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W. D. BOCZKOWSKI-CO.
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YEARLY SUBSCRIPTION $3.00

No. 37 ft / BNTRRHVpoht-offiom

ISZ AMERIKOS

BNTRRHD AT THK MAHANOY OITY, PA 
I AH HKOOND C LA H H MAIL :

Amerike atsibuna 20 žudins
eziu kas diena.

Paprastai kas
Amerike dvide-

Chicago. — 
diena czion

MATTMR.)

Kiek padare bledes girrinios 
ugnes.

Washington, D. C. — In lai
ka trisdeszimts dienu girrinos 
ugnes po visas dalis Suv. Valst. 
iždegino girriu už deszimts mi
lijonu doleriu. Isz viso buvo

szimts auku puola nuo žudins- j įH>j 20 tukstauezei ugniu kurios 
tos, arba viena ypata ant kožno, kih 

kurie

MAHANOY CITY, PA. UTARNINKAS 8 GEGUŽIO 1923 (TUESDAY 8 MAY) ft

It

DU-KART NEDELINIS LAIKRASZTIS “SAULE’ 
ISZETNA KAS UTARNINKA JR PETNYCZIA.

PRENŪMEBATA KA8ZTCOJA:
AMERIKE: Ant viso meto $3.00. Ant pusėn meto $1.50 

EUROPOJE: Ant viso meto $4.00.
Laisskus Ir piningus visada siuskite tiktai ant uito adreso:

W. D. BOCZKOWSKI-CO.
MAHANOY AND A ST
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100 užmuszti eksplozijoi 
amunicijos.

Moskva. — Gal daugiau kaip 
szimtas darbininku pražuvo 
dirbtuvėje amunicijos, kuri ki- 

T(*rp žuvusiu ran- 
renerolas -Malinkovas ir 

nes taja diena 
pribuvo peržiuro!i fabriką.

Drebėjimai žemes.
Konstant inopolius. — Mies

tas Seulu Aela, Mažoje Azijoi, 
likos sunaikintas jier drobeji- 

Da nedaži- 
nela imoje.

— Miestai 
ir Vallo- 

nar, jaute gana smarku drebe- 
bet jokios bledes 

Gyventojai turėjo

I <1

h

Lindlahr sanato-

3

Chicago. — 
rijoje (Ashland Avė. ir Harri
son) numirė nepriklausomiiju 
kataliku vyskupas, St. Micke- 
v i ežiu s,
sirgo inkstu 
laiko.

Velionis Chicagoje turėjo du 
broliu, bet su jais buvo persis- 
k v ros.

Laidotuves

47 motu amžiaus. Jisai 
liga apie motus

>

• »rw
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Svodbinis karaliszkas piragas.

I

per apsižioplinima žmonių 
neapsisaugojo su ugnia.

Paniekina prohibicije.
Boston, Mass. — Kongres- 

George rinkliam
susirinkimo 
apie prohibicije:

Prohibicije Amerike sunai-

>
12 tukstanezio gyventoju. Pro-i 
fesoris A. N. Farmer sako, buk 
kožna 
7,300 
priežaseziu: 
užklupimu, 
kumpiu, nusitrucinimo. Dides
ne dalis žudinseziu atsibuna j)o 
didesnius miestus. j kino tanliszka dora, jianiekino

pagnodonia del 
nas pasinaudojo 
v i so kiu a j >ga v y sez i u. 
cijo paniekino teisingysta mu
su suduosiu, žudinstos nesusi
mažino, lineziavimai ir 
prasižengimai

mota 
ypatų.

buna nužudyta
I langiuose

lo Tūloje, 
dasi g___
kiti aficieriai,

isz 
munszaines, laike menas 
szeimvniszkn tri

Kas jam isz lovos, jeigu ne 
turi munszaines.

Chicago. — Sara Shanley 
apreiszke sude, Imk josios vy
ras pardavė paskutiniu lova o 
už aplaikytus jnnigus nusijnr- 

Sudže imhau-
le ji ant $20 ir paliepė atnesz- 

ti lova adgal. Motore su verks- 
kaij> josios vyras 

stalus ir ki- 
galo ir lo-

ko munszaines.
<

mu apsako
pardavė krėslu
lūs rakandus o ant
va.

4 4

s,

Buvo 
priosz prohibicije, bet kada 
užėjo proliibicije, permaino ji 
ant tikro gyvulio. Parduotu ji 
sai ir mane, j»‘ir’’ galėtu tai j>a- 
daryti,” — kai ‘jo susigrau
dinus niotere.

geru 
prohibicije.

jisa i vvru

ko

Ižgama sūnūs.
Dunnvillo, N. H. — Kokis tai 

Teodoras Brodnickis neiniola- 
szirdingai panolgmeja su savo 
senais tėvais. .Tnn praėji a žie
ma baisei suspardė savo moti
na kaipo ir tęva, kuri teip su
spardė ir apdaužė senoka, jog 
vos iszsiliko gyvu. Norints pa- 
licije ji uždare kalėjimo, bet 
ant pra.szymo tėvu likos jialeis- 
tas. Bet ižgama sūnūs jiaantri- 
no bjauru jiasielgima, ne tik 

baisei tęva, bet prie
žmonių iszvadino nuo bjau
riausiu. Szi kart sudže nubau
dė taji rakali ant szesziu me
nesiu prie sunkaus darbo.

sumusze

Mrs. Alfro-

Padejo dinamitą po lova savo 
prieszininkes.

Paducah, Ky. - 
diene Warren, likos sudrasky
ta ant szmoteliu o konia ir vi
sas namas, kada kilo eksplozi
je nuo dinamito, kuri padėjo j)o 
josios lova tūla niotere, kuri
Warrenienei buvo labai užvv-

Palieije moteria surado ird i.
aresztavojo. Badai mot 
vydojo Warrenienei, 
veržė nuo josios jauniki.

vre 
buk

už- 
pa-

ant
sztai ka kalbėjo

4 4

tiesu ir kož- 
isz kvsziu ir

Prohibi

lineziavimai ir kiti 
jiasidaugino. 

Sziadien daugiau randasi žmo- 
ka lejinmosia

namiiosia ne kaiji jiriesz inve- 
dima jirobibicijos. Visokį dar- 
bininkiszki ergelei kyla isz tos 
jiaezios jiriežast ies. Persiskyri 
mai poru ir isztvirkimas pasi
daugino szimtarojiai po inve 
dimui jn’ohibicijos. Žodžiu, vi 
sos nelaimes kyla 
niszkos jiroii įim-ijos, o jeigu 
greitai josios nepermainys, tai 
Amerike Ims bloga.

mu ir paikszn

isz los vol 
j)roh i biri j<>s,

* I

* I* ft i

invvko szeszta- 
dieni, gegužes 5 d. Velionio kū
nas

o

Moterėles bajkotuoje cukriu 
po visa Amerika.

New York. — Cukrinis t rus
tas norėdamas papelnyt kelio
lika milijonu palele preke aid

1 UvJcXli pu visa 
iszszauk(

j)iies7
n

75 centu antant
Bet ta.s da no 

visus didesnius mies

enk r i a u s. 
Amerika moterėles 
kova pasiprioRzinimo 
nesą vži n i nga pa bran girna 
jmadejo boikotuot cukrini t rus
ta, su ta ja pasekmia jog suk
rius papigo 
szimto svaru, 
gana. Po 
tus motores susitarė nepirki-
net cukriaus jeigu gali be joji' 
apsiejt. Kaip 
trustas atkreips atyda ant tojo 
saldaus boikoto ir bus prispir
tas nužemyt preke cukriaus.

rodos cukrinis

Turtingiauses žmogus ant 
svieto.

- Ana diena ka
va Idžios taksoriai peržiuri-

New York.
da
nėjo knygas, persitikrino buk 
turtingiausiu žipogum ant svie
to dabar vra Henrikis Kordas ft
kuris turi grino turto

Paskui
ant 

ji seka

ma. žmnes ir agni.
nota kiek žuvo

Santiago, ('hila.
CajHajK), La Serena

buvo iszlvdetas 10 vai. isz 
Tani iszkos 
ežios (35

1

h'L
•žios (

Kataliku Bažnv- 
g. ir Union).

Adams, Mass. — Jan.

Puntarey, 
kaltu už

- Izidoris 
pripažytu 

savo

Gyvulis, ne tėvas.
Sheboygan, Wis.

likos 
subjaurinima

trilekos metu dukreles Lillie, 
tai aplaike trisdeszimts 

metu in kalėjimą.
Atmes prohibicijos tiesas.
Albany, N. Y. — Tiesilarei 

balsavo už Cuvillier bila idant 
p ra sza 1 y t pro h i b i c i j o s
Už praszalinirna balsavo 76 o 

Dabar bilas ejna 
kuris badai už-

Už

APVAIKSZCZIOJIMAS UŽGIMIMO FASCISTU.
Italijos karalaitis su karaliszkn dvaru ejna atlankyti I 

pa nežinomo kareivio Ryme kur buv 
gimimo Faseistu jiartijos. 3’nksta.nczei žmoniii dalybavo tame 
apvai kszczioji nie.

() ajiva i kszczioji mas
<<l
už-

j ima žemes 
iH‘|)an(‘sze. 
daug baimes.
Banditai pavogė Rockefellcrio 

szvogerka. 
Kinai.Pel; i ng

Jur- 
ezak’as, iždininkas vietines au
dėju unijos, susuko unijai pus- 
treczio tukstanezio doleriu pi
nigu. Buvo aresztuotas ir pa
leistas po kaucija. Paskui pabė
go in Detroitą, bet buvo atras
tas, suimtas ir pargabentas at
gal Adams; taeziaus ir vėl tapo 
jmliusuotas, po didesne kauci
ja iki teismo.

London.
j »y ragas 
d i 11 g 
jaunavedžiu kuriu svodba at
sibuvo iižjn’aejta sanvaitia.

I ’y ragas 
ežio ir 7* 
jmikeis jmjmoszai

Turi 14 metu o jau yra 6 
pėdu augszczio.

1 .ondon.

Szis svodbinis
Lzkeptas l’ra- 

del karaiiszkos
likos 

A ugi ijoiBanditai 
užmusze viena svetimžemi, jia- 

_  vogi* 150 pasažieriu terp kuriu

užsii'iniimi. Svelimsza- 
liu buvo: amatninku 1119, dva- 

j>i>zkiu 17. inžinierių 32 
toju 11. juodadarbiu 1088, tech 

mokytoju

Mussolinas teijigi dalybavo jiarodoje.

Isz Lietuvos
Ragucziui auka.

1 hiugailiai, 
1923> m. vasario men. 
grižtanti jilentu isz ( tonos tm 
gaus kalvi 
isz Sziožiniu kaimo, Daugailiu 
v„ netoli Daugailiu, ties Bajo- 
riszkiu tiltu pasivijo du 
geriu — Raguczio garbintojai

I lenos ap. .. niku70, pirkliu 517,
4 ) - 
4 I |2 d, su-1 204, mokiniu 

I 1 “■ “ " “
I

Antana Juodvalki I

szvo-

g V( I v -

9; iždiniibku
ISO žemdirbiu 5.3S, bo apribuo-

! radosi Miss Lucije Aldrich isz 
j New Yorko, szvogerka Roeke- 

l’ellerio, kada užklupo ant t ni
kio jjrie rubežiaus Tientsin.

Nelaime ant geležinkelio.
Havana, _Kuba. — Dvide-

iižj>rae jta
turi 10 j)(‘du augsz 

aplinkui su
s.

•_> pėdas

1 lidz.iauses vai-

o užsiėmimo 583.

Worcester, Mass. — Kastan- 
t as 
<r

Krasnickas, gyv. prie 31 
atves, kuri pati tankiai ban' 

už gorima, 
ai idave
ir jiasirenges 
I szeidamas 
gi a u 
gri>z.

parėjės isz darbo 
paežiai savo uždarbi 

kasžinkur iszejo. 
pasakė, kad dau- 

negers, ir namo ne su-szimts jiasažieriu likos užmnsz- Anglijoi \ i a Arūnas C/hes- 
snsi- tei *HZ Sheffieldo, kuris pribu- 

•: ve in Londoną jeszkoti gilukio. 
. Arenas 

metu liet

ter isz Slieffieldo, kuris pributa o daugeli sužeido laike 
muszimo 
(’amasi.
doge kada medinei

d v i e j u
Keli užmnsztiej'i

1 rule in a rt i
su

vagota i nž-

Sobel, gyvenanti 
gatves, iszsiuntus 

metu

Luize 
|)rie Derby 
jjenkiu metu savo mergaite 
žaist su kaimynu vaikais, pati 
atsukinėjo pecziaus gazo kra
nus ir atsigulus Jovon lauke 
mirties. Kaimynai pajutę gazo 

atmusze duris ir užsu- 
jaza paszauke policija, ku- 

apsvaigusia Sobel nuga-

turi tik
szesziu 

nepaliauna

ket urioli ka 
jieduSunus palaidūnas. 

Raseiniai.
szto virszininkas

I (

Raseinių pa- 
('ij)inas, {al

tanas isz Jaksztu ir, vilkas isz Raseinių jiaszto |>ini-

Raguczio
Kumeliukas (szalpszys) An-

gaiš, kiek laiko pagyvenęs Lie- 
isai girti prikibė prie kai- H puvažinejes po užsieiii

Zaibieziunu kaimo. Abu Imda
mi vis
vio isztrauko isz jo vežimo ge- 
lažgali pradėjo juomi nelai- 
mingaji muszti. Bosipraktikuo- 
dami taip kalvi 
galvoji* radosi 
vienos rankos i

sudauži*, kad 
didskvles ir 

nobevalde. Gir
tuokliai pasimikline ir vos jms- 
gyvi palike kraujuose pajiludu- 

gyvybe dabar 
pavojuje, parvažiavo namo.

