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Isz Amerikos
Bandytai nužudė 4 kalnakasius 

sužeido du.
Tellmide, Col.— Bandytai at 

joja prie aukso kasyklų Tom
boy užklupo ant kalnakasiu 
apiplesze 
kainuosiu.

Tik 102,573 atejviu iszplauke 
in Europa.

Washington,. D C.— Imigra
cijos kamisorius Antanas Ca- 

“ baime turi

daugel ir vela dingo 
Musztineje kokia 

kvlo su bandytais, keturi kai- 
nakasiai likos užmuszti o du 

užėjus ant 
juju pedsakio, aresztavojo ke
lis nužiūrėtus bandytus.

sužeisti. Palicijc

minetti kalba jog 
dideles akis” kas kiszasi aplei
dimo atejviu Amerika ir iszkc- 
liavp in Europa. Laikraszczei 

’ garsino, buk milijonai apleidže
Amerika o kiti milijonai teip- 
gi iszplauks.
be, nes 1919 mete, 
szymo ant sutaikęs,

Yra tai neteisy- 
nuo pa s i ra- 

Amerika 
apleido tiktai 102,573 atejviu
isz kuriu arti puse ketina 
gryžti adgal in Amerika

8U- 
, nes 

tiktai iszkeliavo atlankyti sa
vo tevyszkias.

Pavietu-

kuria pažinojo 
o ] 

už viską
kuria
l ant

Williamu iszvažiavo
Kada

Paskandino savo paežiu idant 
galėtu apsipaeziuot su 

kita.
Saint Louis, Mo.—

vain kalėjimo randasi uždary
tas William Wrolen už paskali 
din ima savo paezios idant gale 
tu apsipaeziuot su 16 metu Ma 
rijona Brown,
nuo mažos mergaites 
mylėjo geriau 
svieto.

Su Wrolenu likos uždaryta 
ir jojo mylema, kuri prižadėjo 
Williama neapleist ir būti jam 
pagialboje visame.

Pati Wroleno su dviems vai
kais ir
prie ežerėlio maudytis. 
Williamo-pati radosi vandenijc 
užklausė jojo, ar nevelintu sau 
idant Mare su juom rastųsi ant 
ko atsake kad to sau vėlintu. 
Ant galo motore teip dakako 
savo vyrui su Mare, 
jiai ypa per žanda 
ant dugno ir
bet vyras negialbejo pacziules 
ir tik tada paszauke žmonis in 

kad buvo tvirtu, jog t
In dvyle-

jog kirto 
toji nuėjoy

pradėjo skensti

pagialba,
pati radosi negyva.
ka dienu po palaidojimui, pa
bėgo su Marijona ir
Palicije pradėjo tiryneti ir da- 
ejo prie visko.

>

y, prie

isz-

Motore apsirgo isz rupesezio, 
jog dingo josios szunytis.
Chicago.— Isz didelio rupes

ezio jog Mrs. A. Porter szuny
tis dingo, toji moterėle inpuole 
in dideliu liga ir gali mirti 
kaip daktarai tvirtina.

Josios szunytis “Jack
kurio buvo labai prisiriszus isz 
sigavo isz namo ir pabėgo. Nuo 
to apsirgo, szirdis pradeda su
stoti klibet, nervai baisei
tenipyti ir kitokį paibelei užėjo 
ant tosios milijonierkos kuri 
teip apgailestauje savo szu- 
nies. O gal Jackui nubodo tin 
giniaut ir jibszkH satr laisves
nio gyvenimo su savo szun*- 
draugais.

Oj, reikė kitokios gyduoles 
del panasziu moterių gero rim
bo.

savo

Ant privertimo blaivybes kasz- 
tuos valdžiai po $10,000 ant 

dienos.

Washington, I). C.— 
blaivybes>irvcrtimo

Valstijosią ir kad kovot

Ant 
Suv. 
prie-

apsivedė, szais pardavima svaiginaneziu

Isz Alaskos iszgabenta 
$5,250,000 aukso.

Dawson, Y. T.—
Alaskos ir Yukono

leriu.

Szimet isz 
iszgabenta 

iszkasto aukso už 5,250,000 do- 
Daugelis jieszkotoju

uakso sugryŽta in 
su tukstanezeis doleriu 
aukso sugryžtn iii 
je gyvent, nes szalczei
drapanos ir maistas nesvietisz- 
kai teip-gi brangus ir tai nega
lima vnsados gauti.
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, kurie pribuvo in 
czionais melsti Suv. Valst. idant juju tevynia pripažintu kaipo laisva sklypą. 
-----------------—----------- -

GERAI DASIPRATO.

Kad Tarybos ir Kamisijos 
nuo szalininkyscziu, • žmonių 
balso iki sziolei nepaklauso 
idant aukas suvienyt del pla
tesnio ju rinkimo Lietuvos vi
sokiems reikalams, tai sziuomi 
laik susilaukė, kad jau atsida
rė vartai ir gali aukautojai bi
le kolionijos ar miesto pūtis su
sitaria nusilmsti in Lietuva 
ant vardo
Smetonos per 
kas.

užuojauta Lietuvai ir pažadėjo 
savo parama szitame ofensyve. 
Milijonierius Joseph A. May
nard, So. Boston Trust Co., 
prezidentas, pats nuo saves au
kojo $50, pažadėjo iszrupinti 

So. Boston Trust 
žadėjo prigialbeti 

gauti auku isz duosniujii ame- 
Milijonierius May-

So. Boston Trust Co.

szimtine isz 
Co., ir dar

r ikonų.
nnrd yra pi'lgČIbejos rinkime 

ir ki-

besiginezijairt.
Galime gerai suprast kaip 

daug, auku nuėjo palaikymui 
visokiu Tarybų ir kamisiju.

Tarybose vieni paisė kad rei
kia placziai ir bereikalo neaik- 
vot sudėtas žmonių aukas, o ki
ti visiszkai nepaisydami barstė 
nei žirnius dolerius ant bile nie 
ku parengtu uesavžiniszkais in- 
neszimais ir pritarimais.
veikė ne viena katra szalinin- 
kyste, bet abidvi. Su laiku, gal 

aikvoji- 
vortes

Ta

paties prezidento 
Amerikos ban- 

Toki iszmintinga darba 
atliko muset tai pirmutiniai 
lietuviai So. Boston, Mass.

prauesza> >

Rugpj. 31 
saloj

“Darbininkas 
žinia sziokia:—

Pereita nedelia 
d. Municipal (Teismo)
So. Bostono lietuviai padare 
gražia pradžia didžiojo ofen
syvo. Surinkta $1,141.35. 
Utarhinkc per Shawmut

auku Salvation Army 
toms organizacijoms tai padir
bės ir lietuviams.
nas serž. Edward B. Creed taip
gi labai prielankiai pakalbėjo 
Lietuvos reikaluose.

Isz lietuviu kalbėjo Mikolas

Ameriko- iszkils in virszu visi
mai neturinti aiszkios w*vvO, 
o gal bus užgniaužta del szven- 
tos ramybes, bet kad teip buvo 
tai neužginezysime kad liet ir 

Venys, adv. P. Bagoczius, adv. satyrinis laikrasztukas “Vana- 
Kavaliauskas, Pranas Gudas ir gas” 
Juozas Kavaliauskas. Buvo 
perskaityta laiszkas nuo dele
gato isz Lietuvos 
Laukaiczio 
darba.
perskaito rezoliucija priesz len

savo snapu insikirt.es to
kius dalykus aikszten iszvelka. 

Senas Kapsas.
gerb. kun.

kurs užgyre

h

Tris bolszeviku regimental pa- 
' sidave o du isznaikinti.
Omsk.— Generolas Denikas 

turėjo puiku pasisekimu suplie 
kdamus bolszeyikus prie Cari- 
cino, kur paėmė in nelaisvia 9' 
tukstaneziu bolszeviku, 120 mal 
sziiiiniu karabinu ir daug kito
kio kariszko materijolo; Du re- 
gimentai bolszeviku likos isz
naikinti o tris pasidavė gerva- 
lei.
Kolczako armije ejna ant viso 

frunto.
Omsk.— Generaliszkas szta- 

bas admirolo Kolczako garsina 
buk jojo armije pradėjo užkįli
pimą, ant viso Sibiros frunto. 
Bolszevikai yra stumiami vL* 
sur su didėlėms Modems, aplei- 
dineje užymtas pozicijos ir ne- 
laisvius.

Artimoje
Kergano, 200 myliu nuo Omsko 
muszei eina kas dien, kur likos 
užmuszta daug bolszeviku.

prauesza 
buk jieje paėmė

Jalotorovsko ir

Vela bolszovikai 
isz Moskvos, 
apie dvyleka tukstaneziu ka
reiviu isz Kolczako armijos in 
nelaisvia artimoje Aktubinsko 
ir Orsko, Orenburgo aplinki-

Bolszevikai tolinus pra- 
nesza, buk Kolczak'o visa pieti 
ne armija ketina pasiduoti. Ži
noma bolszovikai tyczia palei
džia tokiutp žinias po svietą 
idant suaYžyt daugiau žmonis.

neje.

— Ar

ISZROSI JOSlsz visu SZALIU
Kas nori nirkti karaliszka 

karūna tiktai už $20,000
Budapeszi, Vengrai,

kas tikėjosi deszimts metu ad
gal, kad karaliszkos karūnos 
bus ant pardavimo? Bet szian- 
dien. tas iszsipilde.

Sztai Vengrosia randasi ant 
pardavimo auksine karūna, ge
ram padėjimo, nesziota per 50 
austrijokiszkus ir vengriszkus 
valdytojus per 800 metu, dabar 
likos i užstatyta
per vengriszka valdžia, 
na yra padabyta 
szmaragda, 
finis ir 138 perlas kas jiaja no
ri gali nupirkti už 20 tukstan
eziu doleriu.

Buvusia Austrijos 
Karolius, buvo paskutiniu val
dytoju kuris taja kartina turė
jo ant savo galvos.

Gal neatsiras kupeziaus idant 
taja karima nesziotu, nes szian 
dien karunavotos galvos ka ka
rūnas neszioje, tai naktimis ne
miegojo.
Kiniszkas gubernatorius pa
ėmė isz kasos 25 milijonus.

Kinu val- 
prieszais

ant pardavimo
Karu- 

per viena 
50 rubinu, 53 sza-

ciesoris
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Pekinas, Kinai.— 

dže inncsze slieetva 
kariszka gubernatorių Honau, 
kuris ketino pavogti isz val
džios kasos 25 milijonus dole
rius, novos ižduodamas tuosius 
piningus ant nupirkimo maisto 
del žmonių.

— Valdže Tien-Tsiene 
davė kontrakta
nais ant statymo naujo geležin
kelio Chaug-Chenge.

1

Valdžios banka apvogta ant 
2,500,000 rubliu.

Helsingfors.— Keliolika bau 
dytn ukžlupo ant valdžios ban
ko Moskvoje, paymdami isz jo 
pustreczio milijono rubliu. Vie
nas isz bandytu ir keli palici- 
jantai likos sužeisti muszije.

užk Įlipimas
ant tosios bankos in laika keliu 
menesiu.
Baisybes bolszeviku Ufoje, ža

dina kunigus ir trauke se
nukus in kariumenia.

Omsk.— Bolszevikai pradėjo 
visokes baisenybes Ufoje, 
gal d a ne sz ima isz
Daugelis kunigu likos nužudy
tais, nekuriuos nužudo kada 
laike pamaldas bažnycziosia.

Kar patu-Ru su aplinkines ia 
suorganizojo *15,000 nauju 
krutu del sibiriszkos
Bolszevikai pradėjo traukti in 
vaiska visus vyrus turinezius 
50 ir'daugiau metu.

Ugnis padare bledes ant 60 
I milijonu rubliu.

Ant Mai- 
yra užganėdintas, nes gazo no- |mosos salos ugnis doge per dvi 
siranda ir darbas gana smagus dienas.

pa
su Ameriko-

$

!1 I
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Surinkta 
per 

banka pasiunsta kablegramu 
in Kauna* prez. Smetonos var
du $1.100, arba 21.000 markiu, 

sale buvo 
žmonių, 

sumany
mą bendromis jiegomis daryti 

rinkti dra- 
maista ir 

viską siausti tiesiog in Lietu
va — pinigus Lietuvos prOz. 
Smetonos vardu, o kitus daig
ius siausti Lietuvos Raudona
jam Kryžiui. 
.... Visi aptaksuoti.

