko.

Auszo jau kada smarkus bai
dymas in duris prablaszke sun
ku snauduli, rnoteriszkes, pa- 
szoko duris atsklensti.

Nustebo pamačzius kaimyną 
Jaša ir ka tai nepaprasta nu
jausdama paklauso:

— Kas nutiko? ne su geru 
tamsta žeme laiko!

— Neinsigauk, — tarė kai
mynas, — taip buvo žadėta

namu

visi, visi!
iiibau-

kaip ji eis 
popierių

•in k Alėj ima gavosi 
vaikine.

Oze volei ne kas,
Kokis tai slavokas, 

Pas viena savo kelnes pamate 
Ir pas vaita pristatė,

Tai 42 dolenis už tai užmo- 
kej°, 

Ir da kozoje nedelia persėdėjo. 
Tai da lengva bausme buvo,

O jeigu tai butu buvęs angli
stas,

do ant 
jo d li

ra tolio, ly-

ir iszimdama 
szini.

—- Ot jums, poni Abromie
ne, už galva-suki, tiek suskai
tyti tai nelengvas dalykas!

Abromiene szyptelejo,
reikėjo, kad atneszei aeziu, asz 
Tamstai anodijas už tai duo
siu, — tese Abromiene, imda
ma nuo lentynos bonkute ir 
:sztraukus isz kiszenes plytele 
cukraus, eme laižyti.

Staiga Jokubiene
in gatve ir suszukus nesavo 
balsu, iszbego. Per gatve ėjo

nuga- 
su verpt u gi-

pažvelgdama in 
laikrodi, kuris sziandien lyg 
atsidėjęs tikeziojo.

Atėjo pusdienis, 
myn rietėjo, o jo kaip nėra, 
taip nėra!

idamas girtuokli.
— Vis-tiek-vis-t i-(‘k ! ponas 

Dievas vismrr! papoteriuosi — 
nes ru-ii-upe-s, — atliktas 
dar-rrr-bas!

— Kelk jauti! rėkia kaži- 
koks vyras stengdamosi pasta
tyti Jokūbą in kojas, — juk 
nuszalsi!

— () tau
Jokūbas pastatytas

kažin koks tas

jos minti su
saule že- J

pa ž vėl ge

ant tu užraszu 
sidirbti,
duos, o ir indavus kaip ji duos, 
menka boba, 
mokslas bus?

Jis matomai
prato, nes toliau tose: — Vyro 
galva, tai galva, ne moterisz- 
kes makaule! Kur einant rei
kia žinoti kur eini, dirbant pa
mastyti ka dirbi 
iszeitu, pinigus

r*

— Ar-gi ?... ne, ne, tas ne
galimas! — maste

Pa-
szunies kaukimasJokubienegalva * > žinoti 

nusilenkti, nes vyras, tai no 
boba, taip buvo ir bus!

Nors Jokūbas gan tankiai, 
tas savo nuomones paežiai *in 
ausis kloja, Jokubiene kaip 
tik kitako nori del savo duk
ters. Ji nenori, kad jos veži
mas jai prisieitu stumti, būti 
vien tarnaite savo vyro, gir
tam inteikslauti lupu neverus, 
suinusztai nukenteti korezioj 
apsiverkus, nes kaip ant kokio 
ūpo pamatęs verdant da pri
des! ne, ne, mano l’rsze bus 
kaip Gricziene, vyras jos pri
vengs. gėdysi s kokia kvailystę 

.. prfdares, o girtas neiszdris jai 
in akis rodvtis!

Gerai sako Gricziene: — per 
mokslą prie laisves, oi kad asz 
tufučcziau akis ir mano gyveni
mas kitoks butu! — maste 
vargsze, sukdama pakulas.

Jai tekant visi sake: 
tuoklis, paleistuvas, be( ar ga
lima prikalbėti kvailai mergi
nai! antrapus apvertus, kur 
dings neisztekejusi, lie moks
lo? kaip ir jai, ar prie pamotes 
būti ar in svietą eiti tarnauti? 
Rasit pasitaisys, 
isztekejo, dali innesze, o kur 
ji f ir ji ir jos dalis viskas nuo 
vineziaus dienos jo, nes jis 
galva!

Drobeles 
smukle, 
arkli 
kavo, karve 
iszsivede, ji tik paliko amžino
ji verge, tarnaite iki grabo!

Da greieziau rateli ima suk
ti, tingia szįuiole nespedama 
siūlo vyti, — ne, ne, dukterei 
asz akis turiu induoti, paliuo- 
suoti nuo jungo, verges mote-

€ *

gir-

maste, ir

jo,

iniszvalkiojo
pinigus isztiesiojo, 

po jomarkus iszmaini- 
kažikas už skola

Jau szpuole pilna, iszpurpu- 
si in sparna remiasi, Jokubie
ne apstabde rateli, rankas 
auksztvn iszkehis 
gara iszsmilkusia tiesia ir žio
vauja.

* Silpna, jaueziasi nuvargusi, 
labai nuvargusi, o czia jau ža
ra saulėtekio szalyj užsiėmė, 
auszros žvaigžde pabalusi mir
ga, ims auszti, tuoj žygiai eiti, 
kas gi eis? Jokūbas isz vaka- 

„ rykszczio turgaus nesugrįžo 
ir vsidarbai jai vienai.

Vyras, tai ne boba! — o, 
__ ______ _____mas

to Jokubiene priguldama pas., 
peeziu ant muro, nes in lova 
atgulus da pamigtu, o gyvu-, 
liai bliautų neode.

Nupute skardineli 
lūs svajojo apie ta kitoki gyve
nimą savo Urszules mokytos, 
gerbiamos vyro ir žmonių...

• • •
Buvo jau apie pusdieni, Jo

kūbas negrižo.

rateli, 
rąžosi, nu-

f 

t l**l______
* f /AKO, V«AA 1IV

jnš (/8urugtumete! —

ir atgu-

kas? — murma 
, — o tau 

kas? a-a-! kartoja viena akia 
jeszkodamas kaltininką, kuris 
jam sutramdė ramybe. — Sza- 

isz-dau-žvsiu! suri-lin! visus 
ko užkimusiu balsu iszkelda- 

kumszti in augszta szo 
artinosi

būrelio, bot tuoj atgal

mas
nais t ripiu iodamas 
prie
virto ant žemes, nelemtai keik
damas.

Jokubiene pripuolė prie vy- 
Vp; — tėvai, kelk, namon eik! 
svietas juokiasi! kelk! — kai? 
tojo stengdamasi ji atkelti.

— O tu manes ne-dras- 
kyyyk! prie vyro reika-lu ne
lįsk! galva tai galva, ne uode- 

ne bo-ba!
nes bliausi! — 

Jokūbas atstumda-

ga! vyras 
užkyy-bink, 
bambėjo 
mas žmona.
• — Padekit dedeles man ji 

nuvesti! — eme vvrn 
praszyti Jokubiene.