Sumusztasis vra vienas ra- ft
piliecziu, kuris visu

•) 
t)

ri kalvi, kurio

įmausiu
lenkėsi.

Nors dabar szitie

kovo men. .3 <1. 
n i as.

grižo in Rasei-

rPai jiadares sąžines balso jia- 
iklouses. Gražino .’>056 ameriko- 
11iszkus ( 
t lolcri us,
litu 54 (‘(‘litus.

lolerius, 9 kanadinius 
5 aukso rublius ir 13

apie .300 dole

turi 
$750,000,(HM). 
John I). Rockefelleris su $300,- >

Andriaus Carnegie000,000,
s ant $300,000,000 ir Mar

shall Field $120,000,000.
į turtas

tiesas.

prieszais 71. 
priesz sonata 
tvirtins nauja bila. Jeigu per
eis, tai prohibicije Now Jersey 
bus praszalinta.
214.484.621 gromatu iszsiuns- 

ta in Europa.
Washington, D. C. — Praej- 

ta meta gyventojai Suv. Vals
tijų iszaiunte in Europa 214,-
484.621 gromatu, kuriu iszsiun- 
t imas kasztavo $6,433,000. Me
te 1857 iszsiuntimas tuju gro
matu kasztuotu apie 107 mili
jonai doleriu, nes tada reikėjo 
mokėti už gromata apie 50 cen-

Mot (‘rele
teip in-

Paszelo už burdingieri.
Shamokin, Pa. — 

vardu Jankauckiene 
szelo ant savo kaiminko’s Os-
kienes kad toji paveržė jai bur
dingieri, sudaužė jai visus lan
gus, duris, s 
gal butu visa

udraske f i ran kas ir 
narna dantimis

yra 
ir vis

jaugti. Badai ajilaikys užsiėmi
mą, su ki ntamais paveikslais.

Pakai! toki tęva.
Berlinas. — Mete 1920 da- 

raktoris Povylas Klauss 24 me
tu, susipažino su daraktorka 

gyveno 
Kada 

idejo jai-

augszcziosidege.

Badas nepaliauna Rosijoi.
Aloskva. — Badas baisui 

pradėjo isz naujo prasiplatinet 
ypatingai pietinėje daliję Rusi
jos. Kryme tnkstanezei serga ir 

Bolszevikai tuom la
bai nerimauji' 
pa liovė 
maskolius 
pardavinėjo kvieezius 
sklypams marindami 
vontojus.

Rusiszki popai gales vesti 
antru kartu.

Moskva. — Ant bolszevi- 
kiszku pojm suvažiavimo jiopai 
nutarė, jog jnju dvasiszkieji 
gali vesti antru kartu, kas lyg 
szioliai buvo uždrausta, tai yra 
naszlys gali vesti antra mote
rių. Dr. Aleksandra Vendeski, 
apasztaliszkas popas Pidrogra- 
do, likos iszrinktas arcibisku- 
pu ant vietos buvusio patrijnr- 
ko Tikonio, kuriam ateini* ku
nigysta už pasijirieszinima 
prieszais šoviniu valdže.

— V ienuoli ka 
likos suszaudvtais 
vystės ir ėmimu kysziu.

i mirszta.
nes Amerikas

I

J 
silszelpi net 

jeigu bolszevikai 
k it iems 

savo gv-

tolians ,,l<‘
. . • i. • va i

smarve, 
ke g 
riai
lamus ligonbutin ir daktarams 
ja ki<4< atgaivinus, ji papasa
kojo, kad ji norėjus nusnuodyt 
lodei, kad jos vyras kasžin kur 
iszbėjo ir negrįžta.

susipažino
Sėli wart zi ute su kuria 
meiIingam susineszimi’. 
vaisei juju meiles pra: 
sirodinet, Klauss juuiepe mer
ginai nusiduoti jias bobdaktar- 
ka idant toji užbėgtu giminia 
kūdikio. Daktarka Hammerie- 
ne negalėjo to padaryt, nes bu
vo per 
Schwartzinte pasiliko motina. 
Tada Klauss paėmė naujei gi
musi kūdiki, inmete in jiecziu 
kur sudegė ant pelenu, 
atsitikima užslėpė 
apie tai nedažinojo.

Po
Schwartzinte 
kada Klauss 
su kita, jojo milema iždave jo
jo visus darbelius, likos aresz- 
tavotas už vaikžudysta ir nu
baustas ant szesziu metu, 
Schwartzinte ant trijų numesiu 
o Ilammeriene ant 12 menesiu 
in kalėjimą,.

\ įso iszlendes
riu. Dabar jis laikomas kalėji
mo. Jo dryugai, su kuriais losZ- 

kortomis
bando surinkti Cijiino iszaikvo- 
tus jiinigus ir tuomet jisai bu- 

paleistas. Bet
( ‘ ....

I i: ... davo kliube, buvo volai ir ant galo

giri uokliai 
aresztuoti ir kalėjimo tuj)i, bet 
esant Utenoje
Daugailiuose slajitoms girtybes 
instaigoms, degtini

girtuoklių net jierdaug. Mi
licija dažniausiai pati
garbina, ir todėl jiilecziui jau 

važiuoti darosi jiavo-

oficialioms,

>s
ir g

O'
ir keliu 
j nga.

o

užtektinai

Pagul i

Kiek gyvena svetimžemiu
Lietuvoje.
statistiniu žinių, su- 

Piliecziu apsaugos de- 
gyve- 

1923

Sulyg 
rinktu 
partamauto, svetimszaliu 
nusiu Lietuvoje I sausio
metais buvo viso labo 5998. Isz 
ju daugiausiai buvo Rusijos pi
li (‘ežiu 
957

— 1343), 
Ukrainos 

844, Latviu 912 
ghi 160,

Vokietijos — 
— 132, Lenku 

, Gudu 543, An- 
Aust rijos 70, Czechosudraskius kad ne butu pribu- ’ on .1 ' nn A .»/. , ., ,. .. , .’. slovaku 29, Danu 20, Esti jos 3(vus m laika palici e kuri insze- n . . x .. v i i , .. Prancuzijoi lusia motereha uždare kaleli- . .. A •’ stvhiu Am.

vus in laika palicije kuri insze Prancuzijo
me.

9 anglekasei užgriauti.
Trinidad, Colo. — Devyni 

anglokasiai likos užgriautais 
per baisia eksplozije South
western Mine arti Aguilaro. 
G i Inkis, jog Subatoje
trumpas sziptas ir jau nokurio 
darbininkai buvo nueja namon. 
Nelaimingu da neatkase.

buvo

28, .Jungtiniu Vai
13, Rumunijos 10

12, Szveicarijos 35

s
• )« 

, t )•

Suomijos 1 
Turkijos 34.

Sulyg apskrieziu. Daugiau
siai svetimszaliu gyvena: Kau
no mieste ir apskrity 168(), isz 
ju daugiausiai: Vokiecziu 390, 
Rusu 449, Gudu 280, Latviu 120 
Lenku 134, Anglu 50. Mariam- 
poles apskr.
201; Panevėžio 565, isz ju lat
viu 148, sziauliu 474, isz ju lat
viu 142; Tauragės 260, isz ju 
vokiecziu 71, Mažeikiu 1.41,

.377, isz j u lenku

142;
Mažeikiu 141

Iu isz kalėjimo 
(as sumanymas nelaimi gerai 
vyksta. Mat, kiekvieno, yj>atin
gai kortininko, 
l iest i.

nelabai

nagai m save

Berlinas. — Sziadien Wi
kieti jojo randasi 1208 moterių 
ant kožno 1000 vyru; Rosijoi 
1405 moterių ant 1000 vvru o 
Amerike 1102 ant kožno tuks
tanezio.

ri J ll z

virszininku 
už apga-

Visa 
ir niekas

Tamaqua, Pa. — Siausdama 
arti ugnies ant kiemo, 5 metu 
Mariute, dukrele Williamo Ur- 
banavieziaus, teip baisei apde
gė, jog trumpam laike mirė 
Coadale ligonbuteje. Tėvai bai
sei apsidegino gesindami liep
sna,

jog

kokiam 
vela

laikuitai
užstojo, o 

norėjo ajisivest

stengdamiesi iszgialbeti 
milemai dukrelei gyvasti.

— No. 10 L. V. kasiklosia 
kilo baisi eksplozije gazo pra- 
ejta petniezios ryta kurioje li
kos užmuszti Andrius Bible, T. 
Evans ir F. E. Farrell, visi ve- 

apdeginti yra 
.L Szalik isz Tamakves, D. 
Kozuch, M. Dorea J. Stelninec 
isz Landsfordo, Ig. Vitczka, F. 
Drožoski, .L Kasko isz Coaldale 
P. Szvaiczvk isz Summit Hill. 
Keturi isz tu guli ant mirtino 
patalo ligonbuteje. Farrellui 
drūtis eksplozijos visiszkai nu
traukė galva.

— Dvideszimts steitiniu su 
viešnios užklupo

dia.. Sužeisti ir 
isz
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• Gyventojai Suv. Valst. Raseinių 184, Seinų 230, Szakiu 
kas metas ižduoda ant minksz-

Gyventojai Suv.
185, Vilknviszkio 

tu gorimu 115 milijonu doleriu. 297, isz ju vokiecziti 86, rusu 57 
lenku 86; Biržų

118 Telsziu

Ka turi daryt jeigu nesiranda 
* 1# tr>4

Pasvalio
20.3. isz iu latviu 108.

GARBE DEL ŽUVUSIU DAŽIURETOJ LIGONIU DEL SAVO TĖVYNĖS.
Amerikoniszkos dažiuretojos ligoniu (norses) ir sanarei Raudonojo Kryžiaus atiduo

da garbe del tuju merginu kurios paaukavo savo gyvasti idant palengvyt kentėjimus savo 
artimui ypatingai del kareiviu Sūresnes, Francijoi.

smarkumu
ant musu miesto, atlankydami 
deszimts sahininku. Aresztavo- 
tais yra:, 
BiU’kovski, Bokas 
Yermol, Želonis, 
Norvicz, Mrs.

Cramer, Milbutis
Sinkeviez, 

Anduknitis, 
Nicholls. Visi 

ture j pustyti kaucijos lyg tei
siniu.

Norvicz

Scranton, Pa. Franas Ko- 
50 motu likos už- 

kada automobilius be
zingelskis, 
musztas, 
szol'erio pradeji bėgti nuo kal
nelio ant Scranton uliezios, už
bėgo ant saidvoko prislėgda
mas žmogeli prie telegrafinio 
stulpo.

— Ta paezia diena 7 metu 
Augustas Diukle, kuris ėjo in 

likos užmusztas
per troka. Abudu locnininkai 
automobiliu likos aresztftvo- 
tais.

mokslainia,
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lijonu gyventoju o New Yorkas 
užaugs ant 25 milijonu gyven
toju. Bot tas gali užstoti grei- 
cziau, už kokios 50 metu. Ma
rios ir upes toip bus užtrucin- 
tos visokiais aliejais ir tankais, 

dings, nes isz 
visokį truci- 
žudo milijo-
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Gerove Su v. Valstijos! a 
lop prasiplatinoja visur pana- 
szei kaip tai buvo laike kares. 
Darbo bus užtektinai visiems, 
darbininkai aplaikineje gerus 
mokosezins o
nuogeriausia, Armijo bedarbiu 
konia visai dingo. Fabrikai 
roikalauje daugiau darbininku, 
žmonis daugiau uždirbinėjo ir 
daugiau iszleidinoja.

Gerai kad teip .vra. Tokiam 
turtingam sklype, kaip A įno
ri ke, neprivalo būti bėdos.

Bet laike tokiu 
uorei ke užmir

F'! f 
!I .HL 
bJI

!■t 1

J *
sunkus

goru ezvsii
g “SUIIKU.'- 

v/ti yr.iezi’iu 
h' nmno. Z:

jog visos žuvys 
fabriku iszejna 
nanti gazai kurie 
nūs žavu kas metas.

Kas bus už 75 metu? Isz kur 
sklypas gaus užtektinai mais
to ant iszmaitinimo tiek gyven
toju ?

Žeme iiegale.\pristatyt mais
to kiek reikės, roikės joszkoti 
maisto mariosia,‘upese ir eže- 
ruosia, bet ten gal jau nesi ras 
žuvu, nes truciznos ir gazai isz- 
žudvs viską.
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laikai ’’ gali Migi 
no kaip sau nokiu
nome. kokio laikai buvo po ka 
roi, todėl pasinaudokime isz to 
jo pamokinimo isz Įnik.

Laike geroves, taupinkime 
daugiau pinigu, o kada užejs 
blogi laikai, turėsimo kuomturėsime 
kovoti prieszais beda.

.Jau valdže prasergsti gyven
tojus idant isz 
daug neszeltu, nes tas

tokios geroves 
gali in- 

stumti sklypą in prapulti.

turi didžiau-

kuri atnaujino 
ir pii’inutinia 

atsibus 4

Snv. Valstijoj 
šia laiva ant svieto, u mom yra 
“Leviathan,” 
po daug kasztu, 
kelione in Europa
Liepos. Per mares kelione pa
daro in szeszos dienas. Isz Eu
ropos iszplanks in New Y orka 
17 diena Liepos o priims 23 die-

Taji laiva Amerikas už
griebi* nuo Vokietijos laike 
kares.

na.
nuo

Vienas isz didžiausiu ir se
niausiu medžiu vra Snv. Valst.. 
kuriuom yra ciprisinis medis 
aplinkinėje Edenborn Brake. 
Louisiana. Yia tai penktas isz 
ejles seniauses medis ant svie
to, u treczxjs didžiauses. Se

nu ga San- 
kuris turi

o t i’eczes 
manses ciprisas 
ta Maria del Tule, 
apie 6OO<i metu ir randasi prie 
Oxaca, Meksike. Palminis me
dis Orotaxa. ant salos Teneriffe 
turi apie 
Redwood, 
apie 4(K)0 metu.