Prakalbu vedėjas ir komite
to pirmininkas
Ivaszkoviczius perskaitė* South 
Bostono biznieriams, profešio- 

namu savininkams, ' f ' » ’ * I idraugijoms, amatu inkams ir 
prastįems darbininkams tįik-’Ikoms pasielgs kaip reikės pa
sas. Minia užgyre projektą ir 
kolektoriai turės nuskirtas tak Iežia valdžia, 
sas nuo visu paimti, jai patys

Didžiule Teismo ; 
pilna cntuziastiszku 
Susirinkusieji užgyre

szi Isz Lietuviszku kaimelu
Galop adv. Bagoczius

Kulpmont, Pa. —

Yra tai treczias I

' 'ir

Praejta 
kus ir susirinkusieji vienu bal- smivaite gyventojai turėjo ne

mažai baimes
Quirko, Augustino, Stroupo ir 
<itu pradėjo apsisest in kasyk

las ant keliu pėdu. 1 
jai inncsze protestą in 
kompanijos 
nelaimei.

namaikadasu jia priėmė. Adv. Bagoczius 
kalbėjo isz dvieju atveju. Pir
miausia aiszkino apie Lietuvos 
politiszkus reikalus, antroj kąl 
boj aiszkino apie užsibriežta' 
So. Bostoniecziu darba.”

Szitokio darbo gero valios 
lietuviai jau seniai reikalauja, 
kad aukaujant Lietuvos reika
lams pinigas, nebūtu žiūrimas 
keno jis yra arba koki komite
tai priima bet bile tik butu per
duota Lietuvai, <’ ‘ 
Bostono lietuviai matoma ne
paiso visai tu apmaudingu sza- 
lininkyscziu, ne ginezu, sudėjo 
gera auka Visi iszvien ir nu
siuntė tiesiogei Lietuvai vardu 
prez. Smetonos, o tas

Baisi

Gyvento- 
l anglių 

idant užbėgtu tai

lį

!

i!
pa- 

Siberijos.
*

1 :,ji

ii™ d
pinigini ofensyva, 
bužius, avalines ir

namu.

Ameri- 
koniszki bankierei ketina pri
statyti piningus ant padirbimo 
tojo geležinkelio.

3240 kineziku žuvo didelioje 
viešnioje.

Pekinas, Kinai.— Pietų dali
ję Kinu pakraszcziuosia siautė 
baisi viesulą, kaip prauesza te
legramai isz Fuchow.
mariu vilnis užliejo pakraszti 
ant 30 pėdu, kuri paskandino 
3240 žmonių ir daug nuncsze

Daugelis žmonių yra
nesurandamųjų, nes vilnis nu
li esze juosius in mares, i

Ar kunigai privalo naudoti 
tabaka?

Londonas.— Londono kuni
gai risza labai svarbu teologini 
klausymą, būtent ar kunigai tu 
r i rūkyti. Nuomones tame svar
biame klausyme yra labai pasu 
daline. Vieni kunigai tvirtina 
kad viską galima daryt del 
Dievo garbes, bet kiti, nesutin
ka su tuo ir retkareziais pare* 
inia savo tvirtinimus isztrau- 
komis isz biblijos.

Tuose svarbiuose
Į vienas kunigas pasko:

Viskas priguli nuo tai, 
jus rūkote. Asz rakau eiga ra 
del Dievo garbes:” 
duria:
sa savo gyvenimą nesurukiau 
tuzino cigaretu ir tai buvo Tur 
ikijoj, kur butu dideliu inžeidi- 
mu ne rūkyt kartu su szeiminin 
ku.

vertes

baisus

Pagimde penketą kudykiu.
Red May, Florida.— Netoli 

nog czionais, mažam kaimelije, 
Mrs. Oskariene Bray 
senumo,
kius sverenezius 
svaru, 
kini, 
yra 
tęs.

, 42 metu 
pagimdė penkis kudy- 

nuo 4 lyg 8 
Motina sveika ir kudy-
Teip naujei gy mušiu 

tris vaikai ir dvi mergai-

ro

negeriau piningus pa-

Tegul blaivi-

gorimu valdže turi ižduoti kas 
diena po 10 tukstaneziu doleriu 
i;eip garsina generaliszkas pro
kuratorius Suv. Valst.

Jeigu kongresas nepaskirs 
tuju piningu, tai prohibicijos 
tiesos nuejs ant szunc uodegos, 
tegul žmonis gere kaip gere ir 
užbaigtus kriukis -kalbėjo pro

Suv. Valst. |kuratoris Palmcris.
Ar

Suv. Valst. skyrti ant. kokio naudingesnio 
tyksfo, ne kaip kovoti prieszais 
žmonių norus ?
ninkai sunaudoję tuosius pinin 
gus ant geru užmanymu ne 
kaip priesz blaivysta.

Sudege aliejaus vertes ant
5 milijonu doleriu.

New york.— 40 dideliu ku
bilu kuriuose radosi milijonai nalains, 
goreziu aliejaus, verties dau
giau kaip 5 milijonai doleriu, 
sudege Long Island City. Alie
jus prigulėjo prie Standard 
Oil Kompanijos. 50 žmonių su- 
žeido laike gosimo ugnies.

p, Antanas

gera auka Visi iszvien ir

Darbai 
czionais ejna labai gerai ir ga
lina uždirbti piningelio pusėti
nai. Fabriku yra visokiu: me 
diniu, maszinszapin ir kitokiu, 

dabar gi So. j£ag pabūna darbus gauna. Ka 
, no- 
žemos 

turinezios nuo 2 lyg 4 pėdu 
’4 r

augsz’czio, bot kas yra pripra-

Saginaw, Mich. —

re
arm i jos.

f

py
iii

syklos teip-gi dirba gerai 
rints augliu gyslos yra

■

M
|ltl

T , nu

vardu įcs fo]ciošia kasyklosia dirbti | Arkangelskas. — 
su au IK

1

ii
1

• Iszdege puspenktos
:• Įsitaros su szalios szale jo esan- allgiig czysta o ka nuszauje tailuiylios plotas o bledes daejna 

ir Kuoduoji. ' lyg 60. milijonu rubliu. Badai
— Oras czion puikus, uždo-Įugnia pradėjo keli piktadariai 

rojiniai geri ir duoneles bus už*
nesti-

i
'll'''"!

gineznoso
Nuo So. Bostono lietuviu vi- 

laiku ju nesumokęs. Aptaksa- įsos kolionijos ir didmieseziai 
vimui pasiprioszinimu nebuvo, privalo dabar imti pavyzdi, ir

Sulyg komiteto- aprokavimu pradėt ta darba veikt pagal su
laiko szito sujungto ofensyvo tarti susirinkusiu aukautoju, 
Bostone ir apielinkeso bus pa- tai nereiks ne ginezu skaudžiu, 
daryta. Lietuvai arti $100.000. | no partijų paisyt.

Szitokia žinia ir So. Bostono 
o |lietuviu pasielgimas tai 

visus geros valips 
žmones, ir pamatysimo kad td- 

Ford, kalbėdamas lietuviams Įkiu budu bi;s trigubai surinkta 
Teismo saloj, iszreiszko didele auku dauginus negu praeitojo Ivaikszcziojo.

X * w
k • i . ‘ ik , .r 1 F " I L . . ■ , 1 \ 1 1 ■ 1 '■ " ‘ I.
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tiksle apipleszimo. 11 ka
Tarp kaimynu.

— Ar žinai, .kūmai 
ta nedelia mano verskis suėdė 
karve!

— Del Dievo!
buvo ?

— Nugi verszis 
vojau nuo

Valdže stengėsi mano karve.

Influenza pradėjo smaugt 
žmonis Czikage.

Chicago.—.Influenza ant ge- 
apsisedo czionais ir pradėjo 

t žmonis kaip praejta me 
vėliausius danoszi-

tai asztuoni mirė o 39 šer
tąją liga.

smaug 
ta. Pagal 
mus
ga
užbėgti prasiplatinimui tosios 
ligos.

) praoj-

Kaip tai

ka iszpro- 
Jurgaiczio,
- Mat turėjau kar mis ir maistu, 

ve parduoti, kad užmokėti ad
vokatui. 14 A

’ toktinaį jeigu kviecziaį 
pus.

n
į"

Bent puse tos sumos turės but 
padaryta grynais pinigais,

suode kita puse drabužiais, avaline-1džiugipa

d£..'£x,

nu-

Kitas pri-
“ Aszmcniszkai, asz vi-

Pas sziaucziu.
— Badai ponas Kurpalauc-

kas dirbi ezobatus ir del pono [tukstaneziu vokioeziu
Rublovicziaus — bankierio? keliauti in Meksika ant *
Ar nuo senei? gyvenimo, Bet asz nesiprioszinu rn-

h

30,000 vokieoziu regėsi apsi- 
gyvent Meksike.

1 i ■*

Mexico, City.— Trisdeszimts 
rengėsi

apsi-
pagal praneszima

— O-ho, jau asz jam dirbu lArthuro von Magmiso, vokisz-lkymui, jai tai darydamas knnL 
nuo tada, kada jis bo czobatu|ka ambasadorių gyvenanti czio|gas gali 
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n a i s. -U i

areziau priejti prie 
(žmogaus sielos (duszios.) ” 
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insikirt.es
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Gyventojai labai nera-

Po visas Suv. Valstijos dide
le neramybe. Straikai, maisza- 
czoi, neužganedimai ir pleszi- 
mai.
mus isz dabartiniu laiku. Dar
bininkai spyrėsi savo tiesu o 
darbdavei norints pristojo da
limis ant juju pareikalavimu, 
atima uždarbi kitokiu budu.
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.P. Norkus, 
dienraszti 
gryžo prie 
ninku.”

Dabartinis

( <

kuris redagavo 
Lietuva” vela su- 
“ Vienybes Lictuv-

redakto-“V. L.”
ris P. J. Purvis, nuo 1 Rugsėjo 

“Tėvynės”užėmė ••Tėvynes ' redakto
riaus vieta, isz kur pasitranko 
V. R. Raczkauskas, kuris neuž- 
ilgio mano keliauti in Lietuva.

Kaip girdėt, tai kitosio ižda- 
vystesia užejs permaina redak
torių, kurie Užyms kitokius 
darbus, 
lietuviszku laikraszcziu 
simoka.

kurie
nes redaktorysto prie 

neap-

k
Isz Serbijos telegramai skel

bia, buk daugelis turtingu žino 
niu priesz kare, dabar pasiliko 
ubagais ir gyvena tvartuosia.... 
Austrijokai ir Vokiccziai api- 
plesze tuosius Serbus pirmiau
sia, po tam atėjo Bulgarai ku
rie eme viską kas tik davėsi pa 
ymt, nes iszveže net balkes isz 
namu ir gabeno in Bulgarije. 
Serbai ne turi jokiu apredalu 
ne czeveriku. Panaszus padė
jimas vieszpatavo ir Lietuvoje 
kur gaspadoriavo 
ir bolszevikai.

Vokiecziai

J#

Kada žmogus užgema, nieko 
ne žino apie save, vėliau diena 
už dienos, menesis už menesio 
liekasi geresniu ir manstesniu. 
Būdamas da bekalbiu apie nie
ką nepaiso, nes ka pamato nori 
viską del wives, ir viską su ran
kelių siekia ir sau in burna ne- 
sza, nes
gingo žmogaus yra panaszus in

Kudykis didesnis prade-
f 

brolius ir
Paskui da myli savo gimines o.- 

kiemą arba
Tokiu budu at- 

iszsirietejas žmogus in

silpnas jausmas var-

i- "

te

'1

» 
hunai dėl savo locnos szeimy- 
neles jau yra labai ęlideli, o da 
didesni gyvuot del tėvynes ir 
tautos! O kad tuosips priva
lumus iszpildyt tai relkalauje 
žmogus visa , gyvastoi darb- 
szuot, bet kaip* gali tokis .žmo
gelis, kuris del tėvynes ir tau- dvasiszkas Jonas Jasinskis, lie 
tos savo nieko ne yra padaręs, ’ 
girtis, jog gyvena- del žntoni-|prigulmiiigos parapijos klol»o- 
J°st 
k i del' kuriu juju pilvas locnas

Ypacz to
kio žmonis, kurio negyvena del 
savo tėvynės ir už savo tauta 
yra da vis kudykis, turinti pri- gyvoąo kokį Įaiką 
valumh tik del tėvu, tai yra, 
prie tu, ka juosius maitina. 
Szuo teip-gi ten buna kur jin 

Szitai papuosze žmo
gaus yra meile del t evynes ir 
del tautos.

siems kanuodidžiausia pasise
kimu ir kad atoitijo visi pašto- 

D* A

'„Y,
^111111^1 Wil. T

w

e>

O kad tuosips priva-
i

Tai yra plovikai,;tai lo

yra žmohiszkumuė w

lakina.

Fabrikan-

I , ( ,

Baisikeloi arba dviraezei vol 
gryžta in mada ir kaip girdot, 
tai szimet ju bus dauginu no 
kaip praejta mota,
tai dirba juju daugeli, nes ap- 
laike milžiniszkus užkalbini
mus isz Europos in kur ketina 
siunsti suvirsžum pusią milijo
no.

Del keletu atsakome: 
musu vežimas,
Mes negeidžeme tarnaut del 
vienos partijos, — įneš dirba
me del visu Lietuviu ir tarnau
jame del labo lietuvystes ir vi
suomenes.