— Kad jis tuoj musztis! ko
pora

namon

Jokūbas, užsimėtės ant 
ros dideli pundą 
.iš

ir paėmus skepeta iszejo in

— Tu jau isz kailio norios’ 
— suszuko žmona inkibdama 
in veninius. Biesas tave visai 
apsėdo! svetima verpala neszi 
pragerti! Eme stumdytis, jis 
sau plesze verpala, Jokubiene 

insikibo ii

szarvuo-

iszrainjonavusi 
muszama nepaleido pundo.

Pagelbon subėgo motoru bū
rys, pakilo baisiausia lomias, 
bol)e 1 k os szi not om i s 
tos kersze Jokūbai.

Jokūbas mote pundą ir pa
grasinės saviszkei. kumszcziu, 
tarė: — “pasiuskit! kad no
rėsiu ir be jusu gijų prager
siu!”

Ir ėjo keiksmu lydimas, ėjo
ir tu ne nasziai kaip su tikru reikalu.

Jokūbas nemato, 
ka szvogeris ir kada jau pri
dėjo ranka prie smukles duru 
klomkos, stipri 
jo ranka lyg

— Kur gi taip Jokūbai ? — 
užklausė rimtai szvogeris, — 

sakiau ir atkartoju, 
vyru ir sukibė isz abieju szonu, kad jeigu taip elgsies, in be-

9

kad ji se-

ranka suėmė 
replėmis:

keik, girdi! — szukavo

vyra, pri-

priesz bego vai-

pastate Jokūbą in kojas.
— Ne, ne! tu savo kumsz

cziais negrasink! juokėsi vy
rai, suimdami stipriai Jokūbą 
ir spyrė pora sykiu su keliu in 
pasturgali pavergė 
versdami eiti.

Paskui ir
kai, žydukai lydėdami Jokūbą 
namon grįžtant, paskui ėjo Jo
kubiene užsiverkusi, ne pirma 
tai jos diena ir ne paskutine!

Tokiuose atsitikimuose pra
ėjo žiema, pavasaris, atėjo ru
duo.

Jokubiene jau visai arti bu
vo savo tikslo”: ot suėmė savo 
uždirbtus pinigėlius isz už- 
peczkes, surisžo in nosine ir 
nuėjo prie pažinstamos kromi- 
ninkes Abromienes, 
suskaitvtu.

Szimto reikia už gimnazija, 
kelias deszimtis,knygoms pirk
ti, ar daug trūksta? Paskleidė 
savo uždarbi ir pirmyn, palin
kus, akis indurius in tuos ga
lingus poperėlius, Jokubiene 
žada užtraukus, klausėsi Abro- 
mienęs skaitliaviino:

kad jai

dvide-
t \1 * . ■ ; i ...

szimts penki, penkiasdoszimtp, 
septyniasdeszimts, asztnofiias- 
deėziints, o ežia 
ir szinitas!

J( Jokubjenes lupos sudrėbėjo, 
iszblyszkes, iszvarges jos vei
das paskaistejo, — szimtas — 
atkartojo, gimliazija apmokėti 
yra! o ežia kiek bebus? — ta
re, žiūrėdama in knivelia po
pieriuku.

— Tuoj sužinosime! -
— ' ii . X. J * . * nj B .
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dvideszimts

yra! o ežia kiek bebus? — ta-

1

re rimtai Aliromiene

t-,JĮ

asz tau

proeziu namus tave uždarysiu 
supranti!

— Asz 
pamatyti 
bas.

, norėjau kita
— mikeziojo Joku-

I

— Vienok nepamatysi, da
bar eik su manim! maeziau

asz

manim! 
viską, na einame!

Nepaprastai nustebo Joku
biene pamačzius vyra parei
nant anksti ir visai negirta, o 
kas svarbiaus — mandagus 
buvo ir lyg susisarmatijęs.

Paėmė kirvi isz paloves ir 
iszejo ant skiądryno virbu ka
poti. Keletą sykiu inojo in tro
ba, tai pypkos užsidegti, užsi
degė ir lyg ka norėdamas sa
kyti, triniojosi apie peeziu isz 
skersos pažvelgdamas in žmo
na, kuri užsismaukusi bulves 
skuto; pasitriniojes vėl iszejo 
ir po valandos atgal inejo atsi
gerti, atsigėrė, ant suolo atsi
sėdo ir paemes nuozlango pei-

ta- K 
ir eme1

Ii, eme drožinėti szakaliuka.
Matomai lauko nuo jos pir

mojo* žodžio, bet ji tylėjo?
— Motih, — prabylo ga

lu gale Jokūbas, — ir kė tu 
czia eini nosi susukusi, ka czia 
manai pabaidyti ? ,

— Ko man vaipytis? anei 
yra priesz ka? — murmtelėjo 
Jokubiend, kurdama ugni.

,.z— Kaip sau norį, kaip pa
siklosi taip iszmicgosi, asz 
tau sakiau, kad kuris yra di
desnis nebus mažesnis, pati 

gavai tai gavai, 
galėjai žinoti, kad vyras ne
kalta esi

kad gerai 
davus reikia

, alžinoti ko mokinti pasakyti 
tu žinai, ka sakyti ’

— Ka asz žinosiu J v i sako
mokinti ir tiek, kaip kitus,

nusiminusi Jo-

moki naši
geograpijos, pi-
vieni

tarė matomai 
kubiene.

— Užtai, 
astrai iogi jos, 
zikos, matamatikos, kiti aigib-
ros kiti grimatiku, na pasakyk 
dabar ant ko tu ja nori mokin
ti? katras mokslas savo varda 
turi ir ten Jjiejus nemiknosi, 
drožk kaip poterius.ko.nori,.

gatve.
Žmones ėjo, važiavo, Joku

biene ėjo savo mintimis užim
ta, ėjo bile eiti.

— Sveika, Jokubiene! — 
užkalbino ja kurna Nartiene,— 
na kas pasidaro? — užklausė 

in J ok u hienos už-pažvelgus 
mėlynavusi veidą.

— Et, niekai 1 — nuoaitgsz- 
to kritau, koja nuo ktyitu nu-

duok piiiigus, padaro popie- tinio reikia 
rius ir intraukia in knyga szen 
ar ton o intrauke, tai neiszbrež, * 

' ' '* kNli h "*O T
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slydo, o kas pas jus geni?
— Kas ^ten bus gero? — 

atsake kurna, dukterį ir ber
niuką užraszeme, dabar špi
cam. suiiką^veastis, jsz pasku- 

, o pati ar buvai,

nelyginant kaip in brostva kad 
inrilsze ar pjrie sziokios ar 
prię tokios! tew ne juokai!...

— Dieve tu mano! kas da
bar gali žinoti visu mokslu 
vardusbasz noriu kad Ursze in 
mokytojus iszmokintu, na kaip 
tas vadinasi? — klausė Joku
biene vyro.

— Kad nųri pati kisztis tu
ri žinoti! — atsake su patyczia 
Jokūbas, 
siu, kiaules szersiu, o tu eik 
prie užraszul^Da pasižiūrėk in 
veidrodjįįa^y^i užtinusios, bur
na kaip vaiyąras, pati tikroji 
in tokias akis stoti! bet del 
manes veszkis!