4000 metu. Medis 
Kalifornijoj, turi 

Baobab, duo
ninis medis Senega Ii ujo turi 
teipgi apie 4000 metu amžiaus.

surasza

visur vvra i
g •

— Girdėt buk 
pradėjo tverti jaunikiu kliu 
bus. Sanaroi turi užlaikyti 
jaunikysla toip ilgai kaip ga
li...

— Gyvenimas vedusio žmo
gaus yra geras, jeigu prie to 
pripranta, bet ant to yma daug 
laiko.

— Žmogus turi turėt tris ar 
ketures moteres, pakol pri- 

vedusios no- 
prie to pripras

Sana re i

moteres
pranta gerai prie 
laisvos, o kada
gali turėti daugiau — tas jam 
nekenks.

— Luomas moterystes v ra 
stebėtinu dalyku, bet 
jaunikio. Paprastas vyras

$

ne-

Pagal valdžios surasza tai 
Amerike savžudinstos baisei 
prasiplatino, nes 1922 meto 
atome sau gyvastes 13,530 ypa- 
tu. Vaiku sm udinstos ir pa
didėjo, nes 1922 mete 926 
kai nusižudė.
tyrinėjo, buk viena isz priežas gyvenimu, 
ežiu del ko nepilnameczei ati
ma sau gyvastį, yra per jaunas 
apsivedimas. Czion Amerike 
yra 1600 
metu kurie

vai-
Dr. Warren isz-

apsi vedima s.
vaiku turinti po 15 

ir 
kurios isz-

■ i IK Z h j S T h >

vrj’i apsivedė 
J 2,000 mere •• žiu

• tekojo už vy u;. 1 > ■ in< zius i■ » 15 
metu. Isz 13.5.30 sav/.udiiucziu, 
atomo sau g) \ nstes 
nioriai, 4,000 moterių 
viena turėjo szimta 
penkiu metu mergaite.

^^—W|t_,u^>^-JI1|II.|BI|.||WI 1111 .wwn1 Kwnwr II .—M*

Del ko vyrai ne turi pinigu?
Del to kad praejta meta li

kos padirbta už bilijoną dole
riu moteriszku aprodalu 
setu mezgi mik u, 
kitokiu dalyku padirbta konia 
už pustreczio bilijono doleriu.

Ant pasiuvimo moteriszku 
aprodalu paežiam New Yorke 

szapu, PenneyIva- 
nijoi 516, IHinojui 338. Darbi
ninku turi užsiėmimus 174092 
kurie aplaiko 226,540,292 dole
riu algomij.

Detroitas yra garsingu mies
tu dirbimo ir pardavimo inuu- 
szaines, nes tonais yra suvir- 
sznm 3000, szmngleriu, butle- 
goriu ir kitokiu kupezin kurie 
užsiima pardavimu tojo szto- 
pQ. Daugelis darbininku pamė
to savo darbus užsiimdami par
davimu tosios ramybes ir turi 
ant to gera pelną,

Nėr ko stebėtis, jog visa 
miestiszka valdže gavosi in ka
lėjimą už pardavinejima ir ve
dima andelio su munszaine.

dirbo 4998

ir augintu tiek ka-

narsunas pa
po apsivedi-

ne del
ne 

keneze jaunikio isz priežas
ties... ba vra laisvas.

— Sziadien butu daugiau 
jaunikiu, jeigu ne moteres. Jo
sios iuveda vyra, in nelaisve.

— Jeigu ne moteres, tai 
sziadien nebūtu tiek vedusiu 
vyru, tiek punta florų ir pana- 
sziu gyvuliu.

— .Jeigu ne moteres, tai
butu tiek ant svieto kariu. — 
Kas gemtu 
reiviu.

— Didžiauses 
silioka avinėliu
mui. Laike kares mokino ji pa
klusnumo a f icier ia i 
vedimui jojo pati.

— Jokis vyras negali isz- 
ajszkyt sau, jog tiek randasi 
ant. svieto patogiu moterių, pa
kol... neapsiveda.

— Ne vienas girosi, jog apsi
vedė su patogiause mergaite 
savo mieste, bot vėliaus gailesį, 
jog neiszvažiavo kitur pasi- 
jeszkot sau paezios.

o po apsi-

Ne ghmtoje ne gyvenime 
žmogaus nieko nėra tvirto. At- 
sibuna tankei nuolatine per
maina, kuri yra. 

apie

ne

permainos 
skaito

bet milijonai ir

79 iniiijo
i terp tu 
. melu i;

, o kor- 
paneziaku ir

jog

už 75Kas bus su Amerika 
metu T

Kada Chicagas turės 10 nu

girt

tuoin amžinu 
kuri žmonija 

nuolatos bl u d žioja.
Nemato tosios 

silpnas protas kuris
svietą ant tilkstaneziu metu, 
nes mato tiejei, kurie apskaito 
moksliszkai, jog musu žeme ne 
t nkstanezei, 
milijonai metu sutverta.

A nglis, kuri kuri name pe- 
eziuosia ir fabrikuosią ir vari
nio pramonių, buvo amžei mi
gai tiktai milžiniszkoms 
rrioms.

Zinunai pradeda surasti ir 
atkasinet senoviszkus griuvė
sius, .didelius miestus ir mald- 

o po tuja griuvėsiu 
randasi da kiti užgriauti mies
tai. Atranda ir kaulus seno- 
viszku gyventoju, kurie gal 
gyveno partaszei sij dideleis 
troszkimais kaip ir dabartinei 
žmonis.

Per amžius buvo nuolatine 
permaina.

narni u s,

Permaina oro, gy-
vuim, atszalimas žemos luksz- 
to, u u guoliu, susimtiiszymas 
gyvuliu dideliuosia girriosia, o 
gamta apdovanodavo juos vis
kitokiu pavidalu.

Tokei permainai parėjo ir 
žmogus. Sziandieninis žmogus 
ne yra tokiu kokiu pabodo at-
rasti kaului. Žmogus ne tik 
persimaino fiziszkai, 
simąine jojo budai 
mai.

Taigi, nuolatos amžina per
maina, o žmogus, tasai g.eriau- 
ses isz visu sutvėrimu ant svie
to, teipgi persimaino ir sieki# 11 4 J • L • 1

ims per- 
ir p u geidi-

nuolatos prie augsztcBniu tiks
lu ir pagerinimu.

Bęt ar jojo troszkimai kada 
iszsipildys 1 t

I

Baisi viesulai
Ant ulieziu niekas nesirado, 

langai namuose buvo apszvies- 
ti, ha ir kas laike tokios viesu
lus iszeitu?

Bet nog szviesos žaibo gali- 
buvo matyti ejnant koki 

tai szeszeli mėčiodamas per vet 
ra suszlapus visa. Ėjo, nes kur 
ir ko, tokioje viesului? 
viesulą josios szirdije butu, di
desne, no kaip toji visula paej- 
nanezia isz gamtos ?

Ant kart sustojo priesz baž- 
nyczia 
bromą, pradėjo melstis, 
tai gana ilgai. ... o vejas stau
gi’, kratė medžius, žaibavo, per 
kūnai trenki*.

, Isz tolimos davėsi girdei ej- 
nanti žingsnei o ant kampo da
vėsi matyt kokis lai ponus, ej- 
nantys gal isz teatro. Nusiste
bėjo baisei 
toki k laupė n t 
ir lai tokiam laike. Prisiartino 
prie

ma

Argi

o atsiklaupus priesz
Tęsęsi

kada pa regėjo ka 
prie bažnyezios

užganadinanezei

klupuojanezios, lengvai 
pakratęs paszauke;

—- Kas ten ?
O khipuojente, drebama nog 

szalezio ir szlapumo vos, girdė
tu balsu atsiliepe:

— Pone! esmu sierata..........
ne turiu nieką ant svieto!

Buvo tai
del nepažinslamo. Apdengė sie
rata su savo ploszczimn, nuve
di* namon. Pejsiredus ir paval
gius, pradėjo sierata apsakinė
ti opi savo gyvenimą:

Vadinuosiu Maria Luekiu- 
adgalios numirė 

mano molinoje, o tėvas da 
priesz tai numirė isz rupesties.

Indejo jisai visa savo turtą 
in koki ten andeli, kuris sn- 
bankrutino. Ne galėjo to ilgai 
pergyvent mislindamas kas at
sitiks su motina ir manim. To

mus milejo labai.- Isz to 
pasi Ii ko 

skupei apie 
gymines užmirszo suvis api du 
menesius, 
pradėjom
Ėjo szeip, pakol ne numirt' mu
so geradeja, o po tam ir motinė
lė.

Sieratele 
aSzaros, birejo isz akiu takeliu 
ant ižbalusio veidelio.

— Ka daugiau, kalbėki! O 
gal tau uždaug szirdis spaudže 
kada atsimeni ant praejgos?

Mergaite mėtėsi prie savo 
geradejaus, bueziuodama

4 i

te. Du metai 
motinėlė,

va s 
kas gyvenom labai 

du menesius, nes

Kada viskas dingo, 
užsivmti siuvimu. «

pradėjo verkti o

ran
kas; po valandėlei vela pradė
jo :

— Pono! Tu esi 
mano 
Priglaudei

.... ...........- "I"""" frt..., — ,■ .o . .......  ........................................................ ----------- ---------------------

Apgiae>i Mssu \Bukie Tuom Kokiu Esi.
I 4 ------- ------ -—Tėvynei.

“Szok, szok,(Dainuok kaip 
mergužėlių. ”)

— m ei m u iv, — užklausė mo
tina savo 19 metu (Įukrel(*s, ka
da. visi buto susedia prie 

Nedėlios

Meiinute, savo

KUR BŪNA?

Tik prąžydia ,tio žiedelei 
Mus levynes la*rimž(*lei

Soda smerkei ant.'žirgu,
Su iszkeltii kardu. *

Ejna drasoi ant ugnies,
Gint mus mielos tėvynės,

Priesz nevidoną stos tvirtai, 
Jei nesitrauks bus szlektai.

Kaip griebs asžtrn kalavijo 
NovidoiP. durs kaip galviją,

Isz tėvynės begs kai vclnei,
Kai p u ž k 1 u ps a n t j 11 1 j i o t n ve i 

.Jeigu Vilniaus neatiduos, 
J r vis teip meluos,

Kad nori da kariaut

$

J

Pulkus pradėsim jn griaut.
Kas su dalge ar kirviu
Pulsis kai ant žvėriu. ...I, ".. . ...,

Zaligovskiam galas bus, 
Lietuvoj ju valdže žus.

J u tėvyne tai Varszava,
Lai buna po savo vėliava, 

Prie Jadvigos ton nuirus 
Lai valdo sau mozūrus.

Mat jau ponus nugalėjo, 
Plakt Lietuviu negalėjo, 

Szokt Parižiui pamirszo, 
Isz kp labai inirszo.

Isz tos sales iszsnmko,
Vieni ponai kur szoko, 

Dvarai neteko vergu, 
Nėr kam uždirbti pinigu.

1

I

tyczia in savo “kimona,” suvi- 
niojau plaukus in blokes ir už

ims- dėjau ant kojų tavo senus pan-
ryczni nedėlios ryta, — ar
Czalukas tave atlankė vakar po 
pi ei !

— Toip, atlanko, 
no patogi l’laperiute.

— Ar pasitikai ji su kimona padabinta kaip lejukia.
?|

atsiliepe

•R*-*'1*-''- pripaži-

ir plaukais susuktais in blokes
— d’eip mamyte, — i

M e i m u t e szy psoi lama.
— Mano dukrelių, 

stebus isZ tavos. Nenoriu kisz- 
I is už daug i........
žirni n, jog asz esmių

’|ko budo (old fcszion) motina, 
neda

ryt, nes tu i nepritinka teip pa
sitikt savo įnylorna.

— Mainyti
('žaliukas 
mus ir vra

osu nu-

in Inyo veikalus ir 
senovisz-

bot; meldžiu to dauginu

vienatiniu' 
apglobė j u aut svieto! 

mane prie savins, 
per tai kalbėsit tau viską..........

viską..........Ink tu mane neap
leisi! Nes ka asz vargsze kalbu. 
Kaip-gi asz galiu tau butuasz 
sunkenybe ?

— Kalbėki tolinus, mano vai
deli. Dievas sierai u neapleidi- 
neje.

— Pasilikau vienu be jokios 
iiibglobos, be skaitiko. Apeini* 
mane neramumas, 
pavim pradėsiu. Būdama 
vata, ne 
mane.

kas asz su 
s i iš

buvo kam užtart už 
Nusidaviau ant tarnvs- 

tos kur sumanim apsiėjo kaip
su žverium. Kiek man nedave 
giart ir valgyt, tai t ik pats Die
vas žino! Nes nieko ne kalbė
jau ir nesiprieszinau, nes bu
vau baimėje idant netektau ir 
tosios vietos. Szendien atsikė
liau truputi vėliaus, ba puoliau 
praejta nakti nog sunkaus dar
bo, o už tai iszvare mane kaip 
szuni ant * tokios viešnios be 
maisto ir skepetos ant galvos.. 
Skarmaluosia.... paeine man 
viską. Mislinau jog man parejs 
numirti; geidžau idant mane 
Dievas pasiimtu laike maldos. 
Nes kitokia buvo Jojo vale. Tu 
pope susimi Įėjai ant sieratos; 
už tai Tasai, ka randasi ant 
uugsztybes tau už tai gausei už
mokės.