Visados ginsime Lietuvius

tu dienraszczeis
1 ' ū

‘ ‘ Dirva ’ ’ pranesza, bu K isz 
Palmerton, Pa., atvyko in Clo- 
velanda, Ohio., ncprigulmihgas

pranesza, buk

tuvys, kuris apims slnvokii ne

no vieta po numariu 2425 W.
11-th St.,. S. S. Cleveland, Ohio.

Jasinskas yra gerai jiažinstu-i 
mu del Mahanojuus ir Szena-, 
dorio gyventoju, nes czion pra-

į*
Ja*

REIKIA PASISKUBINT.

galima in
Lietuva pasiunsti vijoki dra-

kad apdangalu prigeibejus,'tai

Dabar kada jau

bužiai bicdnioms ten žmonoms 
v I / ' < . • « < » -i « . i/ ■<*. ' » .1 «'

GLOVERSQ MA1NIEIUS '
V .Ą ■'•- . 4»X.K‘r')* V . ' T

41 ), p» « |

Kam šupjudynet gerus kaimy-I 1 J ' I* • * ' 'I *

T '4 * b

Ne 
ne mus veža.

4 4

f f

V* *-4, nuo sukeziu kurie kele patrijo-
tizma prjsiplakdathi už vado-

> tik-

NESITIKĖJO JOG JAM PA- «

Pajieszkau savo brolio Juo- 
Paeina isz Kai- 

Keturvalakitt

KUR BUNA?
DARYS TIEK £$AQUMO. 

J ,
Siuncziu szirdingii padėka-lzo Rmožin vone įž teip puikia knyga ko-1 “ 

kiu yru “Tuksiantis Naktų ir 
Vienai. Da tokią istorijų ne , .
esmių girdėjas ir skaitės ko- Suvalkų gub

nūs kurie su savim gyveno mal
|szei ir broliszkojo sutaikoje

’ - 7 1 * " f ' *. J, • ' ’ K * . 't , I
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Tūlas kuningelis not Hope 
pcfsiskyrt lietuviui su jojo len- 
kiszka paezia su kuria gyve- 

, ną sutikime per 32 metus kalbc

, I 4 I 1 • , 1 ’ *; » -

per tiek metu.
i < . » t T- ♦ ’ , » • ' 1 1 į -

' Iii’.

* ♦ i i

vone už teip puikia knyga ko- i • ... rzzrn i i a« TkY 1 •

» <

i
,1
i.'

jjr ..... ....
v ° dainas: “ Jurgi ar tii pasiūtai
V vesti Lenke, geriau padarytum 
įO knd Įiersiskyrtum. ’1 (tas yra

faktu isz kuri įaliu prisiegt).
ŽniogeliS tais žodžeis teip 

nutirpo, jog užmirszo paymtr

darnas:
««*» M

Vidgiriu,
Vilkuviszkio Pavieto, 

Piriniaus gy- 
kias radau tojė'knygoje, kUrilvcno Newark, N. J. 
manę palinksmina'' diena ir Pennsylvanijoj, dabar 

tai tuojaus grįębipos už kny-

Da tokią istorijų ne
mp 
Gmino.

•j

Paskui 
nežinau 

Kas apie ji žino ar .jis

■V

Čląvci’sąs 20 Rug

Negaliu iėzsodet malsžei]
Myleini vaikelerf

> * i < •’ i L <*?'' j . . J *wi!l . i
P

i

kpiiingeli už sodines ir įmesti 
laukan. ,

bėriau kuningelei ir luti pa-
laukan.

Ooriau 1 
liautu varyti toįia prdpogan-i r « L* i; ••*!/ ■■ ■ « ■ «. *

nakti. Kada, pareinu isz darbo jcUr
tai tuojaus grįębiuos už kny- ’ __v. .. .
gos, nerupi man nereikalingus'.Pa^s meldžiu praneszti adresu;

tto 75)vietas. Netikėjau ka kiti kal
bėjo apie ta knyga pakol sau 
neparsigabenau isz redakcijos 
‘Saules”. Vėlinu kbžnam jiaja 

pirkti ir skaityti p turės sma-’ 
guino daugiau Icąip už szimta 
doleriu. Su pagarbu, 

Vincas Malaiszka
Sparrows l’oint, Md.

’ ■ ! -J |

4

doleriu. Su pagarba

Kazys Bruožis, 
756 Atlantic Sir., 

.Stamford, Con n.

Asz Marijona Nąvickiute pa 
jieszkau mano broliu Juozą ir 
Antano, pirmiau gyveno Ply
mouth, dabar girdėjau gyvpna 
Cpmbola. Abudu jau 16 ar 
17 metu kaip Amerike.

.dą'czion Ainerikė, nes isz to ga

sukėlimą maisza'cziu1 j
• . U/, I

. (Jcfiaūšd'Ln tuosius cfalykus I
................. * J . G J I

■ • \ V i T ; *: 4 ■ v' V'" ' f t ILenkai su Lieiuveis gyveno su- I

AbuduIi pasidaryti jnilžinisžkap erge- 
lis, O u z
czibpais sžaudo prasikaltėlius.

nęsikišzt jeigu czu

........  '-^. tikime ir
ti Savo, opiau seųam žmogeliui I. T|

A. ' k ’ . Ii 4 Jf . 1 1 ' * ’ .' Ji — . I A. a’ ate - I

įU8 idant jaunumenia giąlbetu nuo 
lirva yra 
I? dirbti o 

gerai padarytu kaip Ameriko-

girdedūmas visokeš politikines
J. t’Li Vi ii,

1 O
j. t a »'ai.agitacijos
.1 ’ . ’ ’ '4 • f J' NA k'

būtinai reikia dar jau pasiskii- vautystd nuo
bint, nes žlegia arti, o toji kaip

‘k i j - v — \ i ' . ’ tuvos.
Kaip p. Romanas Karuža , 

! . " v. w •• *rv. - ,v.; ' •

ir bads žmones galabija. '
t * • *• « ,» *1, v *• < : ' >

parvažiavęs isz Europos žodžiu 
apipasakojo, tai Lietuvoje ne 
teip didele beda su kaimuo- 
cziais kaip su 
sako:

ypatinga! musu I
...

‘ Kada užsibaigė I 
kare ir pareikalavo laisvos lie-
, ‘‘.'.'tl'n p* '.'t : J".;-.1 ■; ,

Kožna tauta pradėjo jiėszj
.< tl’’L ■ j'i1 < L f 4

czioii " Amerike 
; 3 . V\ te i r t

io ir brolystėje,’ tai ir to- 
r • r i 1 . * 1 • i. • i * * * * c'' 14»t J ‘

Geimu kunigai padarytu
liaus tegul teip buna. '

Jei
gu kas žino apie juos, tegul 
pranesza ant adreso.

Marijona Rumckiene,
105 Casey Ave.,

• . Wilkes-Barre, Pa.
f' '■ -...—

j’ajieszkau Joną Strimaiti 
paeinantis isz Suvalkų gub., 
Vilkaviszkiu pa v., Kaupiszkio 
gmino, Totorkiemiu kaimo, 13 
metu adgal gyveno Shamokin 
Pa. 1 

rudeni pigel del;^|- adrego

-------- ----------- -------- -----—— L
KXJDI ŽMONIŲ .

Pridekite prie saw> vogos 10 lyg 
25 svarii kožna mencal. Per gva- 
rantyta, atsakanti gydymą, "rono^i 
lino padidins juso voga su stipri! 
kunu ir muskulu. Prisiusklto 10c.'i 
o gausite sompclj baksuka vertes . 
50c. Prisiusklto szt hpgarslnlma'. 
Maliauoy City parsiduoda HagenM 
bucho aptickojc. . ^American j Pro
prietary Syndicate, Malden, Mnšs.

(to 74)

Stanton Hill,

teip-gi szirdiš pradėjo klubt
jog niusu brangi Lietuva . .. , . . , . . , ,.v.
laisvu ir

L4?r7',”:-7; -Vr«";.rV J
Bet mūn tas daugiausia n

jog niiisu brangi Lietuva...i > • .-i, ; '/ tU <.’<•-4’

savo kautus ant senatvės.

U Ik.

KARMOS FARM OS.•. <i' ...i;. miesczionimis, 
“Kaimuocziai ir laike 

vokiecziu apiplėszinejimo Lie- > 
tuvos žmones, mokėjo viską ge 
ra i paslėpt kad f liukai nesuras 
davo, o szimet esą geri ant lau
ku vaisiai, tai tiems tik su ap
dangalu teip pat siaura, bet 
biedni miesezioniė neturi nieko 
o fabriku nėra, 
neturi kur, tai 
pirkt ka, norą

1 1 \ • ,, ►

tai-gi dar priesz žiema mums 
visiems reikia kibti prie rinki
mo drabužiu kuriu vis gi galim 
suteikt.”

Nežinau kuriame asz laik- 
rąsztyj mąęziau duota projek-

uždirbt pinigu 
kad ir nusi- 

visiszkai už ka,

plati aut kurios galątI '? iv • ‘ ■■ - . ‘

, liet man tas dauginusia ne
patinka, jog lietuviszki politi

•' i . i »• I" ‘ i

nai *kaiba: <

Tegul atsiszaukia ant 
(to 74) 

Edward Pet kaiti s,
133 IV. Main St. 
Rockville, Conn.

TEMYKITE LIETUVIAI.

Pirkit Farmas i 
nanezio pavasario ba pavasari yra 
farmos daug brangesnes asz turiu 
daug puikiu farmu kūrės Rudeni, par-

virsz 400 lietuviu Karmas tas Rciszkc 
kad yra tinkamas krasztas del ukinin- 
kystes del platesniu žinių rašzyk’

• Jto 751
J. A. Žemaitis,

Fountain Mlčh.

4mind your own 
/1 1 duosiu pigel czla jau yra pirko su-

kieriai ir atgaivintojai Lieju- Į business! 
vos kisza savo snapus už daug 
in amerikoniszkus 
“bizni”
sius prieszais Lenkus su kureis
gyveno broliszkojo meilėje nuo
kada pradėjo važiuot in Ame
rika.

Apie Lietuvos reikalus czion 
nieko nekalbėsime tas neprigu
li in Amerikos politika.

lietuvius
ir pradėjo pjudint juo-

Gloverso Mainieris.
\ I V V . *r* > .*

.Į UOKAI.
Ne kvailas Grigas.

Ar girdi, Grigai, kaip pri
bus ponas profesoris, tai jam 
vartus atidarysi.

— U-gi kas per vienas ta
sai profesoris?

— Profesoris tai yra tas, ka 
viską moka.

— Tai mokos sau ir vaitus . .... .. : ::

Temykit Lietuviai! Prane- 
draugams ir 
su

R. — 1

FARMOS — FARMbS. '

Musu kampclijc Hart, Michigan 
geriausia pirktle ‘farfrias, del to kad 
plrkikas gali pats derėtis kaip tik no
ri su savininku, no teip kaip kitur kad 
agentas neprileidžia pirkiko bot jis po 
nas. Pas mus kitaip ir jau koletą 
szimet pirko isz Pcnnsylvanljos ir tik 
ka dabar pirko piiikla farms 60 akie- 
riu tiž $31do. Petras Szitnktis isz 
Windber, Pa. jis apvažinėjo daugybes 
vietų Michigan steite ir atvažiavęs pas 
mus geriausia jam pasidabojo nes pa
mate dar puiku'jbvit ton t lauku, gra
žiu ganevu, (Jaąęj'be. vaisiu ant sodu, 
gražiu i lot u viu* gyvenant po kelis prlę 
vietos, tai ir jam patiko.' ‘ Kokios tik 
norėdami farmos, raszykite In Ameri
kos Ūkininką” laikraszti 
musu kaime, paazvenstąs tik del ūki
ninku, kožnas gaus atšaklma. Da
bar gerai pirkti 'Ūcs dar gali paset 
rugiu ir kviccziu ant ateinanezio me
to. Adresavokito.

M. Wtolenczlus,
I

szu visiems savo 
prieteliams jog su leidimu 
Pennsylvanijos Valstijos isz- 
gavau privatinio Bankieriaus 
Laisnius, ir tikiuosi nuo pir
mos dienos Rugsėjo užsidėti 
savo Privatini Banka ir Agen
tūra szipkorcziu ir siuntimo 
pinigu ir 
Real Estate

szipkorcziu 
“Fire

Skvajerinio Offiso, kur galėsiu 
Tautiecziams geriaus ir atsa- 
kaneziaus visokiuose rcikaluo- 

Teipgi turiu 
užsįstates atsakanezią gvaren- 
-cija in valstija ir esiu gvaran- 
tuotas per vietinia valstijinia 
Banka, meldžiu su visokeis rei
kalais kreiptis po antraszu: ,

J. C. Bogden,.
Cor. S. Main & Long Ave. 

DuBois, Pa.

i

vns, ne del labo'Lietuviu 
tai lietuviszko dolerio.

i
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— Malszi duszia, czysta sav 
žinia, ^gyįenįmaą davadnasį 
tas tiktai vėlyboje'’' senatvejė 
bus užganedintasjtr

— Jeigu ne szi libda kalbėsi 
tai geriau padarysi kaip tylėsi.