— Jokūbas paomo kepure 
ir iszejo pro duris, Jokubiene 
vakariene virė liūdna užsi- 
maseziusi, apie ta rytoju ne
lemta, apie tuos užraszus, apie 
ta insikelima irt szviesiu žmo
nių akyvaizda, ir ka jiems pa-L 
sakys ?-

Prie vakarienes ji pirma vy
ra užkalbino:

— Klausyk tėvai, 
taip Tamsta nueitumei UrSze 
priraszyti, kokią ten?...

— Kam asz, Griczienes ga
li papraszyti!... — atsake Jo
kūbas srėbdamas bulviene. ,

— Nepyk letuszi, asz taip 
norecziau, kad’1 pas? mus butii 
kaip svieto rodą, ir santaika, 
kad ne ta degtine juk viskas 

■ * . ■ ’į? * .1 w . v* r

asz ryt bulves skn- 
szersiu,

o pati ar buvai 
juk žadėjai Ursze leisti?

— Manasis nuėjo! — atsa
ke Jokubijene,* v

r * .7 >
Seniai, asz 

užėjau, d a gera 
pejome, bet asz taviszkio ne- 
maeziau!

— Nematei? • — atkartojo 
Jokubiene užmirusi, — na (ai 
sudiev* ėjau szio to prisipirk
ti, pridėjo ir nubėgo.

Vargsze! — \tare kin
kuodama galva Martiene, aki
mis lydėdama kurna, 
misliju isz kur jis taip prakve- 
szo!

raszu? *■ < J

o kad

gerai butu, pats žinai, bet už- 
kam mums ♦ *mirszkirn praeiti

svetimus žinoilps prisiimti in
tarpa, į, nueisi rytoj tetuszeli, 
vis Tamsta geriau už manevis Tamsta geriau
iszgalvosi L .. t

—-x. Galįu nueiti, 
akž prikalbamas, pKi^/.ui <»ozj 

paklausysiu, kodėl ne, — tarė

i

— ar jau po už-

pas Gidrus 
valanda ple-

asz ir

— Neprirasze, neprirasze!
— kartojo Jokubiene bėgdama 
be dvasios, kur-gi yra?...

Inbego iszbalusi drebanti in 
pirmąją smukle, czia ja tai*p 
duru smuklininke sulaikė:

—- Ko reikia, ko nori? — 
klausė užstodama duris kam
bariuko,
smarkus užimąs.

— Kas tau rupi, ko man 
reikia, rasiu! — suszuko*Joku- 

smarkiai pastūmė
smuklininke, inbego in kam
bariuku.

Jokūbas už stalo sėdėjo led 
akis perkeldamas, stalas buvo 
apstatytas bonkoms, keletas 
vyru lygiai kaip jis nusigėrė, 
katras sau kalbėjo, keikė kaži- 

' ' t ' A ’’ '' V' ’ Mk I ' i ’ r i A A

kuriame girdėjosi

biene ir

in stala su kumszcziaiska
traukė, kitas dainavo kažiko- 
kia talaluška, vienas atsįver-

taip buvo 
matomai, Jokūbas...

— Kame, kaip? — klausi
nėjo žmona.

— Kame, ot girtas lipo nuo 
akmenų ir 
krisdamas. Koks 
toks mirimas!

persiskele galva
gyvenimas,

*

IN PILIAVA
PER HAMBURGĄ 

Neužkliudant Lenku Koridoriaus. 
Puikiausi Nauji “O” Garlaiviai.

VAU1IAN ............................ 15 Liepos
OROPE.SA 22 July ir 20 Augusto 
VANBYCK ........................ 29 Llepou
ORBITA 5 Augusto Ir 9 September 
ORDUNA

OROPESA 22 July ir 2(1 Augusto

n ., x 12 Angusto

Tiesiai ’ in Cherbourg. 
Southampton ir Hamburg.

Visos atskirtos kajutes.'N6ra 
extra mokeseziu.

ROYAL MAIL STEAM
PACKET COMPANY.

SANDERSON & SON Inc. Agents
2C BROADWAY. NEW XORK. 

Chicage: 117 W. Washington St.
Ar pas vietini laivąkorcrin agents.

. .................................. ............... . ..................... I, g y ■ ■■

t

IN LIETUVA PER 12 DIENU h • /•, 1 ’ 'l į ■’ I d * 1 1 ‘Grelcziatisias Visa-vandeninis Kelias.
MUM į

Ekskursijos su palydovu su konekcija 
Southamptone in Danziga, Piliava, 
Klaipeda ir Libava ant vieno' isz grei- 
cziuusiu isz trijų laivu kurie iszplauke 
Isz New Yorka kožnn Utarnlnkiu 
Visi Sesios klases paftažierial kabinete.

MAUKETANIA AQU1TANIA 
t HEKENGAltlA

Tai butu vyreli ne kas. 
Tais kelnes net peniai pavogė, 

Bet tik szimet slavokas nu
žvelgė.

jog juju jau ne
pažins,

O ir tas va gylius užsigins.
Tai tokiu įllinojuje. vietų 

randasi, 
Kur daug vagyliu talpinusi, 
Cze vela vieni ant kriksztynu 

nuvažiavo, 
Kur vienas vaikinelis in kai

li gavo.

Mat, mane,

Kitas artistas ant armoniko 
pagrajino, 

pokeriu per dantis 
gavo.

Vieni sake, jog ji užmusze, 
Bet tai tik primilsze.

Mat labai jaustas ausis ture-
• 3°’

Nuo grajaus užmigt negalėjo, 
O norints antram name gulėjo, 

Tai vaikinelis tuosius musz- 
tukus in suda padavė,'

Kur po keliolika doleriu 
bausmes atidavė.

Ko reik, žinoma, kokis ponas^ 
Tokis jr jo kromas.

Ir bobeles ten jau nekitokios, 
Burnos juju nepraustos ir 
. ■ j*-' makaluotos,

/ Susmirdia, 4?
1 Sumuria, «

Grincziu ir vaikucziu nevalo, 
Szaszlavu kampai ir blakių 

lovosia be galo.
Kitu kartu vela pribusiu ir 

daugiau pakalbėsiu, 
Kaip daugiau laiko turėsiu.

Darbininko Draugas

PAIN-EXPELLER
,4 ■» - tį, i r ■- * ♦ ■ ' ** ■ * * '■ '! ""

VakbUsnlils utrsg. 8; V. Pat! OtM. ‘ 
! / i

Garsu per Jauniau kaip 
60 nstt|»

Ttayk fkara (kacktr) ValstoMlI 
REIKALINGA AGBNTu"

..... ..... . <
DIDELE MARSZKINU DIRBTUVM 
reikalauja agentu parduoti ju maras- 

kinus tiesog nesziotojams. > Pigtos 
prekes. Sempelei dykai. Madison MBM 
503 Broadway. New York. ad.