— Padariau ta, ka ir kožnas 
privalo daryti. Ne turi jau mo
tinos ne tevp, per tai, asz busiu 
tėvu, jaigu to geidi. s

— 0 pone L ... Teve mano! 
— sudejavo apalpdama mer
gaite, puldama prie kojų savo
priymtę tėvo.

lapinis.
Matai asz norėjau ji pamaty

ti kaiji jisai iszrodo paprastai, 
nes ji da niekados nornaeziau 
nesiskutusi, lie kalniereliaiis ir 

Nore- 
jisai matytu mano 

po szliubui kada 
stovėsiu prie pecziaus, o teipgi 
norėjau matyti kaip jisai iszro- 
dvs kada bus mano win. I .. I
gal mano 
merginu 
mos

žinau, jog 
atejna laukei pas 

fain baisas ii* visi 
mes ji mylim, bot yra dalikai 

nedaro. Asz 
at-

I asz

ką. gera, mergaite 
daugiau toip nedarysiu, - 
sake Meiinute bueziįlodamaako Meiinute 
veidus motinai.

O asz protestavoju cze ant

- V ei nes

idantjau 
kaip matys

t

Paieszkau savo
Manises ir Katriukos ir pus
brolio Petro Noreikų, pnssesi*- 
ru po vyrais nežinau pravar
džių. Paeinanti isz Butrimonių 
vals., Gireikoniu kaimo. Teipgi 
pusbroliu Adoma ir Petro su- 
nu isz Voszjszkiu kaimo. Mol-

PUSSOSPHI

dzin atsiszaukt po adresu.
()n a Stopa n ke v i cz i on e 

1131 S. 2«th. SI., 
Philadelphia, Pa.ff.38)

PaieSzkau Juozą Dubos pa
pa- ; eina isz Suvalkų Redybos, Sta-

isztekedn-

rodo kas 
d z l u s 111 s — 
kilus. Merginos kurios vi?

rapoles Ujezdo, (indeliu Kai
mo. Jisai vedos su Ona Cznr- 
nanckiute teipgi isz Gudeliu 
Kaimo. Meldžiu atsiszaukt ant 
adreso.

Jonas (’žarnanekas,
42 E. 18tb. St., 

Bayonne, City, N. J.
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Pradėjo rėkti kaip ve In e i
Kad jau tuszti kiszenei,

Francu zh i tos jau nemyli, 
Lenkiszka didvyri.

Tad parižiaus ponije,
Sutvėrė nauja armijų,

Visus driskius apginklavo,
Ir paleido juos kas savo.

Tuo Pilsudskis su rusk i u, 
Susikirto su Trockiu,

Bet žydelis ne bailus,
Iszsivijo tuos ponelius.

Dar užpuolė Lietuvius,
Tuos gyventojus ramius,

Nuo tu danti ir atkas, 
O ir mirti savo ras.

Kur po tam jieji dings,
Jei Lietuvei juos apims,

Vaikysis dvasios Vergu,
Neleis ponu in dangų.

Garbi* jums mus boružėlei, 
Tik pražydia dobilelei,

Jau pasaulis žino jus,
Kaip pasveikinot ponus.

Ir da lauke garbe jus,
Kaip at imsit Vilnių mus,

Tad varpelei suskajnlies,
Jum vainikai pražydės, 

d’en kur pilis mus tėvu, 
Netrifis kojos atejvili,

Tik vieni brolcloi mus,
Lietuva laisva visad bus.

Neužgins tad nuims.mokslą 
Lenkas nesakys pamokslu,

Juk Lenkelis tik dvarininks
Bus tik vienas iszganyts.

Visa yra gryn teisybe,
Tas neprietelis did bjaurybe,

Gulėdamas sau laižosi,
Ant ko pult tik dairosi.

Bet Lietuvos kalavijus, 
Nudurs smaka ka nurijęs,

Mus tėvu szventa žemi*,
Tures pasiliet in smala.

Mano szita pranaszysta, 
l’ž ju dideliu szelmysta,

Svietas sunkei juos nubaus
J u didvbe gala gaus!

— .Jurgis Genis, Herrin, 111.
(Sutaisė F. B.)

MUZIK0¥h^LET0JAMS!
"V' ' 1;

, Ka tik iszejo isz spaudos du 
nauji muzikaliszi

J

veikalelei.
Gaidos su žodžeis ant piano: 

50c. 
50e.

No. 13 Asz Lietuvaite
No. 14 Pauszteliui
Kaip si imsit užsakima, siuiv 

skit drauge ir pinigu 
i a

IS.
J. A. Žemaitis.

O 
t> 15 S. West St. 

Shenandoah, Pa.
r

(M.22)

UŽPRASZYMAS.
Szimet labai yra atpigus for

mos apie Scottville, Mich, kur 
yra didžiausia lietuviu koloni
ja, kur galima nusipirkti for
mas tarpe lietuviu, nes lietu
viams tarpe lietuviu yra daug 
linksmiau gyventi. Užprąszo- 
me ir jus pribūti pas mumis in 
kaimynus nes ežia labai svei
kas oras ir smagu gyventi. 
Raszykite ant adreso.

Joseph Geribo
(t.37) Scottville, Mich.

vietos
kias, — Vėluos žino 
svietas ejna, jau ka tosios mer- 

sziadien iszdaro tai ne 
pats velnias neiszmislina. Ko
kia paguodonia gali turėti v\- 
ras del merginos kuri pasitinka 
ji pusnuogiai....

— Dovanok level i 
jauna 1‘laporiute, — 
linu teketi už Czaliuko, 
rin pasielgt su juom teisingai. 
Nenoriu paniekint 
budo merginos, 
mados merginos turiu apgint.

ne- 
szirnto kitu 

bumeliu. Teip,

atsiliepe levas užpy- 
prie ko

nuomonių, lai daug 
apsigavo

už tokiu sporteliu kurie 
pasidahindavo kaip beždžiones 
at lankydami savo m vienas, ne
matydami vieni kitu kaip isz- 

diena, o nepeši rie- 
apgaudami vieni 

yra
pasiredžiusos kaip Irlnkcs. o po 
lipsi vediniui iszrodo kaip raga
nos. Czialiukas lenda atejna pus 
mam* tai visados szvarri apM- 
redo, nusiskutęs ir su kietu kal- 
niereliu, asz norėjau ji m 
kaipo paprasta vyra s n 
ežiu ant veido arba (arka, jai-j 
gu asz ji mileezia tokiu kokiu j 

a - . !

Paieszkau savo brolio Kazi
ui ieroZanoviozi u paeina isz 
Vilniaus Red., 
Zazmaru Para.,
Kaimo, apie 21) motu Amerike,

paeina 
Traku Apskr.,

Bladikiszkiu
"M

gmos

intyi pirmiaus gyveno Preehind, Pa. 
zepe- Į dabar nežinau kur. Jeigu kas 'v* ♦ • • 1 H v • tžino apie ji, meldžiu praneszt.

r- ’• .............................................. ............... .  |

jisai (ikrai yra tai mylc/m anl į
visados, tas pats ir su manim. į 

milemi tėveliai, dabar i

Vincas Zaneviczius 
1219 N. Blackstone St.

Jackson, Mich.
M ano 
kad vienas kita matom kuom ir 
kokiu kas yra, be puikiu plunk
snų, lodei musu veseile atsibuslodei musu vi 
už keliu menesiu.

sziandieuines
senoviszko elgtųsi. I’ž

bei ir naujos kitaip. \’elnei žino prie ko ta-
l

— atkirto 
bet asz ke- 

ir no- idant 
teip 

mano laiku buvo

- Dievaž, negirdėjau 
merginos

Paieszkaii Petro Szel kuris 
apvogė mane ant $284 ir prasi- 
szalino 30 diena Balandžio 
1923. Tikėtasi kad iszvažiaves 
pas su n n in Philadelphia arba 
pas (lukteri in Rochester, N. Y. 
Jeigu kas žinotu apie ji, mel
džiu kogreiczimisia duoti žinia.

30 diena

Asz mvliu Czialiuka kuriu 
perina i nyezia ant 
eigarsztorini u 
atėjo vakar, ba asz ji prasziau 
kad atejtu, nes turiu pas ji la
bai svarbu reikalu. Pasirodžiau

daejs, asz su tavo 
motina kitaip. . . . W'*ll daryk 
kaip tau patinka. — 
ves levas 
rūke pypkute ir 
no iipie savo ,jaunv>tos dienas.

r. b.

sai svietas

Ir nnspjo- 
n nėjo inkuknia, užsi- 

gilei užsiinisli-

(t.38)

Ant. Zuporskas
1225 E. Pne St.

Mahanoy City, Pa.

Paieszkau savo tikro brolio 
Antana Kaktos paeina isz Kau
no Red., Raseinu Apskr.,

K i viliu Kaimo.
Taipgi mano tikro dedos Mar
tino Kaktos paeinu isz 
Red., 
miesezio 
Kaimo, 
pusbrolis

nulos Para.,

&'

yW i

1
I

S

GERAS INŽINIERIUS.
C. F. Rieger, inžinierius lokomotivos No. 1104 ant Illinois

Central geležinkelio, kuris ejna isz Chieagos in Freeporta , va
re savo isztikiania lokomotiva per tris metus Ik* jokio pataisi- 
mo. Cž tai likos apdovanotas per kompanije už užlaikima ma- 
szinos kanuogeriausiam padėjimo. — “Koks pons, toks 
kroms. ”

Pamokslas Valkatos.
sudriskusiais 

ir purvinais rubais valkata žiu
rėjo per Įauga restorano 
le”

Vai-

Kauno 
Apskr., Nau- 
Szimb’icziu

Taipgi mano tikras 
Aleksandra Balazas 

paeina isz Kauno Red., Raseinu 
Apskr., Vainotos Para 
Ii u Kaimo. Meldžiu 
ar kas kitas malonėkit pranoszt 
apie juos už ka busiu dokinga 
nes turiu labai svarbu reikalu.

Leukadia Kak!uite 
Box 25 

Marvville, III.

REIKALINGI.

Baseinu 
Para.

n-

Viena vakaru

“ Eag- 
Ph i Im lel f i joi. Beži u ra nt 

jam per Įauga jis tapo pastebin
tas dvieju jaunu vaikinu, kuriu 

kreipdamasis in savo 
dranga tari*:

(T f* 
szi rd i

vienas
; “Turekiva mudu 
gailestingojo sama-

- paaukokime 
jam likerio stikline.’*

Bepilant vienam ju likeri 
drebanezia ranka stiklinėm in- 
ejo senelis, 
kreipdamasis

sz i and i en 
r i tono

vienam

Vienas vaikinu 
in seni tarė: 

“Pasakyk mudvienm pamok
slą. M

Senis griebės stikline ir aki
mirksny ja isztusztines, atsi
stojo prie juodu mandagiai su 
pagarba, taip, kad jo purvini 
ir sudriskę rubai neimtu visisz- 
ku pasibjaurėjimu jaunio-pasibjaurėjimu 
siems juom ir tarė:

“Ponai, žiūrint in 
save pati, man atrodo, kad asz 
dabar žvelgiu in savo jau žmo- 

Szis biaurus vei
das kitados buvo toks pat kaip 
jųdviejų; szis mano bejėgis kū
nas kitados buvo tvirtas, kaip

gaus verte.

ir jųdviejų.

(1.37) i

jus ir in

Turėjau puikius

Kivi- 
atsiszaukt

M

Vyrai kurie norėtu iszmokti 
dirbti szupelius, naujas būdas. 
Mokestis 45c, ant advnos ko- ♦
lei mokinasi. Darbas 52Vį ady- 
nas ant sanvaites. (M.11)

T. Rowlands, Sons Ino.
Cheltenham, Pa.

Alontgomery County.

ant

namus, daug draugu, buvau ge
rame padėjimo — 
dau! Turėjau svajone

sūrio gėlos;

viską prara- 

skandinau jos garbes ir vertes 
peria degtines stiklinėje! fl’uro
jau vaikus gražius, kaip pava- 

asz juos maeziau
vystant ir mirsztant keiksmuo- 
se beszirdžio levo! Sziandie 
asz esu vyras be žmonos, tėvas 
be vaiku, esu nelaimingas, lie 
pastoges, žmogus, kuriame visi 
žmoniszkumo jausmai jau yra 

,.. Viskas tapo paskail
gi rt y bes bedugnėje.

Senelis nustojo kalbėjos, stik 
las iszkrito isz jo bejėgiu pir- 
sztu ir nupuolęs ant akmeniniu 
grindų sudužo in gabalėlius.

Durys atsidaro: jis 
fiakties tamsumoje.

beszirdžio

mirė.
dinta

esu nelaimingas,

* n

isznvko
V

TRUMPOS ŽINUTES.
44

riai žuvo kada
Boston. — Septyni laivo* 

laivai Seacou- 
not nuskendo plaukdamas isz 
Norfolk in Bostono.

* Pittston 
kasyk losią.
s tra i k u oje i icz i u a ngleka siu.

I Pa.
sugryžo{*> ’ •

— Butler
10,000

CUNARD
Ar Turi Giminiu Atvažiuo- 

janeziu in Amerika?
Suvienytu Valstijų Konsulas 

Kaune dabar priima aplikacijas del 
pasporlu visu kitu metu ‘’Quotoa”. 
CUNARD linijos patarnavimas yra 
greicziauslas pasaulyje. Pasažierei 
su Cunard bilietais neturi laukt 
ilgai del to kad Cunard laivas ap
leidžia Europa kas keletą dienu.

Cunard Linija turi padarius su
tarti Lietuvoje del pag&lbejimo 
pasažieriams per ju paežiu darbi
ninkus. Sutaupo jiems laika ir 
iszlaldas del to kad priveda pasa- 
žierius prie pat laivo, szitas patar
navimas yra dykai. Del tolesniu 
informacijų kreipkitės pas bile 
laivu agent a arba:
CUNARD LINE,
25 Broadway. f.Broadway, 

New Tort

Ūmi

ROYAL MAIL
i ‘ * •Į ii ’ . > ' «

GreliMK Ties loginiu Keline Tarp 
NEW YORK, SOUTKAMFTON 

IR HAMBURGO.
Ant naujausiu puikiu “OH laivuAlll IIUUJUU^AU puiIVIU W

OHIO, ORCA, ORDUNA, ORBITA
IN EUROPA 
Treczia klesa 
$103.50 
$106.50 
$107.00 
$105.15 ' -

Hamburgt
Pillau
Mentei
Kaunas

ISZ EUROPOS 
Treczia klesa 

$102.50 
$105.50 
$106.00 
$106.00

ROTAI MAIL STEAM
RACKET rOMTANT, 

26 Broadway, New Tort
arba paa vietiniui ageotui. o »»»• o eao o e ee
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Tris Keleiviai
KRIKSZCZIONIS, ŽYDAS IR TURKAS.