— Jeigu sergantis ne stėnos

— Laime kaip garsas atsi
lieps, bet neprisfartys, tik to
lyn nubėgs.

Tik tiek prįmysiu, jog nuo

tai ir sveiku ne bus.
u , . .

jin.
da pažint motina 
netrukus

myli tėvus, 
seseres.

visanetrukus 
miestą savo, 
ejna
meile tėvynės ir mėgsta savo
sklypą už visus kitus geriausia 
ir buna apginime savo tėvynės 
su visom spėkom, gindamas 
jin nuo užpuolu ir szelpo savo 
tautieczius su artiminia meile. 
Myli teip-gi savo tauta ir tokis 
tautietis jojo yra jam artimes
nis negu kiti, 
gus myli visus
tautas, visa žmonija.
tada isz paejles visi privalu
mai žmogui pasidavineje. ♦ t , a

Davadnas žmo- 
žmonis, visas 

Teip tai

Kas turi tėvus, turi privalu
mą del juju, kas turi savo locna 
szeimynelia, turi privalumus 

' del josios; kas turi tevynia, tu
ri privalumus del tėvynes; kas 
turi tauta, turi privalumus del 
tautos; kas gyvena žmonišzkai 
turi privalumu del žmonijos^
Tokiu budu iszsisukineje žmo-/

— ku-gus lyg ncsinertelnumui 
ris jau turės tiktai paežius pri
valumus del Dievo ir bus Die-

Teip tai žmogus priya- 
lumuosia kas kart didesnis, net 
ant galo nepabaigtu, 
klausome:
žmogus be meiles del tėvynės 
ir tautos?

Juk turime ir tokiu, 
prasiminc ukesais viso 
ir tie jei yargszai

VUJC.

Už tai
ar kur gali rastis

ka save 
svieto 

nori gyvent 
del visu tautu, del visu žmonių
norint tiktai pasiskyrus priva-

o

—....... ... ...*4

Matomai pavietre 
užstojo, nes teip dygėta kaip

Ne dyvai,

straiku

grybai po lietui.
darbininkai negali isz Savo už
darbiu iszsimaityt per brango- 11 
nybia produktu, tai yra prispir 
tais provytis didesnio mokes- 
czio.

J

» •

Tankei užejna klausymas

Insurance & 
kartu prie savo

I ♦ * I ?

laiko kada praliejo varyt viso- 
kės prakalbas czionais ant ku
riu pradėjo pubjekinet lenkus

Ą . - -k t ' g" • * • * t ’t • 9

ta, . kąd i. rinkimo geriausias 
esans būdas toks: “ 
automobiliu ir du žmones kad 
važiuodami ejtu per stūbas 
rinkdami drabužius, tai grei- 
cziausias bent dalbas. ” 
projektas teisingas, nes szeip 
kad kas ir norėtu, koki drabu- 
ži dovanot, tai nesulaukia rin- pradėjo garsinti net ant pa
kojų.

Mes panesziotus drabužius, susirinkimo idant Lietuvei ne
ar apavalus kad visi Lietuvei turėtu jokio susineszimo, drąu- 
suteiktuinem, tai daug labai gavimo, nevestu lenkes už pa
ten Lietuvoje prigelbetumem, 
ir teip turim padaryt.

Asz teip pat turiu sudejans 
in baksa vienam žmogui visą 
apsidengima pilnai nuo apati
niu iki virszutiniu sermėgų ir. yarn sklypo? ■ 
apavalu, bet kur kas niekas ne- <

Pasamdyt

Tasrr

ir laikrąszczĮuosia apie tai ra- 
szynet tai pagal mano sena pro 
ta peržengė tiesas Suv. Valsti
jų ir.da gali.gautis iii kalėjimu 
už supjudima.malsziu gyvento
ju szio sklypo.

Kunigai ir kitokį kalbėtojai

mokslu, Įaikraszcziuosįa ir ant

atidaryti. ? se patarnauti.

J. lllini/JL LAUVJIJLCl XY ACA JLIACA'Oy

kiek randasi Amerike Lietu- renka, r°ik žiūrėt kam kad nu-
viu ?
kyt ne suskaityt pakol nepe-

• • • ' ■ * ■ . ' > ireis suraszas gyventoju atej- 
nanti meta, nes dabar laikas.s 1

- ■ 1 • . i

To niekas negali paša-

pasirupyt idant valdže teisin-
4 ' •

i czes, nesimelstu ant lenkiszku 
knygų, nekalbėtu lenkiszjcąi ir

• t. t. , ....
Ar-gi kaą girdėjo kvailesniu 

cenzūra ęzionais Amerike, lais- * *

Jeigu kuųingelęi tik dabar

‘ Tai vis teisingai.
Pienius tare in savo vaikiną 

kuri nesenei buvo priemes.
— Ka tu nori daryt, vaike? 

Ar tu nori pilt vandeni in pie
ną?

Vaikinas:-— Kodėl ne, juk te 
nai, kur šiuži jau dabar, tai .vi
sados teip darėme.

Pienius
• k

ke! asz to ne (įlarau
Asz pirma in ta 

vandeni o paskui piond.
Vaikinas:—

’ ■ i

Pienius:—,

- Ar tu paikas vai-

ąudą pilu

išeinantis

ninku, kožnas ęaus atšaklma.
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Didžiausia Agentūra Siuntimo Piningu in Lietuva ir Kitur.
i G » '’ii. . \. ♦ _ ♦ _ J . ■ J
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Greitai ir Teisingąjį. Atlieka visokius Notarijalnus reikalus.
Apsaugoja Namus ir jNaminus Rakandus nuo ugnes.

Tai-gi žinau kad yra
daąiprato, idant Lietuvei nesi-

siunsti.
ir dauginus tokiu žmonių lau- 
keneziu kad rinkėjai pribut.

4

GROMATOS

Del Draugyscziu pristatau visokius reikalingus daigtusJ

Na juk tai vis 
Na ne vis tiek tu 

to nesupranti. Klausyk: kada
perkantis paklaus ar pili ’van
denio in pieha,' tada gali (Įra
šei pasakyt jog ne.

J * i 

r v.

"5

kaip tai kukardas, juostąs/ .karūnas, peczeczius ir 1.1. 
Norinczius gauti prekes piningu ir kitu žinių, meldžiame 
kreipts pas mane ant virsz-mineto adreso.

d__ -y • v.' - r-
"4 1 r J (;: • 

J 
-'*■ .............. -...

i .

Ar dabar
•" .jį-..si'•'! I

• • C , : , .1 - ' • >
Vienytu su Lenkais, tąį geriau 

‘ ‘ go way back 
and sit down ” kaip anglikai va

• • 1 .i-t :> ' ,>

Ąr-gi kunigai pūtis nedąvi-

padarytu idant supranti 7
■%

T

v

,, A.... .... 11.

*

Senas Kąpsas. dina.

gai suraszinetu lietuvius L i e- visi šnekėdavo vis npie 
knyga Tūkstantis naktų ir vie-t u ve i s.

Nekurie mena kaį czion yraNekurie mena kacį czion yrą na o ;asz yjs, nežinojau tikrai 
apie 800 tukstaneziai (?) Pa
dekime tegul ir tiek buna, bet
kas isz to, kad ir tasai skaitlis yĮs žmonęs garsino kad ta kny- 
pasidalincs in keliolika partijų
o ir apigardosia; kur lietuvei; Jdėk atsVere^bąt tas tikra'tei- 
apsigyvenia skirstosi ant kelio;
4 * ’ • Ą ’ ' ' * t ' ,T” , J'.
lįka partijų: l^auniszkiu, sąval-.
.kiszkiu, vilniszkiu,- kapsu, .d^u-i

1 ' 1 ’ ‘ ? r \ '* i r ;1 '

ku, zanavyku, paprenioku ir tž

ir tiek buna, bet
, f 1 \ , ♦‘Vi a t Ji l".

t. O ir parapines draugystes 
skersuoja terp saves. 0 jau kas. 

tai baiseikiszasi nuomonių 
tamsios ir laukines.

. I J Ii , , — *

Kaip pyanesza “Laisve,” tai 
atejnantis numaris iszeis dien- 
raszcziu, tai yra nuo 16 Rugse- 
j°- ■ .■ . -

“Laisvei”.
teip sunkiam užpii|i|Vmc. (

laikraszczei ketina iszejtinet 
dienraszczei.

i 4 C Laisve

vėliname gilinkio

L e v ■ 1 • i • T1* 4' ‘ '* *1 ' • ^4 •Girdot, jog ir kiti lietuviszki

Vėliname vi-

f

PRISIŲSTOS.
■X nekriksztino lietuviszkus vai

14 i / :,{ Tf, įR? . k< p . m v/

h

< Lietuvos Atstatymo -Bendrove
Pirmiausia ir Didžiausia Lietuviu Korporacija New . Yorke

‘^^V*** JT • ■ ■ . ’ T *' -U

Lietuviu Atstatymo Bendrove pasekmingai vykdo sziu reikalu atlikimą: 
L ♦ ■» ■ f - *’*,(

v * 
S

nėjo, sžliubo su Lenkėms,, ar-gi
____1____•!___ 1 i V . ±1- _ I

. if - r.-. <

kus lenkisjąai? ar--gi patįs ku
nigai nelaiko Jonkiu ūž gaspą-. 
dinos, o dabar' ta viską norį nii-

* * - » i - 1 - s * <■

nigai nelaiko (lenkiu ūž gaspą-kas tai per knyga .bet cįąbar 
kaip .parsitraukiau tai parna- 
cziau jos vertybe, nebereikalo verst ir' paniekinoje tuosius ka 
s v - v yra vede ,•lenkės už ’’ moteresga yra verta dangums; dūkso J' i ’ . Del ko kunigai __

\ h a- \ i4/'"/.ę. — * ■ ■

kaip parsitraukiau tai puma-
t; . i

Del ko Kunigai * nedraudžė 
■ A «' ą 4'‘ l“? '/■V, "

lietuviu VeStip^otėstpnąs tirba
% av n '; ’ t ’ ' 4. ; !■" ’ (i % ,r V ■ < j į ' \ \ I
ros, kurie jie yrą iię.to tikėjimo 

vės kaip magnasu, tdi 'bislji uc kalbos. ‘ Dol ko neužveda 
vyrueziai puikios istorios. voli-' gfuidu HUVO 
mi kn'ziinm isz szivdioM nnrsi- ° ■> <■< ,. ,> >5 < j

les nuo protestonizmo in kuri
< į ’H* ♦’ l ' .» '..T/ ’ ' h',>\ ' • t« ‘ t/*\i * *' l' 1 ’
inkląmpo dąugp|įs mušu lietu- j 
vąįcziu įr kbžįią ( konįa .diena7 j 
skaitome, jog lietuViSzka dusze 
įc žuvo del įiętuvyątes.t 'Kodėl

' < l < 1 " 1 ’ '

sybę, ąsz. iuyliu kat. kpžną žmo
gA ■ girdOnti. skaitant tps kny

X* ■ i * ‘ ‘ į • *■ ♦ » 't , ■ •
; j)rotostones už, vyrus ir

gąs. istdrios pritrauks prie są-

Vyrucžiai puikios istoribs, Veli-; 
nu kožnam isz szirdies parsi
trauki tū’puikiu knyga, kuri 
yra verta deszimts. kartu dau
giau kaip tie du doleroi, ir tu
riu nėdieja kad kožnas parai 
traukos ta ' puikia knyga 
džiaugsis iiKdekavos, teip kaip •. ? v.j ■/. .. -v „ ,v
ir asz pats dekavpjiu ponui ga,viutojat lietiiyos nesulaiko 
LJoczkąuękui po azjiąta kattu 
už suradimą teip jaukios kny
gos teiposgi ir už knyga kūpi- 

tūriU dideli
tonas velnias ir už kitas kny 
gutes isz kuriu 
džiatigsma; sū pagarba'. -

J. PoCzius, 
153 Ludlow str.,

‘ <

inklampp daugelis mu$u įietu- 
vąįcziu ii* kožįia , lipnia .diena7 
skaitome, jog lietuviszka (Jusze

* • 1 • . V'. Y

su protesto-
L V i * * ’

ta j i draugavimu
t 21 < -F* • ‘ a > 'nąis o ne Lcnkūs paniekinot ku

'*4 • .. .ir 111» » f , ;■ : »i,

r i e yra Lietuviu prieteleis ii
M • j, r m : h • / • J ? y k <

buvo nuo pat pradžių kada Lie

liaut. Czipn kalini tik apie

i ’ > * ’ ' 4' . . i . ■ , '
tuvei pradėjo in Amerika ke-

•'1 >’.'1 ' 1 t. V • ritGirS H \<
liaut,
Amerikos Lenkus ir Lietuvius.