Tai su

*

makaluotos.
Susmirdia. ,
Sumuria,

i

i
4

>ii

Telpgl per Llverpoola Ir Glasgow
SCYTHIA ..........................20 LIEPOS
COLUMBIA ................ . 22 LIEPOS
LACONIA ............ ........... 3 AUGUSTO

Apie laivakorte ir infornjaęijaa tat * 
kreipk i tos pas savo vietini agenta.
—..... .................—----- —

Laivakortes Vėl Atpigo
In Klaipeda .............. $107.00
In Liepoja............ .. $107.00
ĮnPiliava-Karaliancziu $106.50 

‘ (WAR TAX $5.00)
Pinigu Siuntimas in Lietuva 

Žemiausiu dienos kursu.
*

Pinigus Lietuvoje gauna areziausianie 
jmszte laikę 25—30 dienu.

P. MIKOLAINIS, 
63 Hudson Ave. Brooklyn, N.Y.

* -' ■ i j, .i ♦ * * i. ■ ■ "i , i * k ' j*
r “■ -“' i ..............

tos ant kanapes, knarkė ran- 
. ■ i.

— Tevai> tėvai! — sudėja- 
yo Jokubiene prie vyro priė
jus, ar tiLžmogus? kas tu ogi?

— ,Sza-gza-lin! boba u5 eik 
szalin! ąsz tau sakau! geriu 
savo ne tavo! v ’

— Nėapsiltjisk si^baba! — 
suriko visai girtas .draugas, 
duok! žinos paskui vyrą laks- 
tytil' r ' ; J ■ V

Ęad maniszko taip, asz 
— koja primi-bės pn-u-siau 
perpleą^imk.kuip^ —-
reke kitas storu balsu, nesutal-

< *1

iromis majuodamas. ■
4 — Tėvai, tėvai! — sudoja- VILTIS PLIKIAMS. 1

V b

minga ir kas prisiims keliolika štam
pu ir savo adresa Ui aplaikys trijų 
arabiszku gyduolių dykai. RttMykita 
i
way, Box 9. Brooklyn, N. Y. PMtaW»X<

*;

Arabi a zk a' Mestis yra tikrai paaek- 

pu ir savo adresa tai aplaikys trijų 

ant szio adreso Dr. Jmbco. BM'BreUP< 
way, Box 9. Brooklyn, N. Y. PaaitHM^ 
kilę isz szlos. progos visi karti jfriL 
pus-plikiai arba visai yra nuplikta.,t.f

Knygele DraugystOM
Isxmokejlmo pinige lifea&» * 
ma - - - - M. •

KVITU Knygele Drangystena, del 
Kaaleriaua nog sudėtu ptntgU" «nk' 
■ueirtnkUnn . - - - - • - i

W. D. B0CZKAU8KAXXK.
MAMANOY CITY. PA. -

• • • •■ .lt!
j . h,

— Szą-ązaJin! boba
kas man, 

praszai asz
J JCUV AC4l<£> J niWj A

Jolęutyis matomai pralinksme-

4 ’ Ant ryto meto buvo tur
gaus diena, Jojcubas nusiskuto 
aiszkiai, apsirengė iszeiginiais

. ....... ...... & J ‘--v
—r Klausyk motin, kad da-

Ant ryto meto buvo tur-

boba, ir tau nebuvo, ko pyktį|,4j;ub^W 
priesz mane) ot kas!

1 - i ui

Y

>• ’ tu .u .

savo ne tavo!

tyti!

perplesęziau. kaip*.; varle,
jmszte laikę 25—30 dienu.

J

i < t
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X. CAPITAL STOCK 
tarpini Ir Profit* | 
r o 11 u - ■ -

Mokama antrz. procentą ant sudėtu 
pfetSK Procentą prldedain prie Jus
ptAigu i Sausio ir 1 Liepos, nepilt- < 
•ant ar atneazat parodyt knygute 1 

• ar na. Meti norim kad lr Jus lutė- 
itumat reikalą su musu banku, no- , 
1 paisant ar mažas ar didelis.
1 Bankas adatas nuo 9 ryto Iki 3 
| popiet. Subatomla 9 ryto iki 12 vai. ,

I Žinios Vietines
— Sziltas oras.
— Nedėliojo pripuola Szv. 

Panos JSzkapliernos.
— Dirbs ar ne? Yra tai di- 

džiauses sziandieninis klausy
mas.' .

►' • r, • i I L ’• ' I I - */.»<•>

• — Bella, dvieju^metU) dūk*
V|. » < »

^ele’ Georgo Gužinsko,; czeVe-

——— -------- T  - . ---------
NAMIE PADAROMI VAISINIAI

SVIESTAI.

T T'Ctf J

H’. BALL. Prezidentas j
F. J. NOONAN. Vlce-PrezMent. 5
J. E. FERGUSON, Kaslorlus j

Uetiylsikas Graborius

K. RĖKLAITIS
Laidoja Numirėlius pagal 

naujausia mada ir mokslą.
Turi pagalbininko motoro. 

Prieinamos prekes.

SIC West Spruce Street 
MAHANOY CITY. PA.

Boll Telepbonas No. 149

i Temykit Lietuviai!
Jeigu įforite nusiusti pinigus 

J jn Lietuva, greitai ir pagal 
į žemiausi kursą, iszpirkti lai- 

'; vakorte už kompanijų preke, 
'! gauti teiiinga patarima viso

kiuose reikaluose, tai kreip- 
kites prie gerai žinomo lie

II

ryku sztoro locnininko, baisei 
apsiszutino inpuldama in ccbe- 
ri verdanezio .vandenio. Ma
žiulėje likos nuvežta in Ash
land o ligonbuti., t e

— Protestas pnoszais 
kejima dideliu taksu tiuojo ant 
niek — visi kilo kaip levai o 
nupuolė kaip muses, ir ant to 
viskas užsibaigė. Jeigu reikes 
mokėt padidintas 
turėsime mokėt 

I kie protestai nepagialbes.
pripuola Szv. 

Swithingo diena, jeigu taja 
diena lytu, tai turėtumėm lietu 
per 40 dienas, o jeigu butu gra
ži diena, tai per tiek dienu 
bus puikus oras, — |eip seni 
žmonis tiki ir jaunesni yra to
sios p'aczios nuomones. .

— Laidotuves 
takalnienos 
iszkilmingai. Daug žmonių ati
davė velioniai paskutini patar
lių vi ma.

— Merchants
pirko žpmiszka loc- 
stovi Leonard hote

ls, ant kurios tai vietos statys 
puiku nauja 
Dabar Mahanojus 
tvirtus bankus kurie yra pui
kiausi visam mieste.