I
%

•>

Turkas Zebit.

i

I

ei ai lai vyj, I 
Amerika kelia v 
lis turkas Zebit. 
tino iszvaizda 
imanti ir jis kožnam galėjo da
bot is. Del tos tai priežasties 
jisai sau visu prielanknma už
sitarnavęs. Rodosi, jisai prigu
lėjo prie kokio 
nio luomo 
tėvus turėjo, 
prasti, jog jis 
panasziose ki'lioiu'Si* 
jog su tuo viskuom 
ežiai buvo apsipratęs. Jis kal
bėjo mažai ii- nuo visu kitu 
szalinosi. Matomai, jam buvo 
daug lengviau ir ramiau apie 
savus reikalus svarstvti.

Liudvikas su žingeidumu in 
jauna turką žiūrėjosi, jaute sa
vyj koki tai prie jo pritrauki
mą ir |)risiriszima. tacziaus pas 
ji ant tiek nebuvo drąsos, kad 
su juom pasikalbėti. Po neku
riam laikui prie turko prisiar
tinęs tai|> jo nžkknise:

— Turbūt mvli vienvsle ?
Turkas, kurn su užsiganedi- 

ninm žiūrėjosi in didi skaitliu 
ant dangaus Žvaigždžiu, atsa
ke:

kuriuomi jie 
buvo janmr- 
Jo pavirszu- 

buvo laimi už-

m

garbingi,
bet klausiu tavęs, ar galima to
ki reikalaujama tikslą pasiek
ti ?

tarp Liudvikas, -

Ii
i

l

o,

nors angsztes- 
ir turbūt turtingus 

Buvo galima šo
ne pirmu sykiu 

buvo ir, 
gana ]lin

I

I
t

Tegul mums Allahas pa- 
Kiba nežinai, jog žmo- 

bmlamas vienystėj daug 
geriau gali 
Augszeziausiojo pakelt i.

Po tu žodžiu Liudvikas atsi
liepė :

— Teisybe, bet asz labai ste
biuosi, jog būdamas tokiu jau
nu perdaug apie tokius gilius 
daiktus pradedi mislyti; velyk 
tegul szirdis reikalauja laimiu, 
kokias mums žeme rengia.

— Juk gi ir tn in tai tiki, — 
tarė Zebit, 
gyventi neperstojamo; pertai 
asz manau, jog kožnas apie taji 
gyvenimą tur tankiau apsvars
tyti, kad kartais nepamirsztii 
apie taji, kuris yra aut musu ir 
musu rojumi!

Tarp kitko turkas da sekan- 
ezius patemijinius priduri*:

— Ateina laikai, 
žmogus nepaiso 
nei in laika, 
ir 1.1. Žmogus yra perdaug 
silpnas sutvėrimas, o žmogaus 
silpnumai taip kaip ir palinki
mai visokie, 
užsiėmimus ir tikslus 
po kojomis laiko piktumo ir be
protystes. Sziadien 
taij>, rytoj kitaip. Sziadien tu
rini tokius, o rytoj apie kito
kius daiktus persistatimus. 
religijos tiesose musu nuomo
nes tankiausiai persimaino, isz 
ko žmones vienur taip, o kitur 
kitaip meldžiasi;
kiti kitaip tiki.

— Visi žmones 
tik viena nematoma 
tarė Liudvikas, — <

deda! 
gus vienystėj 

savo szirdi prie

jog ir po mirties

kmių ose 
nei in amžių, 

nei in paproczius

Geriausius savo 
metam

svarstom

Ir

vieni szeip o

vienok turi 
Dieva, — 
kas Ivtisi 

manes ir tavęs, tai tarp musu
atsiranda didis skyrius, jog asz 

ir Jo mokslą vi
nį'-

o

Jezu Kristų 
siszkai kitaip persistatau, 
gu tu, o taip-gi kitaip jusu pra 
nasza Mahometą.

Dabar Zebit Liudvikui ap-
J‘Sreiszke, jog jis yra suminu 

Menssyno (Vieszi turku szauk- 
liai) isz Azijos 
bas, kur i 
maitina mis) 
tas, 
boksztu) in tikincžius szaukia: 
“tik vienas yra Dievas ir jo 
pranaszas Mahometas.”

— Gerai, godotinas drauge, 
— atsake Liudvikas, — bet 
meldžiu ma pajiiszkinti su ko
kiu tikslu keliauji ?

— Del padidinimo sau buk
lybes (spraunumas)

jau žinau, ka pirklys 
turi žinoti, o dabar važinėju po 
svietą, kad da daugiau ko nors 
galeoziau iszmokti. Noriu svie
te būti laimingu. Liktis laimin
gu — geriausias būdas.

Tavo iszvedžiojimai gana

kas,
atsako

visokius
tur-

visokius pas juos

Kodėl ne, -
-- juk žmonėse 

proto iszsilavinimus sutinkam, 
matom pn-

proezins visokius veiklumus ir 
veiklumu

ta i-gi viską 
visko reik mokintis, 
gauta, mokslą r>

ju

įranta

visokia 
reik

nauda; 
pažinti, isz 

pagal in
kai!gyvent i, 

paskui Imti laimingu.
— Bet jaigu ka nors apleisi, 

tai laimingu neimsi ? - 
se Liudvikas.

— Ak!

užklau-

tarė tuokart sun
kiai atsiduksejes, tfti ar patsai 
ir kiti žmones tam viskam turi 
būti kaltais.

I Judvi kas a t sdiejie.
— Miels drauge, nori būti 

laimingu, teisybe, galima isz 
mokslo naudotis, kuri ingau- 

fiasielgimo; bet
reik tau žinoti, jog tikroji lai- 

priminei, 
žmoguje.

nmn nuo kitu

kuria ar
ar

savyj privalai jos

me, apie
gyvena paeziame 
paežiam 
jeszkot i.

— Ir kas tuokart žmoguj tu
ri rastis, kad tasai tikrai butu 

užklausė Zebit.

iu .Jo meile,

laimingu ?
— Pirmiausiai tikras ir svei

kas tikėjimas iii viena Dieva, 
esmiti danguose,
atsispirianezia in visu musu ar
timu meile, pagal prisakymus 

pasiimt i n io 
I Judvi kas. 

szirdis tas 
sa vyj

Jobrangųjį
atsake

žmogaus
jauezia

užganedinima ir lai-
szi jiasaule žmogui

Tuokart tegul

i r 
mokslą, 
—■ Kad 
tiesas pažįsta, 
didžiausi 
me, kokiu
negali suteikti.

nori metasi; jokis 
didžiausios nelai- 

jo negali ati- 
ar varg

ai- peršokio- 
ar su su

ant jo kas 
pavojus ir 
mes nuo Dievo

Tart ingus, 
godojamas,

traukti.
.KZ<m, g
jnrnnK, Ur plirimrais 
driskusiais drabužiais apsirė
dęs, lygiai pasanlej gali būti 

savo szir-laimingais, jaigu jie 
dyj Dieva neszioja ir )ingai Jo 
tiesas ir 
phczia laime isz 
svietą neszarnes,
t i, jog musu po mireziai bu vis 
yra tik dabartinio 
tasa.

— Kaip Allacli yra,
szuko Zebit — man tiiomi labai 
szirdi sujudini, nes sakai, jo 
žmogus

mokslą gyvena. Ta 
szio in ana 

nes turi žino-

gyveninio

— su

nes
ir

(>• 
ezionai ir tenai gali 

sau laimi' surasti; kitus kartus 
su tais dalykais asz inpuldavau 
in abejone, apie ta tikra ant 
žemes laime.

—Jokiu bmhi, 
Liudvikas — nes 
i szl a ūkinis pa de j imas 
dūriniu laimiu nesudrums. Vie
nok norint tos laimes tarpinin
ku būti, reikaJaujas dorans gy
venimo ir visame tvirtumo; 
ant galo tokio pasielgimo, kad 
galėtumėm tas laimes apturė
ti; bet kad tas laimes apturė
ti, žmogus privalo 
me Imti tikra, 
mokslą visuomet

4.
Laivo susidaužimas.

dienas garlaivis

apie

prabilo 
arsziansias 

musu vi-

ir

savo t i koji- 
ir pagal ano 

gyvent t

i miestelio Sze- ___ ____
isz meezetu (Turku linksmi i 

minaretu (augsz- 
apskritis ant meezetu

— tarė
turkas,

Kelias jau 
mariomis in nauja ženle plauke 
ir vejas jam kuopasokniingiau- 
siai tarnavo. Keleiviai buvo 

ir su nekantrybe lau
kt* keliones galo, kad tik 
cziau ant sausžemio 
Netrukus dangus apsiniaukė 
ir buvo laukiama dideles aud
ros. Tas 
atsitiko. Kilt) baisiausia audra 
kokios nei patsai laivo kapito
nas nebeatmine. Baisusis vejas 
laivu ant visu pusiu kaip skied
ra mete. Laivo tarnai jau isz 
niekur jokios pagialbos nema
tė. Visi keleiviai persigando ir 
jau nežinojo nei ka pradėti. 
Juo labinu visiems pavojus 
grasino, juo visi • smarkiau 
sztfukesi prie Augszcziausiojo 
sosto, kadangi nei vienam ne
sinorėjo pasilikti vilniu auka.

Keleiviai

grei- 
iszsesti.

apie pusiaunakti ir
s

juo

SAULE
,<■■■>. w»*""
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v

PASIRENGINEJA ANT GAUDIMO ŽUVU.
Tiejei laivai aploidže

jfli, 
.raut

I f**
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Ala madia,

i i l
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Alaskine flota pasirengi lieja iii tolimus Žiemius gaudyti žuvis
laivus su žuvimisKalifornia, ant keliu menesiu, pakol neprikraiina

J UOKAI. 8
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Ir mokytoja prie ju priskaitė, 
syki atėjo in mo

kykla su ypatingai smagiu 
lipu. Itarydamas egzaminus isz 
matomai ikos 

1

Mok y t o ja.' 
su I

vaiku užklausė:
Į - Kiek sziadien yra knmha- 
i ryje mokiniu i

Visi vienbalsiai suriko: — 
U’risdesziml s!

Visi
m

K iok ežia yra idijotu? —- 
tolimi mokytojas, 

vieiun! —
i klausia

J’i isd( szinits
I

I atsake mokiniai.
i

Nabage!
, ................:::i motute, pirmu
kart nuvesta kinemotogrnfo 
pažiūrėti; po teatrui užklausta 
kaip jai
I Jus:

V iena sena 
nuvesta

visa tai pat i ko, atsa

”(JI, vaikeli, nieko sau, pa 
bet man labai dvvn*

M

!/

✓TARADAIKA
o ■ V .......

Ar girdėjote apie szia naujena, 
In pirszlius praszo merginti.

Laiszku sekaneziu: 
’Puriu pora aneziu,

Viena skaitysiu, klausykite,
• Su atvda ti'Uivkite;

“Ponas Tnradnika, 
Pasiimki nagaika,

Važiuodamas po miestus kas 
dienu, 

Suraskie man gera vaikina.
Lsrniri jauna, nors baigiu 50 

metu, 
Smarki, straksiu kaip aut 

(Iratu,
Ajisivedus btiezia pirmutine, 
Amerikoje geriaiisiA* gaspa- 

dino.
Isz ryto, virezia kava isz gi

liu luksztu, 
geria josios, vyrai net 

puksztu,
Kad valgytu net ntsiloszia. 
<) kurs i.

tinka ;
Į kad ?
vieno žodžio m
st i ka t io k ridant i žmon

‘imu. Nei 1isz taip greit nu 
dėjau iszgir»O*o< pin

davo ženklą, 
svkiu ei I u mies

nei irklo, nei jokio kito pana- 
szans instrmnento. Vejas lai 
veli kas kartas kranto linkiui 
vis stūmė. Jau arti prie kran 
to buvo, J'iiom tarpu mato di

> kaina priesz 
visi ant syk.

mirties pra kai- 
apipylė. Artinasi 

apsiaubia jn 
visus tris

Allaehai, su
gelbėkite 

szauke t urkas Ze džia vilui, kaipi 
juos ateinaiiezia: 
tarsi,

I tas ju veidu
v i 111 u

Kožnas keleivis pagal savo Ii 
kejima ir savo loena kalba mel 
(lesi.

pranaszu, 
pražut ii 
bit.

— Jehova! iszvaduok
— meldėsi žvdas Justi!’.

— Dieve! 
kas, —
gu J’avo

didžiu savo 
mus nuo

stojo.
< 
kad su anais 
tau.

įskili aplink ju 
lejo szokineti ir

>
szne |

!\s!

tmus! numirt',
S ■

keje. ’. . .

- prabilo I Judvi j toji baisi 
ja i- į visa laiveli, užlieja 

atstumi: nuo’ keleivius
i smarkumu juos

Musu keleiviai 1 iioj;iu.> i>z J” 
jog stub 

ju už apvaiksz- 
riist ino

1 jnifiaehii 
Siabmol

pasielgimo suprato, 
meldžia i ant 
eziojimo pert raukiniu 
si. Juk tai stovyla 
buvo ju dievąieziil.
džiu norui turėjo pasiduoti.

miestan.