)
\ i..V. 'i V l ■' u r? ...■tv

1) Atstatyti Lietuva ąkonominiai, sudarant dideli kapitalu pramones (iszdirbystes) ir
pirklybos -(bunioi varymui Liętuvojėr M

2) Padaryti Lietuva Ncprigulminga nuo svetimu isznaudotoju, paimant visa palies
..... -- ...... ... . ...

3) pakelti Lietuvoje abelna gerove steigiant fabrikus, dirbtuves, laivu kompanijas ir tt; :
( * - I - — . t ’ Al'* t — __ L * . .1 A __ » ‘ ‘ •- A. ” ’ I 11 tl t A » - ’ K 1 / I • .. Ak ' .. A A n4 IL Ji M A -J. JI «IT '•

gerus uždarbius, palehgvitiant ingi ji ma ukes inrąnkiu, makzihu, gyvuliu, javuir lt.

pirkly bos , (bi cn i o) varymui Liptuvojor j
į '' ’** „f ’

pirklyba irprąjnone j n Lietuviu rankas. ♦

4) Pagerinti Lietuviu Gyvenimą organizuojant juos.in pirklybos draugijas, surandant
ft ,■

Lietuviu Atstatymo Bendrove rūpinasi Lietuviu gerove Amerikoje:
1) Steigia Lietuviu Banką su Ųžrubežihiu reikalu (Foreign Exchange) Skyriumi 
; piningu mainymui, siuntinėjimu jr Jaivūkoroziu ,pardavojimui ir tt. \
2) Organizuoja Keleiviu Narna aprūpinimui keliaujancziu m Lietuva ir in kitas szalis. 

, daliu isz-
, įeszkpjimus (dąvjerhastis), iszgauna dokumentams konsulo paliudijimus ir tt.

LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVE inkorporuota ant $1,000,000.00, veikia sulyg

piningu mainymui, siuntinėjimu jr laivakorcziu pardavojimui ir tt

3) «' Padaro ir Po-liudija Rejentalnas Dokumentus, pirkimo-pardavimo aktus,

valdžios užtvirtinto czarterio ir po valdžios < priežiūra. Bendroves szer&i (aksijos) kasi-
tuoju po $10 ir parsiduoda nemažiau penkių steni vienam žmogui. . • L. A. Bendroves 
pelnas issdalinamas visiems szerininkams;* isž ko yra geras pelnas kiekvienam nuo indetu
piningu. Prie L, A, Bendroves galima prigulėti ir Lietuvoje gyvenant. .Bendrove steigia 
savo Skyrius visuose didesniuose Lietuvos miestuose. . * .

visi dėkitės prie Lietuvos atstatymo bendrovesi

Corporation
320 Fifth Ave, .New York. N. Y.

savo Skyrius visuose didesniuose Lietuvos miestuose.
1 dfr 0 ■ —J’—' ~~~ "Tį  —  — ’ 11 1 —• —

Reikalaukite paafsikihimti sžliio adresu: 1 ,g
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Doras Szimonas
— fr jojo buvo tokis var- 

das; — atsiduso gaspadonus*, o’ 
Jokubicne apsiverkė. Jokitbds 
perėjas kelis kartus per stttbn, 
stojo prioszais Vaikina ir tarė:

— Ha! valo Dievo! DiėVaS' 
mnms davė Szimona už Szimo
na o ka, Dievas duoda! tai rei
kė imli. Ir paomias vaikinui už 
rankos dadave. Jeigu vaiko no 
ri tikrai, jeigu tau ežia patinka

Szimuti. būti, 
kad ir

Mes del tavos nė 
busime skriaudikai, o jeigu bu 
si teisingas ir darbszus tai ir 
Dievas tavo laimys.

Szia prie stalo ir valgykie 
ru mumis ka Dievas davė.

» IAteivis padekavojo gaspado. 
riui ir gaspadinci, padavė Ma
riukai pnnguleli su drapanom 
ka turėjo ant pccziu 
prie stalo.

Po vakarienei iszejo laukan, 
sėdo ant kalades po liepa, Jo- 
knbicnc su Marijona sodo ’ne
toli nuo juju. Jokūbas suprato 
isz kalbos, jog turės isz jojo 
gera pagialba, nes labai iszmin 
tingai kalbėjo.

Nuo to laiko gaspadorysteje 
užstojo didele atmaina isz 
Mariuką labai džiaugėsi.

1

tai gali pas mus 
bukio kaip ilgai nori 
ciela meta.

»

t

>

III.

r

Du ntblai greitai prabėgo.
Szimukas no nemislino pra- 

szyti gal leistu už jojo, bet vi
si mistino* jog ’ toks Mariuku
Szimukui tai' kiti vaikinai bu-

' vo nuo

ir sėdo

ko

Szi-

josios ihztolo.
Jokūbas nežinodamas 

pradėt pastanuvijo su paezia 
apie tai pasikalbėt.

Greitai apsvarsto. Abudu sė- 
< nei nusprendė atvyrei su Szi
muku pakalbėt.

Jokūbas iszrado tinkama Jai 
ka: kada Mariukos no buvo 
grinezioje, nes tėvai no norėjo 
idant jiji žjnotu, ka apie jlajn 
nusprendė szaukė in 
Szimona.

Jis suvis nesitikėjo, 
laukia, tai labai stebėjosi 
matos ant stalo stovinezia ariol 
ka su bonka o rankosia Jokū
bo stikleli nes da labinus stebė
josi, kada senis jam apsako 
apie savo micrius jojo ir Mariu 
kos.

Jokūbas pabaigiąs 
ant Szimono ir lauke ka jis 
ant to pasakys, nes lauke gana 
ilgai ba vaidinas stovėjo kaip 
iitidiegtas ir negalėjo žodžio 
isztart, net Jokūbas pnemias 
už rankos pakrato ir tarė:

— Ka tu ant to Szimuti?
Szimonui pasirodo aszaros 

akyse, nuleido galva ir teip ta
rei

Per daug mane 
augsztinate; teisybe, 
del jus dirbu, nes teip 
prisakė.

nudiegtas ir

ka

grinczia

kas jin
pa-

žiurėjo

žodžio

mukas
savo tęva

tame lai-

senei apaugi a

• Įėjo.

Atsiras 
re

gaspndor 
teisi iiirai 

Dievas 
Marinka del manes

tai per didele malone.
del josios vyras turtingas, 
tokis vargszas kaip asz.

— Asz mano vaike turtin
gi nenoriu.

Ne noretau skirtis su Mariu
ku ir leist nuo save, o kaip mus 
ant senatvės paliktu! Jeigu 
jau tave Dievas pas mus atve
dė ir per du metus grąžei gyve
nome tai jau mus negali apleis 
ti.
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Žemiau o augszcziau.

Ludvikas11 karalius Buvarl 
jos, iszejoa-sau pasivaikszevio- 
ti in savo dvaru Muiszave. 
Kada prisiartino prie budukvs 
sargines, patemino/jog žalmo-

Viena jau sn-

ji

& S

1
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Kas tai-galėtu būti*? Gal 
ridiką?

•— Atminei, 
valgiau, o su szituom antru, jei
gu mėgsti, tai pasidalysi va.'

— Dokui, ne noriu sau so
ties pagadyti priesz piet aUa- 
Kejdlralius, ir jau traukosi nvo 
Žalnieriaus.

Ar girdi ponas!
esi gerumu ponu, tai ta

4

ris stovintis ant sargybes ka to 
ki pakiszo sau po';‘‘pĮo3zez:uin. 
O kad karalius ne tiireįo na c sn 0 M j. « , j i A \ •
ves karaliszko rūbo, tiktai bu
vo pasirodęs kaip kokis 
czionis, b žalnieris da 
ne buvo mates karaliaus, 
atidavė jam prigulinte.i 
bes ir užsiriszo tarp 
kalba.

— Kaip laikaisi Žalnieriau?
— Gerai.
— Ar tu nežinai 

kavo parodko? •<
— Asz no senei 

ir nežinau nieko ir 
liaus da ne mneziau.

— O ar vale valgyt 
ant sargybos?

Asz nužvelgiau,

Matau ;j<»g 
laitai 

noretau dąsižinote, kas esi?
— Atminkie!^
— Gal kokis rasztininlufe?
— Gražus tai dinstas, 

atminkio augszcziau!
— Gal Assesoris?
— Puikus dinstas 

augsztesnis!
— Ar gal kokis dirck!oi*is?

, >108

* * I
ilH

m les-' 
niekad

ne- 
gar-

jauv'.eju'
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viso vais-

nes

nes da
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— Puikūs Vai dinstas 
atmink i e augszcziau!

— Tai gal rninisteris?
— Puikus tai dinstas 

mink da augszcziau!
— Del Dievo Szento, tai gal 

karalius?
— Atminei!
— Del Dievo!

1
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Mti’szr *•? 
ne kara-

I
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ONA BESANT, KURI STENGĖSI APLAIKYTI SAVIVALDYSTA DEL INDIJOS NUO
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stovint

ANGLIJOS IR TAME TYKSLE VARO PROPOGANDA.

o

— Eik motin pagauk žasi.-

isz
Ant galo, puo-

ha! Jis ant to ras spasabn, 
paskui tare in paezia:
/

tuojaus eisiva pas jiegamasti.
%

Tuom luik Szimonas vis sto
vėjo kaip nudiegtas ir kaip’ne 
bylia, ir iszrode, jog nieko 
;o viso ne bus.
e seniaums in kojas, bueziavo 

su aszarom ir kalbėjo:
— Dokui jums už visa gera 

vienok isz to viso nieko neims.
Abudu Jokūbai 

jojo, buvo labai 
oersimainias ir matomai aut 
jojo szirdies kas tokis sunkino.

— Mano Szimonai — turo 
Jokūbas — sakai jog kitos ne
puri ant akies, tai kas yra do

I 

priežastis jog ne nori ?
Szimukas galva' pakele ir ta 

re:

ant 
iszbalias ir 

matomai

žiurėjo

— Teip yra, turiu mylema; 
o norint toji, katra myliu, yra 
<eno kito pati ir niekad mano 
ne bus, bet asz del josios

Szimukas tylėjo, rodos mis- kjmu 1)ushj lyg gmort

Dieneles linksmiau ėjo.
Jokūbą guodojo kaip 

o Jokubicne kaip 
motina, o Marinka kaip už se
serį laike.

Jau ir grinczia kitaip iszro- 
de ir matomai buvo 
me, Dievę.

Takelei ne
usnemi, jau iszmindžioti, jau 
h’ Židonis atsilankinejo su viso- 
keis reikalais, o labiausia pas 
Szimona, ba kožnas jin mylėjo.

Jokūbas kitaip dabar iszro- 
de, o Szimuka jau tikrai pamy- 

Priesz kaimynus gyrėsi
18Z Szimono, jog turi skarba. 
Mielino 
pora Szimona su Marijona, 
tai butu ne szlektai: užraszytu 
sau duona lyg smert, tai butu 
geriausia, nes pats ne norėjo 
apie tai užsimyt o Szimonas no 
rint bile kokio žodžio del Mn- 
riukos no numėto, bet to no pa
rode, kad norėtu su jiaja apsi- 
paeziuot.

Da Jokūbas apie tai ne buvo 
su savo paezia kalbėjus, jog 
butu no sZlektai, 

/mot Szimona su 
jau po kaimu paskalas paskly
do, jog Jokūbas priima Szimo- 

ma už žentą, o buvo bagotu vai
kinu, ka su visom keturiom po.

Kada jau 
žmonis apie tai atvyrei bambė
jo gyveno tame kaimo gaspa- 
doris Vincas Cmukis, ka turėjo 
girtuoklių paezia ir 
boba kaip ir, jis pats; tufęjo ir

- duktere trjsdeszinits penkių

jog kad suvest in
Szimona su

>

kalbėjus, 
kad supuo- 
Mariuka, * o

su visom 
butu emia Mariuku.

trjsdeszimts

iszti-

lino, ka czia atsakyti.
Stebėjosi senei ir nekantrei 

lauke, ka jiems pasakys.
Tegul jums Dievas užnioka 

už jusu gerus norus — tarė ant 
galo — suprantu gerai, 
man norite malone padaryti 
man szirdis plyszta, kada 
mislinu, jog teip ne gali būti.

—- O tai ko? — paklauso 
Jokubaš.

— Gal tu mus niekini — at
siliepė Jokubicnėi lyg užpykus 
— ar gar tūri kita ant akies....

— Oj mano mielausi — tarė Szimuko apysakos, 
ant to Szimukas — nepažinsta-

kokia •

pa-

— Tai buvo niekszas mergi
na, ir tavos ne verta — tarė Jo
kūbas.