I

m

I 
Ii

I

tU)VO, bankieriaus .ir taikos 
teigėjo, reikalaudami atsuki
mo nusiųskite 2c marke ant 
šiito adreso:

J “ JOSEPH G. B0GDEN,
. Alderman & Banker Į

4 8. Main St. DuBois, Pa. Į
>

mo-

taksas, tai 
ir tiek — jo-

Su botoj e

Trust Co. 
įmatė kur

per

a.a. Auksz- 
seredoje atsibuvo

Nors dėjimas In dėžės (canning) ir 
džiovinimas vaisiu yra geriausiai visu 
žinomas, teczlau isz vaisiu galiama 
padaryti ir kitu dalyku, kurio pravar
tu žiemos laike turėti. Jokiu, valgomu 
vaisiu nereikia Iszmosti aht nieku bot 
tiek kiek tik galiama, panaudoti dar
ant vaisini sviesta. Ji dirbant, nors Ir 
pageidaujama turėti goriausiu vaisiu, 
teeziau galiama pasekmingai vartoti 
ir sveikąsias dalia sųgcdusiuju, ,

Relkrillngl Indai.
e,

apmorktl vandenyje Ir laikyti per na
ktį. Ant rytojaus’sudėti'In puodą sy
kiu su asztuonials svarais nuluptu, ir 
supiaustytu obuoliu. Virinti viena vg- 

1 landa, pridėti tris svarus cukraus, ir 
virinti da pusantros valandos, kol ne
pasidarys tlrsztas. 1 Supilti in bonkas 
kol karsztas Ir virinti bonkas, panaszi-

I . Perilgai užima.

' Reikalingi Indai. /
. ’i;/' ,Tuos paežius indus, kurie randgs 

bovaik, kiekvienoje, galiama vartoti, ir 
dlrjmnt vaisiu sviesta. Yra pageldati-

ai kaip buvo daryta su obuoliu sviestu 
arba aplieti su knrsztu vaszku.

* Grusziu HVlestaN.
, Gruszlu HVloatftfl yra daromas taip 

kaip obuoliu sviestas be giros., Gru- 
ffyln turi būti užtektinai prinokusios. 
Reikia jas nulupti ir supiaustytl Ir lin
doti inpuoda pridėjus truputi vandens, 
ir tol Virinti, kol nepasidarys minksz-

Jama, bet norą būtinai reikalinga, tu
rėti pallvota arba alumlnlpl katilu, 
kurlH biRu vlontlk tam Jr vartojamai. 
Kiti reikalingi indai yra konztuvaB, 
vėliniu alotaAm grystuyaa,. saikaviniui 
puodeliai, peiliai ir HkatfradoG.

Dideli geležiniai ar variniai (katilai, 
kurie būdavo neniau vartojami, dir
bant obuoliu nvlenta lauko, daugely 
vlotu ir. darba tobovurtojaml.

Obuoliu SvIoRtaM nu Ohuolino Gira.
Nora darbu obuoliu Hvleatua ir nėra 

Hzinje HZalyJe taip placzial vartojamas, 
kaip Beniau kad buvo, toeziau jis gerai 
žinom-.:. Nora goresnio budo suvartoti 
gerus obuoi.u , 
duslu obuoliu, nu i- p -daryti isz Ju 
sviesta.

Nors isz visokiu obuoliu, gairina 
padaryti gera sviesta, bet geriausiai 
pasiseka, jei geros »ruszics obuoliai 
yra 'vartojami ir Jei jie gerai verda.

ir rvolkas dalia augo-

vi .noki u

Suvienytu Valstijų Žemdirbystes De
partamentas yra atradęs, kad vasarin
iai obuoliai tinka gera sviesta daryti. 
Kietųjų obuoliu sviestas netaip gerai 
nusiseka, Jei ,:i Jie norą perkosztl per 
dratlni netoli. Tokios ruszics obuolius 
reikia suvartoti darymui obuoliu sriu
bos, ir porkoszti priesz sumalszant su 
gira.

Kartais saldžius obuolius maiszo su
ilaUKlUg rukflZBzlala, dedant trcckdali saldžiųjų 

Ir du trccz-dallu rukszczlujn. Perdaug 
prinoko obuoliai nogoiatini, 
Juos prisieitu vartoti, reikia 
uksuso indeti. Tiek uksuso dėti, klek

ir Jeigu 
truputi

banka rudenije. «koniu reikalauja. Tiktai szviežl E.ildl 
lures tris

Naktinei apuokai kuriu 
speeialiszkumas yra prisisavi- 

kitu Jocnaseziu, pradėjo 
mieste ii’ jau “ap- 
nekuriuos

minas
darbuotis „mieste ir jau 
czistino” nekuriuos namus 
terp kuriu randasi ir Szimlin 
namas ant 600 W. Centre uli.

tOS. Paskui reikia indeti cukraus vie
na puoduką ant kiekvienos kvortos Ir 
virinti: dar nuo pusantros Iki dvieju 
vai Judu. C 
užtektinai tirsztas. 
skirtimo, imbiro, cinamono, ir kitu 
Ifveplahczlu žoUy turi būti gerai in- 
maiszyta, kol dar karsztas. Paskui su 
pilti in karsztas bonkas ir vėl virinti 
panaszial, kaip buvo daroma su obuo
liu sviestu.

Persiku (Peach) sviestas.^
Sudėti persikus, indratlni, gurbą ir 

inmerkti in verdanti vandeni kol Ju lu 
penos nenusilups. Paskui inmerkti In 
szalta vandeni, Itflupcnos lengvai nu
silups. Gorabprinokusioji ir neturi
ntieji prlaugauslu prie minksztlmu ka
iliuku yra geriausi, 
ir virti be vandens, 
vaisiu dalios dėti punc tiek cukraus, 
Iszlengvo virinti, ir dažnai maiszyti, 
kol neustirsztofl.' Galiama kelius czie- 
lus persikus sykiu su sviestu iszvirti. 
Karszta šviesia įudoti in |>onkas ir pa-

Sviostas tada turi būti jau 
_____  Truputis citrinos 

ir

Elze: — Mano diedukas jau 
sze- 

szis motus. Ar tai no puiku?
Viadukas,: — Nežinau, kiū

rėk kiek ilgai jam tas užėmė.

pasiekė devynesdeszimts

turi but vario-gira arba sterilizuota
jama. Tol reikia virinti, kol puse be
lieka. Jeigu virinta gira yra karszta 
supilta in blokines ar bonkc. ja gal- 

sunaudei dariniui

Stasis Vaitukeviczius, 
grosernįkas ant W. Spruce uli- 
ozios pirko nauja Rickenback- 
er automobiliu.

Sugrusti 'vaisius
Ant. kiekvienos

TAMAQUA, PA.

nusalai daryti, kaip su obuoliu sviestu.
Persiku (peach) in bohkils ir panaszini 

daryli, krilp'sif Obuoliu sviestu.
Kada šviežus persikai porbrangus, 

persiku svicsta<'galiama padaryti isz 
džiovintu ir virintu persiku. Ant ko- 
turlu svaru džiovintu persiku dėti dvi 
kvorti virintu, y Vandenyje iszmlrkyti 
džiovintus persikus per kelias vala
ndas ir virinti, kol suniiiikšžtoja. Pri-ndas ir virinti, kol Huniitikkžtcja. 
dėti virintus persikus ir perkosztl vi
ską per dratlni sctoll. Inmaiszyti pu- 
slreozlo (2*6) svardctikraus Ir iszlon- 
vo virinti, dažnai maiszant, per dvi va
landi arba kol sutlrsztos. Sudėti in 
bonkas, kol karsztas ir panagiai dary
ti su obuoliu sviestu.