Neturi laiko.
Žmogus (užvijus 

te su automobiliu):

( l ) t

holui 
Se'k, mo 

eziute, tai mivesziu tavo* iii ten

sena
• k

i
Pri

ir pa skili

kur einate...
»Senuke:

žinok! Asz skubinuos eiti.
Važiuok, vaikeli, va

lirba prie dideliu 
karszezin,

Tam padaryczia žaliu barsz- 
cziu,

Kurs prie szalcziu, gautu 
karsztu kopūsto,

Jog baigdamas valgyti da 
pustu.

Vakare in arbata indocziau 
žiupsni tabako. 

Vyrams del goresnio smoko, 
Kad negesti! valgiai, inde- 

rziaii motu,
(J Imtu geri, net pakol nosu- 

peletu.
Gervino duoczia isz zupes ta

me iczi u, 
Mnnszaines po pora rioeziu.

Kartais po stiklą szalto pieno 
Saliunuosia

SU VISI) j
ant ki auto isz-; Stabmeldžiu i priesz puikųjį 

j namu ramiai sustojo. Du apsi
t i kriaušiu s I

iI

A nt galo ai vyko 
priesz Sustojo.

Ar tavo laikrodis
garlaivis

uolos ir susi-!
f r 
p>'

'S

užėjo • meta.

visu žmonių d't'vi*, 
noras,

mus ta pavoju!
Tumu tarpu

ant povandeniiii 
kūle. Isz dės 
kožnas tvėrėsi 
1 ik kuriam po ranka 

už

r fa i t as ju buvo
peraeijos ir baimes' iszsigialbejimas.

Ilgokas laikas praslinko, ko- 
papnole. laik mus tie 

kokio tai medžio 
už lentgalio, t re

ga I o st iebo ir 1 .t.
vilti, jog gale- 
budu iszsi’iial

už bile ko, kas
tris 

atsitikimui spėkas
Neapsakomai jie persi

keleiviai po 
al ga -1 
g'tn-

vyru keleivius in 
I’askui juos pn- 

eme kiti ir nuvedi* in kitu kam 
ramia i

ginklavusiu 
narna iuvede.

Ant:

s

Vienas 
laikėsi, kits 
ežias ve] už 
Kožnas turėjo
si a s kokiu n or 
lieti.

Marios da labiau pradėjo bu 
szuot i.

Tris pasažieriai susėdo in 
viena pagelbini laiveli. \"iluys 
juos su laiveliu in visas puses 
meti*. Laivelyj sėdėjo IJudvi 
kas, žvdas Josul’ ir turkas Ze 
bit.

—- ’rnrekim vilti isz dangaus. 
— prabilo Liudvikas. - 
kuris valdo vėjais
bangomis, mato musu nelaime 
ir vargu; jaigu Jo bus noras, 
nuo pavojaus iszsprusim 
vis gi prie sausžemio dasigail
sini; bet jaigu Dievas yra ki 
taip suredes, tuokart pasiduo- 
kim Jo Esztarmei ir toj prapul- 

mirkim. 'loji
kaip ma rądosi, nėra mums bai
sesniu grabu už žemes grabu, 
kur mus visus laidoja.

Tėvu Ab-
Izaoko ir .Jokūbo! — 

meldėsi Jusuf, 
liejai tuos tris vyrus nuo inkai 
tinto peeziaus,

’siuntei aniuola, kad nuo ju ku
rni liepsnas praszalintu, taip ir 
mus nuo tu iižsiriistinusiii vii 
nin ’iszgelbek; isztiesk

galinga ranka,

r i *- Jasai, 
ir mariu

ty.i

ii

prapultis.

— Jehova ! I )ieve 
raomo,

kaip iszgel-

mirt les ir at

iszgelbek;
mus savo visa
kad tai)) prastai ir baimingai 
tos pasaulės neapleistumem!

aimanavo 
laike 

pranaszo hegi- 
nematoma ranka ji saugo-

prie

une laike, ir valdyk maloniu 
galėt um

— A11 a c 11 a i!
turkas Zebit, — kursai 
tavo didžiojo 
mo,
jai ir užlaikiai nuo ant jo bran
gios gyva,sties užpuolimo, ne
apleisk ir mus sziamo pavojin- 

gai, kad savo gyvastis
iszgolbet i.

Ir taip kožnas pagal savo nu
žiūrėjimus meldėsi 
vilti, jog ju malda pasieks Am
žinojo sostą, kuris ant ju sUsi- 
myles ir iszgelbes nuo mirties. 
Bet banga nesiliove ir vejas da 
labiau, da smarkiau juos su 
laiveliu per vilniu kalnus ne- 
sze.

Po nekuriam laikui, iszau- 
szus, keliauninkai nepertoli

Vėl visi
keliauninkai

ir turėjo

nužvelgė sauyžemi.
trys rankas augsztyu pakele ir 
susi mylėjimo melde, kad isz 

nors budu
melde 

to pavojaus kokiu 
galėtu laimingai iszsigolbeti. 
Tacziaus privalėjo visiškai 
laukiniam elementui pasiduo
ti. Jie laiveliu nemokėjo val
dyti, o kad butu ir mokėjo, tai 
kas jiems isz to, kad neturėjo

?*»

bari, liepe 
ir laukti tolesnio

draugaiVargszai

nžsilaikvt r
prisakymo.

'Il
siojo, kaip iszkrito ant glinda? 

tai tu 
nueis

t *

Jonas (pikiai): 
maniai, kad jis kiaurai
per gi im lis

'Al

pastnmimas buvoj 
smarkus;

ezionai turės
matydami,

neapimti omo

a.'drdumi 
viens in antra baimėj žiūrėjosi 

su jais dabar

jie mane,! 
pražuti. thi- 

jog alsi randa j

i nežinodami, kas
i gales a t si t iki i.

Tolinus bus.
alsi ramia j 

vandens

tam 
vo. 
do, nes mirtis prie jn akis szo- 
kinejo.

\ ihiii's 
per daug 
jog 
lop 
prie
kraszto, kožnas Dievui už isz 
gelbėjimą nuo mirties dekavo- 

akeauo vanduo buvo 
;*a lej< > 

syk praryti ir 
viskas užsibaigė. Kas atsitiko 
su visais kitais keleiviais, jie 
niek'o nežiuKjo. J ie jaute 

silpni. Buda

Pasku ti n is pas ima tymas.

(

Lietuviu Valgykloj.
Patarnautojas, (klausia sve- 
io) : “ Kode! taip su im.-isl

Juk 
rustus; i
jo.

O*

.Jaunas vaikinas, patemijes 
l’mozia kitoj 

prisižiurę-

f ’

eezias: “Man jos galai la-
i bejimn žiūrite in szila de-zra 

t
Ibai nepatinka.”
j
I

I

i
vilnys juos ant jgražia mergina

butu su tuom sėdynėj traukinyje, pi ,
je> iii ja kiek norėjo, paskui pa ;

HIM

osa n 
s taip 

uemiolaszirdingai kam 
ka tokiam padėjimo 

pradėt i /
Ii-

Net rukus

Ii perdaug 
gi jau 
kino, 
turėjo
priesz save pamate plaezias ly- 

ias lankas ir derlingas dirvas: 
su puikiais 

pamate km 
visomis pu 

tik kvietkos
tolinus nužvelgi 

puikuji miestą, siisidedanti isz 
Piisiskviie viso- 

soeziai pavalgi* ir, 
nusidavė

<»■
taipgi ir medžius 
vaisiais; tolinus 
mus vynvuogiu 
semis aut lauku

Dažydėjo.

gražiu namu, 
kiti 
valanda 
miestam

Prie pat

va isiu,
at si įsoje,

miesto 
didžia iszimiryta stovyla, prie 
kurios aplinkui žmones silkine- 
josi. Žmones 

Jie

jie pamate

s i rod e.
keistai buvo ap 

stovvla

eziojo,
kinejo.
skambėjimai
k I iksui u ore

szo
inst ramentu 
susirinkusiu

aplink ui 
kartais taip sau ramiai vaiksz- 

o kartais linksmai 
Keliu

su
maiszesi. Stovyla 

isz dalies buvo auksine ir per 
dvylika sykiu už vidutinio vy
ro ugi augsztesne. Visa stovy
la nuo apaezios iki virszui bu 
vo visokiais vainikais papuosz 
ta.

— Dieve, mums padekie! — 
Liudvikas, — tas viskas 

matom, nmm's

sidrasines priėjo prie jos ir at- 
sisedo sznle buvusioj 
sėdynėj.

” Ar mudu kur ne>am
ke pirmiau klausi' jis 
dimui kalbos.

;aliu tiktai 
mergina.

tamista

t UVZUZIOJ

eiisit i
UŽA'i

A eg 
atšaki* i 
do.-

le.-zros
♦ į

“Juk szios ( 
aini toki kai ir \ isii deszru.
S\eezias: “Taip! bet >zitos 

galai perdaug arti vienas prie 
kito”. .. .

Patai*.:

Klausimas ir atsakymas.
Kodėl vedusieji 

gyvena ilginus už pa-

( >, ne! jiems t ik

K hiisimas: 
žmones 
vienius ?

Atsakymą
Į taip praylgsta . . . . 

mkyt,” 
“l’el man ro 

•-i tas vyriszkis
kuris suk i nejo.-i aplinkui inu^u 

auto

pa.' > J

narna ta syki kaip musu 
mobilis likos pa vogt.-m. ”

supa vyge, -

Vaikinas tuoj dingo isz to va
lono isz akiu visu km ie ta kai<r - -...................

ha girdėjo.

Nepavydi “Laimes.
Atmink, kad žmones kurie 

valdo pasauli’’! 
1‘ilozal'avo viena.-.

“Jeigu taip, tai ateik in ma
il- valdyk sau ta pa

sauli, nes asz esu labai pailsės 
atšaki' ant ras.

no narna
9 y

fIII

’B

Pik nekuriarr

Cziupt, už

J

y 

mmi neimtu ne 
vieno.

Laikas plaukia kaip vanduo, 
Pribukite kandidatai tuo, 

Ilgai nelaukite, 
Su pirszliu pribukite. 

Ki
sportelei isz- 

troszko.
Ir ant proto suvis isznoke 
Užsigėrė Nedėlios vakara

4 smagei,
Po tam jauezesi labai negerai, 
Szventam junge tasai buvo, 
lu nelaime vienas pakliuvo, 
Atsikėlė nakties tamsumo, 
Gerkle buvo iszdžiuvus isfl 

troszkumo.
stiklo, iszvero,

Su szratais vandeni iszgere, 
Mislino kvailis, jog tai alus, 
Gi'rymas gardus ir skanus, 
Bet. pilve pasidarė negerai, 

Neszokie broliuk staigai, 
Pakol neisztirsi gerai. 

♦ •
Ryczi aus miestel i, 
Mozūro kaimeli, 

Randasi Lietuvis, 
Didelis neiszmanelis. 

Apleido savo paezia ir vaikus, 
O ejna pas kitus niekus.

Karta namon ėjo, 
Bartis sn savim pradėjo, 

a t vykszteh'jo,

1

■
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DALIS NEW YORKO PRIGULI PRIE JUJU.

p

IS- 
ii I i

Paezei in
Toji jam ueužtylėjo, 
Pati paėmus czebaia, 

Uždavė smagei per knktn.
(joszve da jai pritarė, 

Galvojo skylių pridarė, 
O kada ji apleido karsztis, 

Iszleke kaip pauksztis.
Pas kitus nobagas miegojo, 

Pakol pati apie tai nedažinojo, 
Konsztabelius ant jo užtraukė, 
Liepo nebaga, namo partraukė, 

Kalėjimo pasodyt. 
Ir ja ja perpraszyt.

Nobagas nelaime pajutęs, 
Iszleke per Įauga kaip pa

siūlos, 
sake važiuos,

£1

Klausiu do
kas dabar mus su tu 
p a p r o c z i a i s s u p a ž i n - 

pasakyta, kai)) 
privalom apsi- 

kokiu nors

tarė
ka priesz save 
aiszkiua, jog atsirandam stab
meldžiu kraszte.
bar jus,
žmonių
dis, kas mums
mes su jais
vaikszczioti, kad
budu nesuk lysti ir vėl i u pavo
ju nei n pulti ?

artindamiesi 
vis areziau prie 
aiszkiai galėjo girdeli iszreisz- 
kimus: (Jpiipachn! Upupaehii!

Nusiminė keleiviai prisiarti
nę sustojo ir lauke tos keistos 
regyklos užbaigos.

Tnotarpu tarp stabmeldžiu 
užgimė didis sumiszimas ir 
akies mirksnyj .keleivius up

su

Ir kaskarta s 
susirinkusiu,

Whitehall namas, Szv. 
dideliu namu sjovi ant žemes, kuri priguli 
wards, palieijanto isz Uineimiati, Ohio ir Goor

Traices bažnycze ir daugeli kitu 
prie Warren Ed

ge Spicer, pa
gal juju tvirtinjma. Sako jieji buk juju pradiedukai, tuja že-
megplaike nuo karaliaus Jurgio UI, kuri susidėjo isz 160 ako-
riu fanuos, o ant kuriAs dabar stovi tiejei nanut ,\iž nepupras-.
ta narsumą karėjo su Indijonais. Sunku bus jiems prirodyt ir 
atimti tuja brangia žeme.

In “sapkolius“
Su savo pnezia daugiau ne- 

sobruoR.

* Washington. •— Tuha 
don tįstas sako, buk Amerito 
randasi žmonių kurie turi S 
400,000 nesveikus dantis.
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Makaaa antra procentą ant sudėtu 
>tai«. Froeaata pridedam prie jus 
ptatin 1 Bausta ir 1 Liepos, nepai
sant ar ataoasat parodyt knygute 
ar ne. Mae norim kad ir jus tur«- 
,taaset reiksią su musu banka, no- 
)Patoant ar matas ar didelis.
* Bankas adaras aue 9 ryto Ik! B 
!$e*<«t Bubėtomis • ryto iki 11 vai.

CAPITAL BTOCK ■
Burgius ir Profits $414,144*4
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> H. BALL, Prezidentas.
1 Gso. W. BARIX)W, Vlce-Prez.
C Jos. E. FERGUSON, Karterius.