— O! ne, nė — tarė Szimo
nas greitai —teip padare, ba tu 
rojo, ba motina priverto, teip 
ėuvo nuo Dievo duota. Apglo
bė jas netikins iszplesze man te 
vynia, 6 paskui pats su jiajn 
apsipaeziavo. O! Zosele ne kal-

Zosoie gera mergaite, ji ji 
daugiau kehėzia negu asz. Nes 
<am apie tai pasakot

Jokūbai klausė

ta

M <

(?
i

SU gai.’csto

n /,fci- 
esmiu

mo, sugniaužinejo kutnsztos ir 
grūmojo nežinia kam, tai volei 
su ranka pamojo rodos nieko 
ne nori. Ant galo uždengė vei
du delnais, rodos pradėjo 
verkt.
žingsniu iszejo isz kiemelio ir 
negirdėjo, ar gal ne norėjo gir
dėt Mariukes, kuri ne paloda
ma sulaukt jio ir puszuukt ant 
vakarienes.

Nuėjo in paupe ir ten ant 
kraszto persėdėjo per vakaru. 
Mariuku ant tuszczio jojo jiesz 
kojo ir tėvu klauso apie jin ims 
didelei stebėjosi, kaja paregė
jo pareinanti nakties laike na
mon ir putomino didele atmai
na jame.

?

rodos
Po valandėlei skubu

ir ten

Szimonas tylėjo ir 
tiktai niurnejd ant visu klau-
symd Mariukus.

i I
r

IV.
Szimukas ir toliau buvo pas 

Jokūbus nes daugiau kalbu ne
buvo apie iszleidima Mariukes 
už jio; ba Szimonas nuo tos die 
nos kurioje buvo kalba apie su 
siporavima, suvis persimaino.

Po teisybei darbszuma

krip tai sako, ant kojų juosius 
pastato tai butu didele nedory
be.

Mariuku kurie nežinojo apie 
micrius seniu su Szimuku ne- 
dasiprato nieko.
sios buvo koktu kad buvo at- 
szalias del josios, ir kasžin kar 
tu szalinosi nuo jos, misilno 
jog kas tokis turėjo užejt taip 
jio o tėvu.

Buvo nubudus labai ir pra
dėjo klausti jojo.ir tėvu, nes 
dovanai, ba tėvai ne Szimonas 
ne sake. Mate kad nieko ne isz- . ■ t j ’ » • .i - •
gaus, paliovė kiaušy net;; nes 
pradėjo liūdėt ir toji atmaina 
baisui jiaja vargino jog negalė
jo duoti sau rodą.

Praėjo kelios dienos, kelios 
nedėlios, laikas vilkosi pamažu 
Ii ir smutnoi. Grinezioje Jokū
bu jau persi mailių 
Dingo senovės 
/ ■■ " 4

dingo atvirumas. 
4 k i • * * i 1 •

1 1 • - 4. * ' ? T

Szimuku n 
Tiktai del jo-

ženki v va i. 
linksmumus 
Jau Marin

ka ne dainavo kaip ant szokiu 
novaįkszczioja.

kmp ka to
ki pasikiszai po ploszczium. 
Ka toki valgei?

— Atminkite!
— Gal isz kiaules kepsnį.
— Butu gerai, nes Žemiau!
— Gal rukita kumpi ?
— Butu gerai, da žemiau!
— Gal sūri?
— Butu gerai nes da ze-

miau!

• •f •• bobeles,

t

J

prnszau pa
laikyti mano ridiką o 
duosiu prigulinti garbe!

Karalius palaike ridiku, žal- 
nieris atidavė garbe su karabi
nu, atidavė Žalnieriui ridiką nu 
ėjo in savo dvara, apsako švi
ežiam apie ta atsitkima isz ko 
visi turėjo nemažai juoku.

asz tai v
Iii M
M

fll
N

II

L

1J
Isztikro jau tam M 

Bobos labai netikiu, 
Tingines, 
Girtuokles.

Vyras isz darbo parejna,
Ne ugnies pccziuje neranaa,

Negali bobos suvaldyti, 
Turi nevienas in svietu runyti.

v Palieka savo vaikelius,
Ir sziokius tokius turtelius, 

Sunkei dirba, pėdo parnesza
Viską boba ant gorimu isz- 

ncsza,
Kas. diena su kūmutėms lė

bauja. 
Apie vyra ir vaikus nedbeja.

Kaip jau centu 'neturi, 
Tai iszvertus akis žiuri, 

Ar kokio kvailio nepamatys, 
Ka uzbona užfundys.

Kaip kada ir in bažnyczia 
nuvežti na, 

Nes jau in tokia malda gana 
Tiktai in visas szalis dairosi 

Szaiposi,
Nesukalba poteriu, 

j Tiktai žiopsosi ant kitu. 
O jus priszvinkeles, 
Ar da ilgai siusyie, 

, Ar latryscziu nepamcaitef 
Į Netrukus plurze suspaus, 

prasklydusias smego nes 
gana.

tikia,
f

J
I 4 ilj|

3

,’jjl

I
I

M 

IBALTRUVIENE.

Isz Saga 
Geriau užlaikykite loveles, 
Ba vyrai ijcgal i miegot,

Ne pūtis blakes geniot.
Kad geros butumete, 
Tai įeip negęrtumete,

Tada blakei nužvelgtumėte, 
Kiya-gi mate teip lakt, 
Jog negali no dakakt, 
Kasdiena vyru praszyt, 

Kad užfundyt.
Juk jau prarūgo te,

Kaip arkos iszsiputote, 
Laikas butu jau- nustor, 

Apie atejto padumot.
Badai in ten pribuvo gyva- 

naszlo,

*
I
4

I 

I
dirbo ir 

ne 
b aper- 

£U 
jau

* !f d į f ' ♦ *** rf* ’ į "J ,

simaine, da geriau dirbo nėr.
pirmaį bet del Marijonos

> _ i t •, t f .

buvo kitokiu.
Jau’jokiu dovaneliu no davi-

Noriiit Szi
mukas dirbo kaip ir 
dol Mariukes blogo žodžio 
minėta, vienok jau ne tas, 
sako, .vis skersuoje.

Dabar teip pat konia . kaip 
kad gavo žinia, jog sūnūs Jo
kūbu likosi užmusztas ant vai
nos lyg ne pribuvo antras Szi
mukas, kuris užvadavo dingu
si sunu.

(Tolinus Bus.)

*
v)

'I ' 'l* it 1 * !' 1 ' 4 ' A * ,

nėjo, nedeliomi, kada susirink
davo pas ka ant szokiu,

* J ‘• i ! k"' 1 ■ i* I * • * *

tolo laikėsi, po neszoko, 
videjo su kitais szokti nesiszyp 
so jo in jia ja, o tai kad parody
ti, jog no turėjo ir ne turi mie- 
rio su jiaja pacziuotls.-

• 1' 1 • 1 j B’

Ne smagu buvo Jokūbams, 
jog niekas' nuėjo ir pat*.s neži-

i ■ ' H *

nojo ka padaryti, kaip ta visa 
pataisyti.

Cžia jau senatve artinasi no-

t I

tai isz-
tjepa-

Geras iszsiteisinimas.

>
<

■
I

Inaszlo,
Tikra pasiutėlė,

Kuri visokius triksus iždarb :
, ^. .Begalo., 

Ant to dabar da nustosiu, 
0 kaip da karta apie jia del-

1,1 » » .

, Žinosiu,
Tai su koeziolu kooziosiu 

Susimylejimo neturėsiu.

IO irKalėdodamas kipiingas už— Asz del jus piktai
ne

vertas jusu malones, nes asz to 
niokšza palaikytumėte.... eisią 
in svietą kur mano akis ir ko-

jus mane, jeigu teip misli- moku už priglaudu, 
natė. Ne turiu asz kitos ant 
akies ir jumi ne niekinu!
;ai sakau, ka man savžine lie-

Juk jus žinoto, jog asz jos nosz, o jus apie mane už 
jfc isz czion, ne turiu no metri-

neš

mirszkite. Atsisukęs link du

ėjo paė viena našzle kuri buvo 
beVaike ir klauso:
• -4- Tai kaip tu gyveni dabar 
be vyro ir be valku, tau gal la
bai nuobodu ?

— Tai ka daryt, priėmiau 
auginti sieratuka?

— O kaip Senas’?
— Neseno! pabaigė 27 me- 

tUSo.H ■“ ’ - v M’ LU.V1

, Kvailios.
In siena kabysią, 

Pagialbos praszysis, 
Vytas ant tavęs nežiuręs, 

Vaikai nepaisęs.
Tada ir szuni apsikabys, 
Susimylejimo praszys.

Dieve suvaldykio boba ragaiūb 
Apie tai tegul* bus gana!

ll

■re jo Mariute apvyruot, kad 
turėtu prie ko priglauda. Czia 
jaunikis jokis no aisiszuukia. 
Suisitafo Jokūbai alse it /ii Szi-

. < " B • ‘ 1 i t •*y I ta * . / ' ♦ ♦ M ' *

e
*

ku, o be to no sUVincziavos ir riu ir norėjo iszojt'i! nes jin Jo- 
ir kubus sulaiko kalbėdamas kaip

toVas. ! - tei atsiras.
Tąmo’ iszgiydo atėjnante Ma

riuku, Jokūbas davė ženklą
‘Z f j ■ • A,' ■ >

ne nukėiiSiu idant“ manė už
SzimūUūi^ kiiįl? ntfijjetn •' apie

' I • ' < •*

muku o tada jaunikiu Mariu- pi .
r I

Jokubicne gailėjosi, jog per > I

Jau tosia mažesnėse peczeso, 
Tai mažai dotu moterių yra 
' ■ . ’ • abeezo, ikljrl

Dievas žin kur asz gymius, 
kur metrikų jieszkot.

nieksza
greitai, Sžlmuka nusudijo.
/ — Teip, teip, turime pasi

metu senumo, panaszio in mo- Hitui ir apie.viską Užmiršit, ba
. Szitai tas "Dinukas dasiži- khan szirdis ptytffcta jog nuga- taį ir įliejo nesakytu ka kulbė 

liu sū Mariuką suejti in pora, jo su jais. k,....j
tina.
no jas apie tai, jog Szimona pa- 
cziujesi su Marijona, sumisllūo 
pastatyt šlubele palei Vista, 
knd del savo 
koki vyra.

Priek tam ne
visokiu apkalbu ayt Szimuko 
o ant Mariukos daugiausia.

Szimukui no patiko tas žmo
nių zaūnimas, Jokūbai džiau
gėsi isz žinomu pasukos, o jei
gu kas paklauso, kada būs ve-|sirupyk, jeigu tiktai api 
seile, Jokūbai tiktai nūsiszyn- 
šojo, o Jokubicne atsakydavo 
ne szi ne ta.

jiu sū Mariuką suejti in pora, jo su jais.

Katros pagaut

apsiėjo ir be

Ant tuszėzio ir ‘ negali, tai ne 
gali būti. •

Kada Szir/ftikas teip kalbėjo
Jokūbas tMIkėztinejo po grin-
tele, o mbtiha sėdėjo prie stalo 
pasirėmus ir mislino apie laika 
Szimukas kalbėjo, ant kart Jo
kūbas sustojo; rankom i suplojo 
ir tarė: * * 1

— Musu/Wtszus, Vaiko! ne
to met

rikus eina’,’ tai’’Vifekas bus ” ge
rai. Žinau kaip padaryti. Juk 
turime gefft jiegfimasti! O —

Szimukas iszejas 
ant kiemo, dirstelėjo in szuli 
Upęs Vislos, o jau buvo pava
kare.

Ant slenksczio paAnt slenksczio pasirodė Jo- 
kubieiie ir puszauke jin ant i a- 
karienos. ... . ; ;’ /v / f

Szimonas kaip prie žemos, 
priaugiaš stovėjo nuolatos ant' 
vietos ir nemislino eiti ant va- 
leariėnes. Nežinia ka

prie

jis rriisii- 
volei rau

donas, nkrš rodos , agnia dėge, 
lupOB rodos Imino josi aiit juo
ko, tai volei novos ant verks-

no. Buvo iszbalias ii
. ■ 1 '. « : . k. ,1 . . 1 t

Xes atstatyt bernuką/ kuris
u' '■ *' • i.' i. V . <* i 1

PV

. Dvideszimts tris metai adgal 1896 moto Georgo McCoV- 
Kur Randasi jojo

• i l \ < > i J

nuok Surado auksu Klondike, Alaskoje. —
du draugai?

*

1 I

. b . J. . i,

4

Visu peikti negaliu.
Bet norint pakoliot turiu.
Sziczionhis Pennsylvąnijoj. 1 
Nedidelioje pęczeje vienoj?

Kelios bobos raūdasi,
Kurios bjaurei elgesį.

Nugirdo MVq vj^ra,
Tada nnt visko drąsi yra, I

i i. * į * toli * T !* *" 'v

Szposus visokius daro, j 
. J Paleisdama narus, savo, 

Tpn ir daugiau moterių yra, 
Bot dorai vedasi, tokios neyra,’ 

Kad savo vyra apgirdytu

Mokykloje.
> t ii ■ • į.' ■ i ; lt

Daraktoris užklausė Vaiko:-* 
Pasakyk man Jonuk, del ko 
ant kryžiaus pastato gaidį o 
heviszta?