Persiku (peach) sviestas su )

KOŽNA SEllEDA. 9 ryto iki 8 vakaro. 
24ms Floms - 44 WES I' BltOAb ST.

lama ir vėliau 
sviesto.

Nuluptus ir supiar tylus obuolius
gira, kad.urelkia iszvlrinti s’ .u su 

badh'rlus obuoliu r\.esta viena sykiu, 
arba' pirmiau c' -amu padaryti obuo
liu šHubA; kn iu,paskui Isžvordi sykiu 
Su $ra. Sii kietais obuoliai:’, pastarasis 
buda^ piitdrtins. Reikia tol virti kol 
gira ir obuoliai ncbesisklrir, o tuomet 
atszalos sviestas bus tirs?.:as, kaip ir 
gera obuoliu siurba. Tirštu, ui galiama ‘ 
nutaikinti po turptiti Jo

Dažniausiai ima lygias d ’is obuoliu 
ir giros kad padarius s\ sta kaip 
reikiant. Kitu žodiu, penkis 
nūs saldžios giros reikia

Uoka

atszaldant.

MAUDYNES SIUTAI
(BATHING SUITS)

T 
4 4*.... . X

Guinano didelis szmras
i . „■ n . ...... -* .'> ■ - ji * • “ * * ■ • • -
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kiekviena ypata turėtu maudynes 
siutą (Bathing Suit).

f I !bff>/k ■ ,t I

i

* * • *

.. .Maudyne yra reikalinga vasaros 
laike delei sveikatos.

r
J.

Privalo kiekvienas turėti savo
locna maudynes siutą.

Guinano sztore randasi didelis

k

visokiu tu siutu irpasirinkimas 
parduoda už pigias prekes.

‘ Ateikite pamatyti o pirksitė.

GUINAN’S
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MAHANOY CI-TY, MT. CARMEL, SHENANDOAH.

DAKTARAS I. HODGENS ’
Pliilailellplila Specialistas 

Užslsencjusiu ir Chroniszku Ligų 
Eikite ten kur esate tikri kad gau

site tvirta rodą ir atsakanti medlka- 
liszka gydimą, per daktara kuris turi 
daug metu pasekmingo praktikavimo. 
Gydimą ka aplaikote nuo manos yra 
gvarantuotas.

Jaigu esate silpni, norvlszkl ar 11- 
guoti, nedarykite tos klaidos ka kiti 
esą padare, atejkite pas mane ir pas
laptingai pasikalbėsime. Laukt! yra 
pavojinga.

Viduriu netvarkos, ’ aptrauktas lie
žuvis, užkimimas ir sunkumas po val
giui, guzai, svaigulis, silpnumas szir- 
dies, Ir visos viduriu netvarkos grei
tai palengvinti.

Odos ligos, iszborlmal, 
dedervines ir kitos odos ligos greitai 
pasiduoda per mano gydimą.

Silpni vyrui ar pajėgos jusu jaunls- 
tes jus apleidžia? Ar esate nuvargo ir 
silpni? Ar stokus Jums drūtumo, mit
rumo ir pajėgos ka gamta Jums pa
ženklino. Jaigu teip tai matykite ma
ne.

Rnmntlz.mas visokiuose padėjimuo
se, teippgi isztlno ir sztyvi sulenkimui 
pasiduoda per mano gydimą.

Ar esate nervuoti jr tvoto nuodeju, 
silpni ir nuvargę, pailsę isz ryto, be 
ambicijos, be gyvumo, trotlnat ant vo
ros, silpnos atminties, 
greitai pallstat, pikti, iszbliszkusls ir 
iszborimal ant veido, pailsės, nuvar- 
skausmas poezuose, skausmas 
luošo, skausmas gerklėje, stokas en
ergijos. Todėl nelaukite.

Pasekmingai gydžiu kataru, astma, 
dusuli, užimąs galvojo, trumpo glrde-

i m- .i i' i —s — —

Banka ka Turi Baisacitrinos skistimu.
Nulupti, iszlmti kailiukas Ir suplau- 

Btytl 15 svaru persiku, sudėti in puo
dą ir virinti ju paežiu sunkoje. Viri
nti 5 minuHas ir pridėti 5 svarus cu
kraus. Virinti dar 1*5 minutu pridėti 
sklstima vienos citrinos, Ir dar apie 
kokia mlnuta virinti. Virinant dažnai 
reikia maiszyti. judėti In bonkas, kęl 
karsztas Ir panaszlai apsieiti kaip su 
obuoliu sviestu.

Slyvų sviestas.
Nuplauti slyvas, indeti jas In puodą 

su trupuczlu vandens ir virinti kol 
sumlnksztes. Paskui atskirti lupenas 
ir kaujuhas, iszkoszliint per dratlni sė
toji. 8u tomrf ktirios’turi didelius kau 
inkus, gal butu geriau inmerkti in ka
rszta vandeni, kol lupena sprogsta, pa 
skni tu szalta vandeni ir tada lupenos 
lengvai nusimalina, slyva persiskirta 
ir kailiukas iszsiima.

Jeigu slyvos turi daug skistimo, tai 
reikia perleisti per kosztuva, Ir paskui 
Virinti kol sutirsztes. Ant kiekvienos 
dalloA vaisiu reikia dėti nuo puses Iki 
trijų kctvlrtA-rtaliu cukraus, dažnai 
maiszant, kol ovlestas nepasidaro ti
rsztas. Jeigu geistina turėti sviesta 
JUgsztesniu, mažiau cukraus galiama 
vartoti. Clnamonos, kvepiantieji pi
pirai ir gvaizdikai turi būti pridėti, ka 
da Jau iszverda.

Slyvų sviestu, turi *T>uti sudėtas in 
bonkas ar stiklus, ir panaszlai daryti 
kaip su obuoliu sviestu, arba užpilti 
karsztu vaszku.

Garfield rvIo'rIgs.
Reikai imti du'trOcz-daltii slyvlt ir 

viena trecz-dali persiku (peach). 
k m • . - « - . - J** a r 2 M L

Virinti dar 15 minutu pridėti
t

Laukti

Pasku| atskirti lupenas papuczkoB,

i I I %

Merchants Banking Trust Co. banka visada užtara už 
darbinnka žmogų szali.

Ji Visada užstoja už varginga žmogų. w
Jį nori but atsakanti.

„ į Ik j

Jį dar užstoja už anglekasius ir patara jiems nepriimti 
mažesnes mokesties. ';

Jį patara laikytis isz vien ir isz vien straikuoti ir isz 
vien balsuoti o tikrai laimėsite.

Nekurie bankai yra lyg kapines, — neturi balso, nieko 
nesako, kaip tik imti turtingu žmonių szali.

Merchants Banking Trust Co. Bapka yra tai jus banka* 
Pagelbekit jiai augti. Dekite savo paezedžius in szi banka. 
Jį turi baisa ir kalba už ta kas yra tiesa.

MERCHANTS BANKING TRUST CO., 
MAHANOY CITY, PA.