Ant J. Sakalauskas
LIETUVTSZKAS GRABORIU8 

IR BAIjSAMUOTOJAS

Laidoja kasas Numirėliu pagal Nau- 
jaula mada. Pigi preke. Taipgi pri
stato automobilius visokiems reika
lam

Parduodu visokias paminklus, didel
ius ir meilus ui pigiausia preke, todėl 
jeigu kirksite POMNINKA tol krelp- 
kitee pao mane, nes tas galiu jumis 
pigiau gerlaus parduoti negu kiti.
Ml E. Pine 8U Mabanoy City. Pa

JONAS M. CISARIKAS 
.Fire Insurance Agent

Apdraudžia (Inszurtnlu) Namus. 
Terorus. Naminius Rakandus, 

nuo Ugnies.
Goriausiose Kompanijose

91 i W. Mabanoy Avė, Mabanoy C1ty|
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Žinios Vietines
pri puola In— Ketverge

Daugu Inžengimas V. Jėzaus.
Sziadien suėjo asztuoni 

metai kaip nuskendo laivas 
Liusitanin. Buvo tai 7 Gegužio 
1915 mete.

Neužmirszkite, jog turi- 
savo lietuviszka. aptiekoriume

Milių szalo Dr. Dunno. Neszki- 
te pas ji savo receptus. Turi ge
riausia trajanka.

Vasario monesije anglo- 
unijoskasiu unijos generaliszkam 

ižde radosi 1,182,259.44 doleriu. 
Advokatai gavo už darbu 100,- 
000 doleriu.

— Gazo kompanijų 
gaza del gyventoju atejnanczia 
sauvaitia.

— Kardinolas 
inszventys ant kunigu tris klie
rikus isz musu miesto diena 
26 Gegužio.

Atejnanti menesi už
baigs High School mokslu mu
su vaikai: Jonas Bunaviczius.

A11- 
.1 uozas 

Emilije Aleksau- 
Gena vaite 

Francisz.ka

paleis

Daugherty

menesi

Edwardas Danisoviczius,
Kapuscinskis,tanas 

Rutkaukas, 
drevieziute, 
lauukiute, 
varškių t e.

Kise-
Pivo-

— Bronislava, 15 metu se
numo dukrele
W. Mahanoy Avė., staigai ap- 

pendesnitis ir likos
operavota Ashlando ligonbute-

Jekszcziu. 332

sirgo ant

je Nedėliojo.
Buvusis skvajeris Ro

bertas Wva1t iszvažiavo auto- 
diena irmobilium Nedėlios

ant kelio, U-

Tvtreslaeala Lletuvisska
BANKA

D!4«l« kaucija sudėta Valsti
jos Banko Departamento.
Bala po priežiūra Valstijos, 
tol* kad pinigai sudėti mano 
Bankojs negali pražūti. Pri
ima pinigus saugiam palai ki
mu!. Siuncsa pinigus in vi
sas dalis svietą, pagal dienos 
kursą. Parduodu Ijdvakor- 

taa kampanijų oustatytams 
kainoms. Parūpinu Psespor- 
tas keliaujantiems to Lietuva 
Tiekas daroma teisingai, grei 
tai Lr pigiai. Bastykite apie 
kalnai o gausite teisia xa 
atsekime. Adrese voki te:

V. LAPINSKAS
Ml W. Mabanoy Avė 

MABANOY CITY. - 1

Daktaras Juozas J. Austrą
LIETUVIS. 

BuvuAla daktaras kariumeneje. 
Gydo visokias Ilgas.

Priima ligonius iki 10 valanda ryte.
12 Iki 2 popiet. 6 iki 9 vakare.

Tuom-lalklnis oflsaa randasi 
KAZĖNO APTIEKOJE, 

SH 8. Jardlu St. Shenandoah, Ta.

GERA PROGA PLIKIAMS!

Arablszka Moetls yra tikrai pasek
minga ir kai prlalUDs keliolika stem- 
pu !r aavo adreaa tai aplalkya tuju 
arablazku gyduolių dykai. Raižykite 
ant azlo adreso Dr. Jmbco, 236 Broad
way. Box 9, Brooklyn. N. Y. Panaudo
kite lai artoa progos ylai kurie yra 
gaa-oliklal arba rimai rra nuplikta, t f

W. TRASKAU8KAS 
raunrrnns lietutiszkas 

KUMBIUB MABANOT CITY. PA.

Laidoja Kanos Numirusiu. Pasamdo 
Aatomobiliua del Laldoturtu Krtk- 
■itlnla, Veeellja, Pasivažinėjimo 

ir L t
, IfO W. Outre BU Nahanoy City. Pa.

CM A 8. 8. PARMLEY
Notary PublicReal Estate Ageat

Jeigu norite pirkt! ar parduot! Stabai. 
bdm galime jumis tams patarnauti. 
Randavo jam o namus, koletavojams 

randas ir teip tolinus.
fM W. Centre BU Mnhnnoy City, Pa.

UotBTtsskM Graboriis

K. RĖKLAITIS
Laidoja NaoBlrallu pagal 

aaajaoaiA mada Ir noksią.
Tart pagolbialaks motoro, 

PrtotajMBoa prsksa.

lit Wast Bpneo BtrooC 
MAKARO! CITY, PA.

Bali Talopkoaaa No. 149
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Apjuodinejo ir., kerszino nužuj- 
dinimu ženklyvu ypatų.

Vancouver, Wash. — Patogi. 
19 metu 
kalėjimo

>• •>'
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r> M
Tillie Page randaso 
u ž

kerszinima nužudiniinu ženkli- 
vu ypatų
juju pinigus. Nupuolimas mer
ginos yra priežastim noro pui
kaus pasivedimo ir puikiu mo
terį szk u papuoszu.

apjuodinima ir

tvksle ižgavimo isz

Žmog žudyste Lietuvoje.

Szilko Iszdirbyste 
Amerike.

Sekantis straipsnis yra spe
cialiai pagamintas A. \V. Fer
rin, Prekybos Departamento 
Pirklys!es Komisijonierius.

Suv. Valstijų szilko iszdirby
ste jau suvirsz szimtas metu se- 

sz.ilko fabrikas 
buvo pradėtas 

valstijoj 1810 m.

staigai apsirgęs 
kos nuvežtas in Pottsvilies li
gonini! i kur
mirė. Velionis paliko paezia ir 

vaikus, turėjo apie 59 
prigulėjo prie Moose 

draugystes ir kitu. Buvo popil
ki riszk n žmogum 
mirtis nnliiidino 
tojus.

iii trumpa laika

kelis
UH‘1 U

1 urojo
) prie

o jojo si alga 
visus gyven-

ISZ SHENANDOAH, PA.

Adolfas Maknis ir An
tanas Lanee, turėjo gihikninga 
iszsigialbejima nuo smort kada 
juju automobilius pagedo, 
trenkdamas in akmeni ir abu
du likos iszmesti. Maknis užsi
kabino ant automobilians ir 
sulaikė inaszina. 
supjaustyti per stiklus.

Garnys ana diena paliko 
patogia

automobilius

Sziu metu vasario 14 d. buvo 
užmusztas Zigmantas l’ugžlys, 
56 metu amžiaus, gyvenęs Pan
dėlio miestely, bet kilęs isz Nau 
jasodes kaimo. Jis buvo nuva
žiavus in Rokiszki parvežti žy
dams prekių, ir ežia susitikęs 
su vienu pažįstamų užėjo abu
du in traktierių suszilti ir isz- 
sigerti. Begin iant, prie ju pri
ėjo kažinkoks nepažistamas vy
ras ir nieko nesakvdamas sieko 
prie ju stiklelio. Tie sudraudė. 
Tada nepažistamas padėjo stik 
leli atgal ir piktai pasakęs: 
“Nu. paminėsite ......
iszejo. 
kad

nurno. Pirmas 
szioje szalyje 
Connesticut
Bet tik po civiless kares (1860- 
65) szilko iszdirbyste užehie 
svarbia vieta, ir pasiekė aug- 
szcziausia laipsni nuo pradžios 
pasaulinio karo (1914).

Suv. Valstijų valdžia, ima isz 
dirbėju suskaityma kas penkis 
metus. 1899 metu suskaitymas 
rodo 438 zilko fabrikus kurie 
produkavo smilko, iki $107.256,- 
268 vertes. Penki metai vėliaus 
1904, buvo 624 fabrikai, kurie 

tais metais szilkinos 
medžiagos iki $133,288,072 ver
tes. Sekancziu penkių metu fa
briku skaiezius augo iki 852, ir 
jie produkavo szilko iki $196,- 
911,667 vertes. 1914 jau

ir produkavo už

FARMOS! GEROS FARMOS!

gerais budin-

iszdirbo

buvo

atgal
mane!
susini pino 

ko nepadarytu jo arkliui 
ir abudu su draugu iszejo pa 
žiūrėt. Isztikruju apie jo arkli 
siiikosi trys vyrai, besirengdami 
jau važiuot, l’ugžlys elne rėkti: 
“ Vagys!

Paugzl y s,

vagius!Laikykit vagius!’’ 
I ndą vienas ju priszoko prie 
Pugžlio ir kirto kuolu in galva 
kelis kartus. Tas kraujuose su
krito ant žemes. Nugabentas in 
Rok i szk i o ligonine tuojau pasi- 
mirė.

Žmogžudžiai buvo suimti,-vi
si trys Traigiai; jie paskui isz 
davė dar du savo sėbru.

I žmusztasis

Tures ka rūkyti per visa 
savo gyvenimą.

Now York. — Studentai isz 
Stanford universiteto sudėjo 
$10,090 profesoriui James Per
rin Smith kada prasitrauke 
nuo dinsto, idant už tuos pini
gus nusipirktu sau paperosu. 
Jau tani užteks lyg pabaigai 
gyveninio o ir da pasiliks.

5)02 fabrikai
$254,011,237 szilko. Per pasku
tinius penkis metus, sulig 1919 
suskaitymo, fabriku buvo 1368, 
ir produkavo szilko iki $688,- 
468,523 vertes, padidėjimas isz 
171 f c kas pastate szilko iszdir- 
hyste tarp pirmu Amerikos isz- 
dirbvszcziu. Nuo 1919 m. kuo
met visi stengėsi invest i nor- 
maliszkus laikus, szilko iszdir- 
byste užlaikė savo vieta.

Suvirsz $190,000,000 kas mot 
darbininkams. Ir in szita. szali 
ingabefita dauginus neiszdirb 
to szilko negu bile kitu produk
tu, keturis syk daugiaus už vil- 

ezukraus ingabeni-
iiins gali lygintis su neiszdirbto 
szilko

na. Ir tik

ingahejiimais. 1921 m. 
i nga bent a $264,(lt 10,01 K1 
szilko. sulyginta su $60,000,000 
vertes vilnos. eBt m'galiine su
lygini vilna su szilku nes mes 
czion Amerike Pagaminame be
veik puse suvartotos vilnos. 
O visa neiszdirhta szilka turi
me pirkti.

veik puse

vertes

buvo padorus
Abudu likos žmogus; paliko žmona ir pen

ketą vaiku.

dukrolia ponstvai 
Bernardams Sklariams.
tai pirmutinis kūdikis 
te\ai labai nudžiugo.

:: DIDELIS BALIUS. ::

ATSAKYMAI.
Yra 

isz ko

Mojaus,

Balius
Rengia Sz. Juozapa Parapija 

isz Mabanoy City, Pa.
atsibus Seredos vakara 9 diena 

N o r k e v i ežia us sa 1 eje.
Grajis pirmos klases orkestrą 
visokius lietuviszkus ir svetim
tauti szkn s szokins. l’žpraszomi 

o t u rosite link
sma laika. Inžanga bus 50c del 
vyru o 25c moterems ir mergi
noms.

visi atsilankvti

BALIUS
Sz. Juozapo Parapijos 
Balius ant Parapijos 

Naudos, Atsibus

Panedelije 14 Geg.
Norkevicziaus Saleje

Prasidės 8 vai vakare

Visus Parapijonus Už- 
kvieczia Atsilankyti

Klebonas ir Komitetas
:: DIDELIS BALIUS.

Kuri rengia Susivienijimas Lie 
tuviu Amerikoje, kuopa No. 39 
isz Gilberton, Pa. Seredos va
karą 9 Mo,jaus ant Valūno sa
les. Grajis gryna Lietuviszka 
orkestrą. Kuopa užpraszo visu 
atsilankyti. Inžanga 50c. Mo- 
terems ir merginoms 25c.

tu szaliu
s
ir

nežinom.

rel’o-

vis atleidže grei-

viskas iszejs ant

- The
R. Rochester, N. J. 

no 
, billion 

like ours and larger.

such space.

J. S. Moundsville, \V. Va. 
Dr. Griniaus adreso 
Skaitytojams pajeszkojima tal
piname dykai karta ant metu, 
po tam 59 centu už kožua kar
ta.

P. P. Kulpmont, Pa. —
kiu knygų lietuviszkoje kalbo
je nesiranda tik angliszkai.

Mrs. K. B. Frackville, Pa.— 
Patariam vyro da neapleidinet, 
o gal susipras ir permainys sa
vo pasiutima. Juk žinot, karta 
motore prasižengus, tai visas 
svotas jaja paniekina norints ir 
nObutn kalta užmetinejimu — 
vvrui kalte
eziau. Turekie da truputi kan
trybes, o gal 
gero.

Anna J.
universe has

beginning or end. Yes 
earths 
You can comprehend the mag
nitude and the enormity of 

Go to your public
library you will find the book ♦ •
in question.