— Bijosi, kad kaip padėtu 
kiauszini, tai nupultu ir 
musztu.

• >

RUHL-

• f u J 

•( I

t

H

■

O paskui jin prigaudinėtu.
Dvi tokios netoli randasi

Ka nltktimi valkiojosi, 4 U t
O kaip nepasitaisys,

Tai pamatys.

I

Tai rots pasakė.
— Tu Jokūbai jau nuo tiek 

da nė tūri
I, ’l v ’ į

metu paeziuotas ir
Valku. —Kas tai do priežastis?

— Ba matai, brolau, inaho 
diedelis ir tėvas tėipdgi ho tu
rėjo vaiku.

% J
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Lietuviai Schuylkill Pavieto
--------- Balsuokite už Visi privalo jpasi-

Hazleton, Pa.— S. S. Petro ir 
Povylo liotuviszkojc parapijoj 
atsibus Misijos nuo 21 lyg 28 
Rugsėjo.
naudot isz teip iszganingos pro 
gos, nes tai pirmutine misijo 
kokia atsibus szitojo seniausio
je libtuviszkojo parapijoje 
Amoriko. Misijos laikys tėvas 
Alphonsas Marija.

WILLIAM C. JAMES * 
---- Kandidatas ant -- ---- , 

COUNTY COMMISSIONER
Isz Mahouoy City, Pa.

Ant Republikoniszko Tikieto. 
Praszo juso balso ir intekmes.

t Pirkite Pecziu dabar
i
T

i
t
i.
t

*

libtuviszkojo

(t. S. 19)

ATSISZAUKIMAS

JOHN McBREARTY
Kandidatas ant

COUNTY COMMISSIONER
Isz Ashland, Pa.

Ant Demokratiszko tikieto
Praszo juso balso ir intekmes.

Nelaukite kol ateis szaltas oras.

Reikalausite pecziaus ar hiterio.

z

4F <i"t

Guinano sztoras perka daugiau pecziu negu bile 
kokis kitas sztoras visam paviete.

iT 
YX
t
t
t

j
ru-

Musu 
broliui se-

Wm. C. James
Ant County Commissioner

Mahanojaus L. Rau-

Hon. MacHenry Wilhelm
Kandidatas ant

Sudžiaus' Orphan’s Korto
..............  ■ ■ ——u

112 Advokatai Jin patvirtina
, • »• • /

Advokatai Non-Partisan Judicial
Campaign Komiteto:

John F. Whalen, 
Prezidentas. Kasijerius.

M. H. Moyer, Sekretorius.

James A. Noccker,

X
i

Visi žino kad Guinano peczei yra gvarantyti.

Guinanai sako: 
garinate kita peczu.

j ūso piningai adgalios arba

Visi giro Guinano peczius.

Prasti ar enamilavoti peczei ir hiterei. f

Žinios Vietines
pripuola 

Pasninkas Se- 
redoj, Petnyczioj ir Subatoj.

— l'tarninke rinkimai ant 
pa vieta vu virszininku.

— Saliunai bus
nuo 6 valandos isz 
vai. vakare.

Ar Lietuvei laikysis vie*

nybeje ar skirsys kaip 
dos!
dyt svetimtaueziams kur dv-
dybia ten musu galybia!

t Subatoje ryto apie 
siau vienuolikta, staigai 
gerai žinomas biznieris Dami-
nikas Cleary kuris laike sztora 
visokiu moteriszku apsiredi-

— tszia 
czvertis meto.

sau vai to

uždaryti 
ryto lyg 9

visa-
Dabar laikas yra paro-

»»

įm
ini re

moteriszku
Velionis laiko Mahano- 

juj sztora per 45 metus, gymo 
Irlandijoj 75 metai adgal o pri 
buvo in Amerika 
deszimts metu, 
ket ures dūk teres ir 
Kada laidotuves atsibus tai da 
nežino.

Lietuviai privalo balsuo 
ti už savo pažinstarna William 
C. James 
(’011 n f y Commissioner, 

nokite jam krvžiuka.
— Oras szia 

smagus, bet panedelije ir utar- 
ninke bus truputi vešu, 
lig pabaigai bus gražus

— Frank Wagnor, likos su- 
risztas mazgu moterystes su 
lietuvaite Fiorentina Szabrins 
kiūto presbiterijonu klebonijoj 

1

mu.
ffvmo

turėdamas
Paliko paezia

<hi sūnūs.

kandidatas ant
Duo-

sanvaite bus

szeip 
oras.

skvajeri
pažinsiu 
Jamesa

do.

Žinote, jog sn 
turi-

per Re v. W. Gryce.
— Juk kožnas 

Williama
žmogų, kuris pažino jus priesz
rinkimus ir po rinkimu ir nie
kad nepermaino savo gero bu- 

Ar-gi neprivalome toki 
žmogų szelpti savo balsais lai
ke nominacijos ant Pavietavo 
Kamisoriaus.
pavietavais kamisoriais

susineszi 1110 o 
ar sziandien priejsit nors prie 
vieno su kokiu reikalu! Jeigu 
Jamesas bus iszrinktas tai ne
atstums jus nuo savos ir isz 
klausys kožno reikalo
ritiom pas jin pribusite ir 
szelps jus visame.

— Szi vakara 
Gedimino Kliubo balius.

— Lietuviai pirmo vordo 
bolsuokite už 
tns.

nie daugiausia

su . ku- į 
su-

(Panedeli)

savo kandida- 
Robertas Rutkauskas 

kandidatas ant asseso-
Jonas

yra v 

rians pirmam vorde.
Szvedas ir Vincas Dulskas kan 
didatai ant Konselmonu, Ant. 
Bolinskus ant Konsztaboliaus 
•Juozas K romas ant niiestiszko 
aditoriaus.

diena 
atsilankys

t
Galite pigiau pirkti pas Guinana.

pirmo vor- 
James P. Foley

pa

— Dabartinios 
do assesoris 
yra kandidatas ant to pat uro- 
d o ir praszo jusu balso ir
rėmimo. Neužmirszkitc James
P. Foley, kandidatas ant 
šorio pirmam vorde

— Pirmas Lietuviu Citizens 
Kliubas laikys susirinkimą, Pa 
nedeli 15 Sept. 7:30 vai. vakare

Visi ukesai vra 
susi-

asse-

mokslaineje.
užpraszomi atlankyti szi 
rinkimą nes iszgirs daug svar
bu dalvku kas-link ateinan- 
ežiu rinkimu. (to 74)

— 16-ta diena Septemberio 
pripuola Nominacijos arba rin
kimai kandidatu ant visokiu 
pavietavu ir micstiszku ur?du, 
czionais rasite suraszn tu urė
du arba ofisu kurio bus renka
mi ant ateinaneziu nominacijų 
Vienas audžia In Orphan’s suda. 
Tris Pavlctavi Kamisorlai. 
Prothonotary ?
Distrikt Attorney 
Klerkas Korto. 
Rekorderis.
Registeris Testamentu. 
Pavietavas Kasierlus. 
Pavietavas Kontroleris. 
Pavletavas InŽinieris. (Surveyor) 
Tris Direktoriai Biednuju.

Mahanoy City mieste bus rinkti 
sekanti kandidatai:

High Kons/Jabelis, 4 metams. 
Vienas Auditorius ant 6 metu. 
Du Mokyklų Direktoriai ant 6 metu. 
Vienas Mokyklų Dlrektoris ant 4 metu 
Pirmam vorde rinksis szi kandidatai: 
Vienas Konselmonas ant 4 metu. 
Vienas Konsztabelis ant 4 metu. 
Assesoris Prapercziu, ant 4 metu.

Pirmam vorde, pirmam prisinkte: 
Sudžia Rinkimu (Judge of Election) 
Du Inspektoriai.
Assesoris Balsuotoju.

Pirmam vorde, antram prisinkte: 
Sudžia Rinkimu (Judge of Election) 
Du Inspektoriai.
Assesoris Balsuotoju. 1

Antram vorde:
Du Konselmonai ant 4 metu. 
Vienas Konsztabelis ant 4 metu. 
Vienas Assesoris Prapercziu, 4 motu. 
Vienas Sudžia Rinkimu. 
Du Inspektoriai.

Trcczlam vordo: 
Vienas Konselmonas ant 4 motu. 
Vienas Konsztabelis ant 4 metu. 
Assesoris ant 4 motu. 
Du Inspektoriai.

Ketvirtam vorde: 
Vienas Konselmonas aut 4 motu. 
Konsztabelis ant 4 metu. 
Assesoris ant 4 metu. 
Sudžia Rinkimu. 
Du Inspektoriai.

Penktam vorde: 
Du Konselmonai ant 4 motu. 
Vienas Konsztabelis ant 4 motu. 
Assesoris Prapercziu, ant 4 motu.

Penktam vordo, pirmam prisinkte: 
Sudžia Rinkimu. 
Du Inspektoriai.
Assesoris Balsuotoju ant 2 metu.

Penktam vordo, antram prisinkte: 
Sudžia Rinkimu. 
Du Inspektoriai.
Assesoris Balsuotoju ant 2 m&u.

f

UNION 
^NATIONAL 
L BANK 
k MAHANOY 
k CITY

v
r
F

Capitol Stock $125,000.00
Surplus & Profits $400,000.00

Broliai ir Sesers Lietuviai:— 
Artinasi jau szaltasis 

du6 Ir žiaurioji žiema, 
tėveliai, gimines,’
sets nuogi be aprcdalo be ap- 
siavimo 
donojo Kryžiaus rėmėju sky
rus nutarė parinkti drabužiu 
ir apsiavimo ir tuojau pasiuns- 
ti Lietuvon.

Nuo Rugsėjo 22-tra 
per visa sanvaite
in jusu namus skyriaus inga- 
liotiniai prasžydami pagialbos 
Lietuvos nuvargusioms žmo
noms ncatsisakinekite pridong 
ti kuo nors nudraskytus prie- 
szu musu brolius ir seseris.

Priimami v i šok i tinkami
drabužiai nesziojimui kaip mo 
teriszki taip vyriszki ir 
kams apsiavimas ir 
bus priimamais.

Praszytumc senesniu drabu
žiu aptaisyti ir apvalyti.

Pageidaujama teip pat szil- 
tu apatiniai apsirėdymai. Lie
tuviai musu bus labai dėkingi 
už toki suszelpima.

Atsiminkime, kad Lietuvoje 
ne už pin ingus negalima dabar 
gauti drabužio ir apsiavimo.

— Nuogus pridengkime tai 
krikszczioniszka dorybe to rei 
kalnuje. j (to 76)

L. R. Kryžiaus rėmėju 
Kuopos Valdyba.

v i šoki

vai- 
maloniai

DIDELIS BALIUS

SZI VAKARA, PANEDELI
Rengia Did. Kuning. Gedimi
no Kliubas isz Mahanoy City, 

Balius atsibus Panedelio 
d., Septemberio, 

Prasidės

Pa.
vakara 15
Boczkausku saloje.
6 vai., vakare su prakalbomis 

pamarginimais.ir kitokiais
Jonso garsinga orkestrą gra- 
jis visokius lietuviszkus ir sve 
timtautiszkus szokius. 
ga vyrams 50c. 
merginoms 25c.

Inžan- e <e 
Moterims ir

“ TŪKSTANTIS IR VIENA 
VIENA KNYGA” SUCZE- 

DINO PININGU.

Kada da tosio*

Siuncziu szirdinga padėka 
vonia del redystes “Saules” 
už knyga “Tūkstantis ir viena 
naktų,” kurioje radau kanuo- 
pui kiaušiu istorijų kokiu da 
vo amžije ne esmių skaitės ir 
negirdėjas.
knygos neturėjau, tai vakarai* 
ėjau po “spikizes,” pragerda 
vau nuo 3 lig 4 doleriu kas va 
karas, o dabar ta suezedinu h 
turiu namie puiku užsiėmimą 
skaitydamas taja knyga ir ne 
nemislinu valkiotis po kareze 
mas trindamas alkūnes prie ba 
ro. Vėlinu kožnam nusipirkti 
taja puikia knyga o kožnas tu 
retu linksma vakara namie 
skaitydamas teip puikes istori
kes. Kiti klauso mano apskai
tymu su didžiausia atyda. Da 
karta dekavoju redystei už pa 

JdmQoyne, 227 W? CentreSI. dirbimą teip puikios knygos.-

Szoklai

BALIUS!
Szv. Jurgio Draugyste isz Tamaqua, 

Pa. laikys, bailu 20 d. Septemberlo Su- 
batoj ant Liberty svetaines.
prasidės 7—ta valanda vakare. Tarpu 
szoklu bus gardžĮu užkandžiu Ir ge- 
rymu. Malonėkit
praleist vakara smagiai Inžanga vy
rams 50c. moteroms ir vaikams 25c.

Komitetas.
(to 75)

vinį atsilankyt ir

ANT PARDAVIMO.
Du namai ant W. Pine St. Ma- 

Atsiszaukit paslianoy City.