5) gal fo
nu virinti, 

kol lieka pustreczio (2%) gal lopu, o 
po tani penkių galionas nuluptu ir 
supiaustytu obuoliu veiklu prl(|: I prie 
u-Ju•«- ../^iL.i/1 » •.* • .D

1
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7 W. TRASKAUSKAS
PIRMUTiXIS LIETUVISZKAS 
_ __ „JĮ MAHANOY. CITY, PA.

PasamdoLaidoja Kunus Numirusiu.
Automobiliu^ del I-aidotuviu Krik- 

. izUnlu, Veseliju, Pasivažinėjimo 
ir t. t.

520 W. Centre SU Mahanoy City* l’a.

TvlrozlaONla Lletnvlsžka
B A N K A 

I-
Didelo kaucija sudėta Valsti
jos Banko Departafnento.
Ealu po priežiūra Valstijos, 
teip kad pinigai sudėti mano 
Baakoje negali pražūti. Pri
imti pinigus Baugiam patalki
na ui. Slunczu pinigus in vi
sas dalia svieto, pagal dienos 

Parduodu laivakor
tes kompanijų nustatytams 

kainoms. Parūpinu Paszpor- 
tua keliaujantiems In Lietuva 
Viskas daroma teisingu!, grei 
tai ir pigiai.,>'llaszyklle apie 
kataaa o gausite teisinga 
alsakima. Adresą vokite;

V. LAPINSKAS
601 W. Mahanoy Avo^ 

MAHANOY CITY, - FA.

kursą.

L

bR. JUOZAS J. AUSTRA
• (Lletuvia)

Buvusia Daktaras Karlumen-
Gydo vlsoklgs Lygas.

Priima ligonius lig 10 vai.,
e>.

9' Dakare.

'L

!!< 2 popiet., 6 lig 
Bell Tel. 359-R. 

C«al SU Shenandoah. 
■ , m ■■■ y, ■■ ... 11,1

r -f ---- r- W .

k Ant. J. Sakalauskas
LIRT^VĮSTKAS URAB0RIUS 

BALŠAMUOTOJA3. f 
z . t_z.. V • V’ĮB BAISA M UOTO J 
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Laidoja kunus Numirėliu pagal Nau
jausia mada. Pigi preke. Telpgl prl- 
aUto automobilius visokiems reika
lams.
į . ., t—‘

Parduodu vlaokiua paminklus, didel
ius Ir mažius už pigiausia preke, todėl 
Jeigu pirkaite POMNINKA tai kreip
kite* pas mane, nes asz galiu jumis 
pigiau geriaua parduoti negu kiti.

E. Piae SU Mahanoy City, Pa.

— Norėdami invest! Elektrlkinia 
Szviesa In narna arba pataisyti koki 
dalyka, ateikytp pas olektro daktara 
Floryona Boczkauska, 313 W. Mabanoy 
Avė., o padarys Jum darbu gerai ir 
užganadlnAnczial. (t.t.)

. .. 15c

... 27c
15c 
15c 
5c

Specialiszkos prekes ant 
Subatos.

Szolderei cieli po ....
Pork ezaps po.........
Galviona del kepimo ....
Rib rost .........................
Flat rib ............................
J. Petruseviczia, 917 E. Pine st

GUŽYNE.
' I I •

L
I *' .

į Kad patraukiau asz per kaima 
Linksta vieszkelis po kojų... 
Szliaužiasi gluosniai akyse, 
Saule sprogsta — nerasoju.

Eitu kart su manim pievos, 
Dirvos piestu atsistotu, 
Eitužaliosios pakrantes, 
Jei tik butu joms kujoku.

Vyturiuokit skraidžios pempes 
Pievos — jnsu karalyste;
Kiauszai dėt — vaikai parėti 
Tai nejuokas, nekvailyste.

I 2. A
G t

Kaimas visa diena roko, 
.Jo gerkle net pašau sėjo, 
Bet užtat ne kvailiui gimus,, • 
O pavasariui atėjus.

‘. t I•t J » > B

npisu kiszkps ilgos,. ,Vyrai,
O tai kas iszmest rpums myjįiiįt;
Jeigu dar ir batai žvilga 
Dfbžkim, vyrai, in gužyne.

< 3.
Muzikanto kelnes placzios, 
Skvernai dar platesni; 
Muzikantas groja ptaczias, 
Kad butu garsesnis,

Muzikantas: — vyrai, mergos, 
Sziandien musu dienos.... 
Visas svietas szauniai margas, 
Jame džiaugsmas vienas.

Juozas Tysliava.

girda ir vlrihtl.
Kad padarius gera.*' sviestu svarbu 

yrAhlgal, Ii' pamažu Vieniu (nuo '4 ikiyrk/ilgal, ir pamažu Virmp (nuo‘4 iki
G tUlhndu) ir dažnai mdiszyti.'

Jeigu cukrus
pridėti kada baigia virti. Koks svaras 
ant kiekvieno galiono gerai yra, bet 
galiama dėti daugiau ar mažiau, (arba 
v|sai nedoti) kaip kam tinka.

Obuoliu nviestas yra paskanintas 
dadedapt po puse szauksztuko cinam
ono, gvaizdiku (cloves) ir kvopiančz- 
luju pipiru (allspice). Szituas visus 
reikia sudėti ir sumalszyti kada Jau 
užbaigia virti.

Kol dar karsztas, obuoliu sviesta 
reikia supilti In išvirintas bonkas,

vartojamas, reikia Ji

sarmatlyvi,

kau-
—DIREKTORIAI—

L. Eckert, Vice-Fres.D. M. Graham, Pros.
J. G ar rah an, Attorney W. F. Rynkewicz 

P. C. Fenton

D. F. Guinan, Treas.
A. Danlsowlcz, M. Gavula 

T. G. Hornsby ? > '* ■ <• -
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stiklines, ir kitus panaszius indus su 
gerais dangteliais. Ta padarius, reikia 
dar sekanczlai virinti: Gerai užvožtas 
dangteliais sudėti bonkas in indą 
turint užtektinai gilumo juos apsemti, 
inpllti vandens, uždengti ir uždėti ant 
ugnies.. Pradėti skaityti laika nuo tada 
kada garas pasirodo, ir po 6 minutu 
ant kiekvienos kvortos, JO minutu ant 
kiekvieno/ pus-galiono, Ir 15 minutu 
ant kiekvieno galiono iszlmti bonkas 
ir padėti atvesti; paskui padėti sau
gioje vietoje, kol reikos vartoti. Nerei
kia nuimti dangtelio, kol reikia varto
ti, Jeigu dangteliai neužsivožia gerai, 
reikia priesz virinant indeti dangteliu
ose vaszkuotas poplercs. as v irinimas 
yra dėlto, kad apsaugoti nuo palosiu, 
ir gedimo obuoliu sviesto, ir užima 
vieta vaszko, kufis dabar yra brangus. ' 
Visi vaisiu sviestai turi būti panaszlai 
Btorilizuojami, bet jeigu to negaliama 
daryti, tada reikia knrsztu vaszku 
(paraffin) užpilti, ir tuomi Jie bus ap
saugoti nuo degimo.