NAUJAUSES BUDAS AT- 
GAIVINIMO PLAUKU. 
Ant sudrutimo plauku ir 

kad nožiltu ir nepliktu galva. 
Tukstanczei dekavoje už dyka 
pataniavima, kuris bus dykai 
prisiunstas del tuju, kurie gei- 
dže iszbandyt taji iszradima. 
Prisiunskit savo adresa o ap- 
iaikysit per paczta. Pasinau
dokite isz progos dabar nes 
paskui bus per volai. Yra tai 
stebėtinas gydymas, nes pri-
gialbejo del tukstnncziu kurie
mano būda iszbande. Adreaa- 
vokito: (t.f.)

»Dr. Brundza Co. 
Broadway South 8th Slj.

Brooklyn, N. Y.

BALTIC STATES BANKO 
PANESZIMAS AMERIKOS 
LIETUVIU VISUOMENEI, 

.. .
1923 m. balandžio 25 <1. BAL

TIC STATES BANKAS pasi- 
Hidarti su Lietuvos Ei- 

Ministerija, ir nuo tos

54 akeriu su
kais, geri laukai didelis sodas, 
iki mokyklos tik poakes miliu
tas nueiti, teip ir iki 
rio, u..v 
elektros ir geso kompanijų, 
tik 27 mylios nuo Philadelphi- 
jos (Cityllall.) 
ma 68 akeriu ir teip pat prie 
mokyklos, budinkai labai geri, 
gražus sodas, kviecziu seta 15 
akeriu, miszkas ir ganyklos su 
upeluku, apie 20 akeriu geri 
laukai, budinkai vidury koloni
jos, szi 1 ta s 
stuboj, teip ir tvartuose, parai-1 Bankas yra ingaliotas mokėti 
duoda pigei su gyvuleis ir in-|už L. L. Paskolos Bonu kupo- 

del platesniu žinių
(Hm)

galve-ka- 
ant didelio ateito kelio 

geso kompanijų

Antra far-

ir szaltas vanduo

ran ke is, 
kreipkitės pas

J. Melly
R. D. No. 1

. f

rasz<‘
nansu
dienos Bankas lieka Lietuvos 
Finansų Ministerijos Ingaliotu 
Korespondentu Amerikoje. Pa
gal ta sutarti Baltic States Ban 
kas yra ingai iotas pardavinėti 
A n m ri Vn io Lietuvos Laisves 

Bonus ir Lietuvos 
Iždines Paskolos 

Laksztus. Taip pat Baltic State

*

f
:l>

Amerikoje 
Paskolos 
Valstybes

nuoszimszius. Ant sutar-nūs
ties Lietuvos Finansų Ministe
rijos vardu pasiraszo Finansų, 
Prekybos ir Pramones Ministe-Collegeville,

Montgomry Co. Pa. I ris gerb. V. Petrulis; isz Baltic

Lietuviszkas Bankierius 
ir Laivakorcziu Agentas 

J. G. BOGDEN
4 S. Main St. Du Bois, Pa.

States Banko puses pasiraszo
Viee-Pirmininkas M. W. Bush.

Lietuvos ekonomine padėtis 
yra toki, kad investinentas in
« -------- 7 --------- t ■---------

Lietuvos Laisves Paskolos Bo
nus yra geras, užtikrinęs in- 
vestoriams 5% ant ju pinigu; 
nuonnoszimczini 
kas motai. 1935 m. bus sumokė
ta ir visa suma. Kiekvieno 
Amerikos lietuvio pareiga yra 
duoti savo Valstybei paramos 
ir ingyti L. L. Paskolos Bonu, 
kuriais bus pagelbėta Valsty- 

naujai kuriama 
kraszto ūki. Joki 

valstybe negali apsieiti be pa
skolų, tad ir Lietuva negali be

Kadangi Lietu- 
reikia rūpintis, kad 

kokias Valstybe už- 
paeziu Lietuviu

iszmokami
pongee'kaip tai, “pongee*’ 

zilko kuris padarytas Kinijoj 
isz szi Ik va balo 

gužtu sz Shantung ir Manchu
ria. 1889 m. arspitrankom 
$25,000,000 sziIkinio 
isz užjūri n, 
ketvirta dalis

1 ir visa

Japonijoj

bei t varkvti 
ekonomini

v u z
audeklo 

tas buvo beveik 
musu iszdirbto

szilko tais metais. 1904 parsi- 
1 rankom už $32,000,000 szilki- 
nio audeklo, ir 
$133,000,000 kas
syk daugiau negu ingabenimai.
1914 m. ingabenta už $ 
000 szilko 
didis
ir 1919 m. mes iszdirbome dvy- 

daugiaus negu buvo

iszdirbome už
apie keturis

35,000,- 
kas buvo septinta 

musu paežiu iszdirbimu,
Saugok
Dantų
Paliva

jos apsieiti.
viams ir 
skolos, 
trauks, butu 
lankose, kad nepavedus kra-

finansu užsieniu ir kitu 
kontrolei, kaip tai

kuo- 
pristatyti

STATES BAN-
s va rbiausioji 

bintu dalis
Ploni 

hikszteliai palivos yra
paezios gamtos apsau- ■ 
ga nuo dantų nykimo.

Pati 
justi < 
ju pavirszis.

v ra

szeo 
va 1st vbiu 
yra atsitiko su kitomis naujai 
inkurtomis valstybėmis.

BALTIC
KAS, pasiraszydamas sutarti 
su Lietuvos Finansų Ministe
rija, tikrini Amerikos Lietuviu 
paramos taip dideliame darbe, 
kaip platinimas Liletuvos Lais
ves Paskolos Bonu ir Lietuvos 

Iždines Paskolos 
Paskolos Bonai jau

yra Baltic States Banko priim
ti ii- jo užžiuroje sukrauti. Pa
skolos Laksztai bus savo laiku 
isz Lietuvos Finansų. Ministe
rijos 
sztai
priimami pilna ju vertybe. 
1 aus ves Paskolos Bonai nėra 
kol kas iszperkami, bet jie Lie
tuvoje turi savo verte ir Val- 

užstatan

Valstybes 
Laksztu.

i1 *

Jika svk •> 
ingabenta.

Gal sulauksime diena 
mot galėsime patys
neiszdirbto szilko, bet per daug 
kasztuoja samdyti darbininkus 
rinkti szilka nuo kokonu. Per 
ilga laika, jeigu ne visuomet 
dar turėsime parsitraukti savo 
neiszdirhta szilka isz rvtu kur 
szilko darbas buvo pirmiausiu

Nuo pat rpadžios szilko isz- rastas ir augo. Rodosi, jog ma- 
szinos negali užimti vietas isz- 
lavintu priztu rytu merginu, 
kurios greitai iszima szilka isz 
kokonu kur szilko kirminai ji 
padeda. Galima sodinti szilme-

dirbystes czion Suv. Valstijose 
bandymai pradėti rinkti szilka, 
bet be jokios pasekmes, ir todėl 
turi kreiptis in svetimas szalis. 

pargabenta 
bet gauname

Daugiausia szilko 
isz Japonijos, 
daug isz Kinijos ir isz Italijos. 
J921 m. isz Japonijos ingaben- 
ta 31,704,000 svaru, isz Kinijos 
9,586.000 svaru ir isz Italijos 3,- 
OS5.000 svaru, tais metais
visu Sugabenta apie 45,355,000 
svaru szilko. 1922 m. neiszdirb- 
to szilko ingabenta apie 52,- 
000,000

ISZ

szilko ingabenta apie 52,- 
svaru. Tie 52,000,000 

svaru beveik dvigubai kiek bu
vo ingabenta 1913 
tik turtingi žmones nosziojo 
drapanas isz szilko, bet nuo pa
saulinio karo beveik visi žmo
nes paprato neszioti drabužius 
isz szilko ir niekuomet gal ne- 
sugryž in senoviszkns drabu
žius.

Net ik

turtingi
m. Praeityje

musu szilko fabrikai 
(1400) pristato visa szilka del 
Amerikos žmonių reikalavimo, 
bet ir iszgabeua nlilijonus dole
riu vertes szilko in kitas szalis. 
1922 m. szilko isz musu fabriku 
buvo apsiusta in 55 szalis. Isz- 
s i ust a z i Ikinio audeklo iki $3,- 
859,000 vertes. Dvi treczdalys 
to szilko buvo iszsiusta in Ka
nada. Beveik 
szkos-Amerikos

visos Lot viii- 
szalys pirko 

Aineriikohiszko szmotinio szil
ko. Net ir Francija, neapisant 
lakta, jog yra viena isz didžiau 
siu szilko iszdirbimo szaliu pa
saulyje, pirko szilko isz Ameri
kos. Tik pareitais metais iszga- 
bonta isz Suv. Valstijų apie už 
$600,000 szilkiniu marszkiniu, 
sukniuM andaroku, už $732,- 
000, kitokiuszilkiniu drabužiu 
už $695,000 is^siuvinejimo, mez 
giniams, ir siuvimo szilko, 
$626,000 szilkiniu kaspinu, ir 
342,560 tuzinu 
paneziaku.

suknių:' T andaroku

ir

orpu szilkiniu

Paežiu laiku mes nenustojom 
parsitraukti iszdirbtu qzilkū, 
nes visuomet yra reikalavimas
visokiu szilkiniu daigtu isz ki-

ir

džius in bile Amerikos valstija 
ir szi Ik namai gali pristatyt 
szilmos iki tinkamos tempera
tūros del kirmeniu. bet mums 
trūksta tas elemtas kas padare 
Japonija ir Kinija garsiausias 
szilko iszdirbimo szalis.

J
— Foreign Language Infor. Service.

szi Ik namai

PAJESZKOJIMAS

idant galėtu 
prižiūrėtoja 4 

asz pareisiu isz

Pajeszkau suaugusios mergi
nos arba naszles 
būti man už 
vaiku, pakol 
darbo. Mažiausias vaikas turi
2 metu, o didžiausis 9 melu. 
Asz esu Pluges parapijos, Jo
domi sodžiaus, 
mano pažinstama. Atsiszaukite 
ant adreso. (M.29)

Ludvikas Rimkus 
Box 500

Sag Harbor, N. Y.

gal atsiszauks

r

X

Irinai 
ta paliva

ir jus
jamdot

ivo dantų benau- 
sziurkszezius 

žvyruotus B 
valytojas ?

•mig.- 
nuo si 
dodami
,ir dantų

Colgate’s valo dan
tis tikru budu. Jis 
negali pakenkt palivai 
ar minksztoms plėve
lėms. Jis palieka bur
na sz varia, 
gaivinančia.
' • * II

vesią ir 
Visur 

Daktarai ir Dentistai 
szi t arekomenduoja 

Colgate’s valytojų.

Geri Dantis
Gera Sveikata.

f1 ,otį p6

Merchants Banking Trust Co.
MAHANOY CITY, PA.i- ,

■ ■1 ».■ ■’ 1 ■ i , i

Nori kad taupytuniet savo pinigus sziam banke.
Nori kad atydartumet taupinimo ar Czekiu 

skyrių. Ji gali jumis suteikti pagelba.
Ji žino kaip suteikti pagelba savo prieteliams.
Musu depozitorai yra musu prieteliai ir szita 

banka jeszko daugiaus prieteliu.
Ji suteikia patarima kur geriausia investyt 

pinigus. Prigelbes jumis pirkti praperte. 
Gera banka yra jusu geriausia prietelis.
Dekite savo pinigus in

-MERCHANTS BANKING TRUST CO. 
'---- «--- -

DIREKTORIAI:
D. 14. GRAHAM, Prez.

LEON ECKERT, Vice-Prex.
J. H. GARRAHAN. W. F. RYNKIEVICZIA, P. C. FENTON, 

T. G. HORNSBY, A. DANISZEVICZIA, M. GAVULA.
4

D. F. GUINAN. Sek. Kartjerlus

prisiusti. Paskolos Lak- 
Lietuvoje yra iždinesze

džios yra priimami 
(kaucijoms ir tt.).

Praneszdami apie tai Ameri
kos Lietuviu visuomenei, mes 
turiame vilties, ikad taip pavie
niai Lietuvos pilieczia ir rėmė
jai, taip jau ir invairios orga
nizacijos rems Bonu platinima 
ir gelbės savo Valstybei.

Prie progos norime suinine- 
Baltic States Bankast i, kad 

yra Korespondentu Sekancziu 
instaigu:

1) Lietuvos Finansų, Preky
bos ir Pramones Ministerija:

2) Lietuvos Bankas;
3) Lietuvos Kredito Bankas;
4) Lietuvos Prekybos ir Pra

mones Bankas:
5) Latvi jas Tautas Bankas 

Rygoje;
6) Bank Towarzystw Spold- 

dzielczysh Vilniuje;
7) Deutsche

Vokietijoje.
bankiniais reikalais 

kreipkitės sekancziu adresu:
BALTIS STATES BANK 

294 Eighth Ave. 
___________ New York, N. Y.

ATSIUSK TIK $1.60
O gausi saliklo ir apyniu del 15 gor- 
cziu naminiu alaus
kaip padaryti ir prisiuntlma apmoka
me.
arba 6 pakelei už $3.30.
35c arba 6 pakelei už $1.75.
žolių 30c arba 6 pakelei už $1.40.

Daktaras Namuose”

Bank, Berlin,

su pamokinimu

Geriausia stambi trajanka 60c 
Puplaiszkai 

Truk-

Knyga “Daktaras Namuose” $1.00. 
Kanticzkos $1.25. Garsas Dienos Sūdo 
po 50c. Elementorius vaikams po 25c. 
Gyvenimas Szventuju $6.50. 
Altorius Maldų Knygele, 
smagus drukas, prasto abdaro po 75c. 
Mlnksztu abparu su kabe $1.60. Celu- 
loido abdarais $1.50. Vainikėlis mažu
ke prasto abdaru 65c. Celuloido $1.60, 
Mlnksztu abdaru $1.25. 
popieros 30 gatunku už 65c.

M. J. ŽUKAITIS.
451 Hudson Ave. Rochester, N. Y. ,

Aukso 
senovės

Laiszkama

%

*

1