(Sep. 28) Mahanoy City, Pa.

ROBERT E. JENKINS
.Kandidatas ant

COUNTY CONTROLLER
Isz Minersville, Pa.

Ant Republikoniszko Tikieto
Praszo juso balso ir intekinos.

i
Už tai kad Guinanas perka pgiau negu kiti.

THOMAS F. GORMAN 
Kandidatas ant

Pavietavo Phrotonatary
Praszo juso balso ir intekmes.
, . - - 3 I- Lt  llA j 1.^,

CLAUDE H. YEAKEL
Kandidatas ant

Miestiszko Auditoriaus
Praszo juso balso ir intekmes.

o

*

RICHARD RYAN
Kandidatas ant 

Assesoriaus Pirmo Vordo 
Praszo juscr balso ir intekmes.

A. C. NOV ARLAUSKAS 
Advokatas

Cor. Main and Centre Street
SHENANDOAH, PA.

—___________________ Į — ' - '■ ----------- ------------------- - ■
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DR. FRANKHOUSER 
specialistai’ Vyru ir moterių 

ATIDARĖ OFISĄ SHENANDOAH

Valandos: 0 ryto lig 8 vakare. 
Nodelloj: 10 ryto lig plętu.

r——
Jeigu esate silpni, norviszki, arba 

lyguoti, nedarykite klaidos kaip dau
gybe kitu, bet ateikite pas mane pasi
kalbėti. Mano patarimas dykai ir pa- 
slaptai užlaikoma ir jeigu juso liga ne 
Iszgydoma tai asz atvirai jumis ta pa
sakysiu.

kraujo Q 1 A 
litrų >“

Viduriu ligos* 
sunkuma po Valgioj, gazal, svaigulis, 
silpna szirdls, ir kitokios skilvio ligas 
palengvinti.

Padėjimas szlapuino kanalo, kas pri 
duoda užsidegimą ir skaudojima, grei
tai praszalinti?

Užsilaikliiia szjapuroo kanalo, kas 
suteikia tankia arba neinvalos szla- 
puma, užsidegimą puslejo, gidomi per 
mano be pjaustlmo.

Silpni vyrai ar. Jauniste pajėga pa
lieka tave. Ar užsirūstinęs, ar stoka 
pajėgos kuri priguli del kožno žmo
gaus.
manos.

Inkstu ir pūsles ligas, su isztinu- 
sioin kojom, r. skausmą strolnuosia,

Del I
Ilgu

Del kraujo
Ilgu 

aptrauktas liežiuvls

Jai teip yra, tai kriepkls prie

tankus szlapmnas nakties laike, vis
kas atvesta lu gera padėjimą pci' ma
no gidima. z *

Odines ligos, nložiai,- dedervine, szo- 
szai, Iszberimas ir t.t. pasiduoda mano 
gidimuj.

Runintizinas, visokiose padėjimuose 
kaip ir šiltino ir sztyvi sunarial, pasi
duoda mano gidimuj.

Visokios žnnui Hgoš gydomi per ma 
no be pjaustlmo. . ’ »

Naujausios mados olektrikos ir me- 
dlkallszki budai, viskas ka gcrlauso 

W I
del ligotu, nuvargintu žmonių. Dykai 
cgzaminavojlmas. Didele X-Ray ma- 
szina dar baigia mano ofiso Irttalsyti, 
ir tada darysimo X-Ray egzaminavo- 
jimus ir gydimus. Adresas:

DK. FRANKHOUSER
Antras floras Dunlap Namu,
Ant kampo Centre ir Main St. 

SHENANDOAH, FA.

P, J, MULDOWNEY
KONTRAKTORIUS 

223 W. Mahanoy St. Mahanoy City

> Duodu preke ant »visokiu 
( darbu kas-link pastatimo J nauju namu ir pataisinimu.
> Atsakantis darbas per gerus 
s darbininkus^

Naujas Lietuviszkas Graboriui 

| Kazis Rėklaitis | 
į 616 W. SPRUCE ST. , l 
t MAHANOY OITY, PA. <

GUINANS’
MAHANOY CITY. SHENANDOAH.

MT. CARMEL, PA.

LIETUVIŠKA AGENTŪRA!
Perkame, parduodame ir mainome namus, lotus ir 

ir formas. T ‘ 
lotų pardavimui Roseland — Chicagos 
aplinkose. T—e— 
Wisconsin, Michigan ir kitose valstijose.

Apdraudžjame (inšiuriname) nuo ugnies namus, 
biznius, naminius rakandus geriausiose kompanijose.

Apdraudžiaine (inšiuriname) nuo visokių nelaimių, 
kaip tai: ligos, sužeidimų ir mirties.

Atliekame perkalbėtojo (interpreter) darbq courl’- 
uosc. , '

Parūpiname visokias legališkas popieras ir doku
mentus.

Padarome visokius vertimus i {vairias kalbas.
• Visokius patarimus apie .provas ir kitus dalykus 

suteikiame dykai.
' Atliekame visokius spaudos darbus. — Todėl Jeigu 
norite gauti,gražų, dajliškų ir laiku atliktq spaudos dar
buotai paveskite ji mums. Klauskite kpinų per laiš
kus arba asmeniškai.

Parduodamo visokias lietuviškas knygas, atvirutes, 
laiškams popieras agentams ir pavieniai.

Parduodame grojamas mašinas (gramofonus) ir lic-

Turimo daugybę gerų ir nebrangių namų ir 
'--------į mieste ir jo

Turimo daugybę gerų farmų pardavimui
mieste ir jo

Apdraudžiame (inšiuriname) nuo visokių nelaimių,

Klauskite kpinų per laiš-

laiškams popieras agentams ir pavieniai.
r ■ - _■

t aviškus rekordus.
Rašykite jdčdami 2c stempq ir gaftsitc musų kata- 

llogų.
Abclnai su visokiais reikalais kreipkitės prie mus, 

o mes jums patdrnausime.
suokite:

Rašydami laiškus adre

S. P. TANIS & CO.,
31 EAST 112th STREET, CHICAGO, ILL.

J:

į

O

*

Visada pasirengus pagelbeti savo prieteliams
Yra tai tykslas Merchants Banking Trust Co. Banko. ]
Yra visada pasirengus prigialbeti savo depositoriams j 

bisnije arba duoda rodą kur geriausia investyti savo pinin- j 
gus arba prigialbeti pirkime properties.

Banko depositoriai yra jo prietelei ir kada pradedant bu- i 
ti vienas isz ju depositoriu — tada gaunate szita’patarna- j 
vima kuri prigelbsti. Padaro prieteli kuris gal but jumis j 
reikalingas.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

—DIREKTORIAI—
L. Eckert, V ice-Pres.D. M. Graham, Tree. L. Eckert, V ice-Pres. D. F. Guinan, Treaa.

J. H. Garrahan, Attorney W.F. Kynkewics A, Danisewici M. Gavula
P. 0. Fenton T. G. Hornuby

‘Slaptybe Antgrabio”

Vaidelota
saka isz gyvenimo Francuzu

puslapio. Preke 8&o. W. D. Bociowskl-1'o

Apysaka isz Lietuviu Senovės Gyvenime 
eu paveikslėliais, 177 puslapiu, Preke 35c 

W. D. Buczkowuki-Co. Mahanoy City, Pa.

ec<N2^x5oc<>L^cosocococcgococ>scecocsggoc>sosoecc<>sogoo

Žinomas per 25 metus ir Valdžios prižiūrimas
4 f ’

Henry J. Schnitzer State Bank
Pavelijant Suvienytų Valstijų Valdžiai kaip pirma 

taip ir dabar z

9

C

SIUNČIA PINIGUS Į LIETUVA
ir gvarantuoja

Norinčius gauti prekes pinigų ir kitų žinių 
meldžiame kreiptis pas:

Henry J. Sęhnitzer State Bank
141 Washington Street, New York, N, Y.

ž
A

7
į
į

K

^-Str.M. Baka, 412

Mokamo antra procentą ant 
Budėtu piningu. Procentą pri
dedant prie jusu piningu 1-ma 
diena Sausio ir Liepos mone- 
Buosc, nepaisant ar ataeszat 
parodyt knygute ar ne.

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

Bankas adaras nuo 9 vaL 
‘ ryte lig 3 vai. popiet, Subato- 

mis 9 ryte lig 12 vai.
■■ .m aini

H BALL, Prezidentas
F. J. NOONAN, Vice-Prez.
J. E. FERGUSON, Kasierlus. 
R. T. EDWARDS, Vlce.Kas.

UBsuS
REMEDY

co.,
Pataria vartoti ariančius pasokmngus vaistus:

Ursus Gyduoles nuo Reumatizmo, palengvi
na skausmus o sudrutina visą žmo£ų ir susti
prina nuvariusias nervas. Kaina..iJbO.KO 
Ursus Kraujo Valytojas, naikina visokius u£- 
perus ir nuodingus dalykus kraujyje, padaro 
ftvarų ir stipru kraują. Kaina.., žĮtPUOO 
Ursus Plaukų Apsaugotojo*, sudrutina senus 
ir ataugina naujus plaukus. Kaina
Ursus Mostls nuo Egzema arba Odos, šita 
mostis yra gera dtl visokių uodos lygų, nuo 
nudegimo, uodos iiberimo, sužeidimo, išna
rinimo, nušalimo ir 1.1. Kaina
Ursus Milteliai nuo kvepijimo ir prakaitavi
mo kojų, vienas baksukas išgydys ir kojos 
bus sveikos. Kaina ...................  7Kc
Ursus Vaistai nuo Komu, išgydo didžiau
sius ir seniausius komus. Kaina

su.oo

ROc

KOc

Urvus Vidurių Švelnitojas, pigulkos kurios 
veikia švelniai ir retuliuoja vidurius, be skau
smo einant lauk, sutaiso pilvą ir padaro ape
titą valgyti ir būti sveiku. Kaina
Ursus Lašai nuo Dantų skaudtjimo, nuo už
degimo dantų smegenų arba abelnal skausmo 
Šios gyduolės sumažjs skausmų, norą dantis 
Ir butu skylėti. Kaina ---- ............... ROc
Reikalaukite musų Gyduolių kataliogo. Ra
šydami adresuokite šitaip:

URSUS REMEDY CO.,
160 N. Wells St.. Dcp. B. Chicago, III.Dcp. B.

Lietuviszkas Grab orius

A, J, SAKALMJCKAS
801 EAST PINE ST.

MAHANOY CITY, PA

vi
i iMi Mli AM MH

‘ R.lkslaujam.
ri liuoso laiko vakarais, gali uždirbti nuo 
$10 iki $15 į a^vaitę. pereidami per atubas 
su musų nauju iiraaitnu. Atsiiaukit tik 
laiiku: URSUS REMEDY CO.. »

CHICAGO. M.L.
URSUS REMEDY COM

160 N. WELLS St., Dtp. B.

W.TRASKAUSKAS
»-GRAB0RnJ8->

___________________ x.

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY, PC

Laidoja Kunua NuihIfuhId, rnaamdo 
automobilius, rlglnus ir vežimus del 
laldotuvlu, krlksztlnlu, pasivažinėjimo 
Ir tt Krausto dalgtus Ir tX

W. Centre SU Mahanoy City,

Naujas iszradimns *del plauku.

Dckavoje % milijono žmonių už 
puikus plaukus, o telp-^gl sulaiko puo
limą plauku labai trumpam laiko. In 
vieta iszpuolusiu, atauga tankus plau
kai: Gvaranty.
Pasakykite kitoms tautoms, 
kite pas:

Informacijas dykai.
Raszy-

Drs. Bru ndzas Cosmet ics, 
Sta. IV. Brooklyn, N. T.

Dr. KOLER
638 Penn Ave. Pittsburgh, Pk 

Dr. KOLER yra viena* 
IT \ > tini* taip<< Lietuviu <ia 

/M ktaraf’ Pittsburgh, Mo
kinosi Varszavoje, stu
dijavo begije 21 m. ta* 
vairias Ilgas vyru Ir 
motoru, todėl jas nuo • 
d u gn i a 1 j *a J1 n b t a (ink 
užslnuodtakna. kraujo 

Ir silpnybes vyru, spuogus, nležejimni 
Ilgas tinimo, Invalrlan ligas paeinan- 
czlas nuo neezystumo kraujo.
Bzaukite ypatlszkal, per lalazkus aai 
negydau. D r. Koler kalba LenJdaaJLal 
Ir Rusiszkal.
OfiBOs valandos: nuo 9 ryte lig I 
vakare. Nedeliomis iki 2-y, popiet

A t

$

At M-

t Telefonai, Bell - Kensington 531G
1 Keystone, - East 6720

Dr. E. G. KLIMAS.
j PERSIKĖLE IN NAUJA VIETA
| Priėmimo valandas:

Liki 10 vai. ryte.
2538 E. Allegheny Ave.
PHILADELPHIA, PA.

6-8 vai. vakaro.

■