Obuoliu Sviestas be giros. , 
Geras obuoliu sviestos dažnai pada-

romas ir be giros. Užtektinai vandens 
reikia pridėt! prie nuluptu |r supiau- 
rtfytu obuoliu, tuomet perdarys skysta 
Obuoliu sriuba, paskui iszlengto viri
nti, ant mažos ugnies apie 3 ^r ,4 vala
ndas. Rudasis! cukrus tinkamesnis, 
negu baltasis, kuri reikia indeti kada

Rudasis! cukrus tinkanjesnls,

belgais viri,! . Cukrus kuris apsieitąja
ant dugno New Orleans sirupo bacz- 
kos yru labai*g'dKls. Svdro ant galio
no užtenka^ bet tas prfgplLnuo skonio 
kaip ir, cinamonas, .kvopianJJejl pipirai, 
ir gvaizdikai, kuriuos pridedu sviestui 
iazvirua.. nt

()huo|lu sviestas stt uogu skistiinu.
Jeigu geistina turėti uog n skonio, 

galiama pridėti ju skzstimo. Ant kie
kvieno. galiono nuluptu ir supiaustytu 
obuoliu iszvlrtu ir porkosztu, viena 

^puskvorto uogu sklsLimo, vienas sva
ras rudojo cukraus, ir ketvlrta-<lalis 
szauksztuko druskėti turi būti intnal- 
szyta. Virinti reikia iszlengvo, ir jper1 
dvi valandi maiszytfl arba kol nepasi
darys (įrėžtas, tada ipmalszyti viena
szauksztuka cinamono, Ir kol karsztas 
supilti In bonkas. Paskui virinti bo- 
nkaa taip kaip buvo darima bu obuoliu 
sviestu.

Obuoliu sviestas su dirgliomis.
Relka eiiniaiisttvH Vnhn>i»«

jlmo, isztlnlma gerkles (goitre,) k ran- L 11 •

jo, odos ir Kpeciales ligas pilvo, inks- ‘1
i e H H 1' 1 1 ■■ n i i — O — i i — i ii ąi i

Nulupti, iszlmti kaululčaš ir supiau- 
styti visu./ Virinti slyvas ir persikus 
sykiu, kol sumlnksztoja ir pakol perko 
szll. Ant kiekvienos Vaisiu dalies rieti 
•% cukraus, virinti iszlengvo kol nosu- 
tirsztcs. Kol karsztas sviestas sudėti 
in> bonkas ir panaszlai daryti kaip su 
obuoliu sviestu.
' 1"

tirsztos. -Kol karszths sviestas sudėti

Forėlgn Language Infor. Service, i

ATLANTIC CITY 
OCEAN CITY 

ir in kitas Pomares 
Miestus

16 dienu; ERsku r c i j a 
Dubeltavas Tikietas $7.20

KETVERGAIS
Į 20 Liepos, 3, 17, 31 Augusto 
{(Tikietai geri Ir ant Pullman karu 
< užmokant reguiariszka preke).
> ISZ .MAHANOY CITY
CTikietal geri ant visu trelrtŲ kuribi

W C Į I V »

ISZ MAHANOY CITY

iszelną ta diena ekskursijos (o ir 
ant treino kuris iszei.na isz William 
sport 10:30 nakb priesz«/al).sport 10:30 nakb l>riosz«/al). z ‘ c 
Galima sustoti Philadelphia važiuot 
jant ir grižtang. J
Aplo (langiaus informacijos dasiži- > 

nokite ant stacijų. j,; r.

- -------- ._________ ' - - ....r -....................... . -

C HAS. S. PARMLEY 
Reni Estate Agent — Notary Public

Jeigu norite pirkti ar parduoti Stubas, 
mos galime jumis tarno patarnauti, 
jiandavojnme namus, koletavojame 

raudas ir'teiX> to!iaus.
‘2!W IV. ContVA St- ''Malinti n v fllhr. Va.

randas i.F teip toliaus.

tu, kepenų, pūsles, lumbago ir neuri
tis.

Ateikite gausite ruda dykai. Po tam 
Iszaiszkinslu kokis skirtumas, geres
nis Ir daug pagolbantls yra mano spa- 
sabas gydimo, Padekavones nuo dak
taru, lojorlu ir dvasiszkuju. Tio gydi
mai patvirtinti ir rekomondavoti per 
garsingiausius Europos ir Amerikos 
Specialistas: '
Kožna Ketverga, Fotnyczln Ir Sukata. 
Ofisos valandos: 10 ryte iki S vakare. 
Dr. Hodgens Medical Offices, 
4 S. Centre St. (2-tras floras) L

Pottsville, Pa.

I v*

VYRU Daktaras KOLER yra vienatinis tarpo Lietuviu Daktaras 
LIGOS plttsburgo.. Jisai mokinosi Varszavoje, studijavo beglje 32 

metus invairlas Ligas; Vyru ir Moterų, todėl jas nuodug
niai pažinsta. Gydo užslnuodinima kraujo ir silpnybei 
vyru, spuogus, niežėjimus, ligas tinimo, invairlas ligas pa
elnanczias nud 'ncczystumo kraujo. Atsiszaukite ypatisz^ 
kai, i>er laiszkus asz negydau, 
ir I'Onklszkal.

,DR. EOLE R - 
ir
— 11 —i i i —m

Dr. Kolor kalba P.uslszka’f 
Ofisos valandos nuo 9 ryte lig 5 vakarį 

t»'Nedeliomis 9 iki 2 popiet.
- PITTSBURGH, PA.638 FENN AVEh
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DIDŽIAUSIA LIETUVISZKA AGENTŪRA LA1VAKORCZ1U IR SIUNTIMĄ PININGU
4 , ’ u**‘233-235 W. CENTRE ST. MAHANQY CITY, PA.

*

/ "233-235 W. CENTRE ST.
fl I »

? I

gaut pagal» prekes kompanijų ir ant 
agėnta W. F. Rynkievįczia. 

Pasportus iszreikalauja visiems keliaujantiems in Lietuva

In Lietuva ir isz Lietuvos laivakortes galima 
geriausiu laįvu visu linijų, pąs seniausia Lietuviszka
T Hm myiivjniuuiijii vioįvina nviiuujiuniviu., m jjiw.uvu,

affidavitus, peticijas su paliudijimu. Pinigus iszmainau iiHsiuncziu in visas dalis svieto 
greitai ir žemiausiu dienos kursu ir siuntėjas gauna žinia įsz Lietuvos apie priėmimą 
pinigu. Milijonai doleriu buvo pasekmingai per mono nusiusti in vsas dalis sviejc\, 
Kurie kreipiasi in mano agentūra buna užganėdinti. Jeigu manote keliauti in Lietuva 
tai privalote pasirūpinti apie kelione priesz laika nes didelis skaitis žmonių sziame 
laike dar važiuoja in Europa. Reikalaukite mano pinigu ir laivakorcziu kurso ir 
visokiu patarimu per laiszką arba ypatiszkai.
la’Qco dar važiuoja in Europa.

/ 
S'

suraszo ingai iojimus.
I 
r




