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KUR MILIJONAI GOROZIU ALIEJAUS SUDEGE

Striking N i g h t Photograph Takgn '❖/h&n Surfaced of Newtown į

Vokiecziai iszžudino 1,000 Len 
ku Szložingejo.

London.— Vokiecziai norė
dami kanecz užymti Szležingia 
o matydami, jog, tasai juju už
manymas nepasisegs, nutarė 
kitokiu budu paveržt sau 'toji 
kraszta — per žųdijista. 
sziam laikui jau iszžude 
szum tūkstanti Lenku.

Tuoni paežiu laiku kada pa- 
rengineja skerdinias 
geje, platina mokslus bolszovi- 
ku Rosi joj.
Angliję — kaip Jeva, nori pati 

suvalgysi obuoli.
London. — ‘Angliję geidže i

užgriebti apie įtris milijonus 
tonu sunkumo Ivokiszku tavo- 
riniu laivui
taikos konfereiįdios, vokiszkus 
laivus ketino iždalyti talki nu 
kams pagal juju 
karojo, bet kaip matyt tai Ang
liję geidže viską paymti.

Ir rojaus Jevą panaszei pa
dare su Adomu. Pati suvalgo 
obuoli, o Adoma paezestavojo 
tiktai kas pasiliko.

Pavojus naujos monarkijos 
Rosijoj. .

Filipas Scheide- 
monasj buvusis vokiškas mi
ni storis, savo kalboje laikyto- >
,e czionais, aprciszko, buk di
delis pavojus grasina Rosijoj 
ant atnaujinimo
airiai kelia padaro bolszeviz-ĮBadai

Tegul buna Rosijoj kas 
lor, bot Vokietija pasiliks re
publika ir neprileis idant jiaja 
valdytu karalius ar ciesoris, — 
<albejo Scheidemonas.

Lyg 
su v ir

z
Grcenpoint,

Ugnis padaro bledos ant milijonu

CRE.E.K Was COVKRELP WITH BURMIN® Oil. pho-tosOov u.-q, i«T-7TUT-r t- -imu.. I I - _ n l r irr -1x111 C J-J-» mw» e, ■ „,, mm —— * 

Sztai paveikslas deganezio aliejaus prigulintis prie Standard Oil Co., 
Brooklvne. Paveikslas likos nuymtas nakties laike, 
doleriu. Da ir sziandin dega.loleriu.

Isz Amerikos
28 žuvo, daug sužeido; baisi 
viesulą padare bledes ant * 

5 milijonu doleriu.
m----- Suvirszum

daug likos 
sužeista per baisia viesulą ku
ri prapute per miesteli Carpus 
Christi. Tris tukstaneziai gy
ventoju pasiliko be pastoges. 
Bledes iszneszA. ant penkių 
milijonu doleriu, 
yra sinncziama isz

A ustin,
28 žmonis žuvo o

Fexas.

Paszialpa 
visu daliu

Anieriko del tujų, ka 
visko per viesulą.

neteko

Straikai Amerike kasztuojo 10 
milijonu ant denos

Visoki strai
kai kokie iszkyla 7 
kasztuojo sklypui. deszimts

Teip
, prezi

Susivieny ji-

New York. — 
kokie liner i ko 

mi
lijonu doleriu kas diena, 
kalbėjo Steponas Mason 
don tas Tautiszko 
mo Fabrikntu.

Dabartės manoma 
tautiszka kajnisije susidedi^iti 
isz 7 sąnariu isz darbininkisz- 
kos puses 
puses o viena isz
žmonių, kurie visokius darbi- 
ninkiszkus nesupratimus ap- 

pagal 
nusprendimus abi szalis

sutverti

ir 7 isz fabrikantu 
viena isz civiliszku

Kudykis sudega deganezioje 
vygojo. 

Marysville, Pa.— ♦ 7

v

Per eks- 
pliodavojinia karasino pecziu- 
je, užsidegė stovinti artimoje 

ygoje, kurioje gulėjo trijų me
tu sūnelis Andriaus Boyles isz 

, ir sudegė ant 
Norints motina mato 

bot 
kudyki iszgialbet.
dėjo ant gonkeliu laiko eksplio 
Ji įjos, o kada inbego in kuknia, 
rado visa kambarį liepsnuosia. 
Ir kiti kambariai užsidegė, bet 
ugnis likos užgesinta per kai
mynus.
Turėjo užmuszt save ar vyra. 

Wilmington, Del.— Ana die 
na Mrs. Maria Cabrera nuszo- 
ve savo vyra ant smert ir likos 
uždaryta kalėjimo, 
sas miestas laiko 
ros ir jiai parūpins gera advo
katą ant iszsiteisinimo nuo ža
dintos.

Cabrera tvirtina nlik josios 
vyras su jiaja *pasielginejo žve 
riszkai ir ketino jiaja ta diena 
nužudyt, todėl nieko jiai dau
giau nepasiliko kaip jin nužu
dyt, arba paežiai būti nužudy
ta.

Duncannon 
smert. 
visa atsitikima

ir

negalėjo
Motina se-

Konia vi
sžali mote-

nesupratimus 
svarstys ir sutaikins o 
j u j u 
turės būti užganėdintos.

Gyventojai ruko daugiau 
paperosu.

Washington, D. C.— Iždo
departmentas pranesza del vi
suomenes žinios, buk ....

. v . ! . dabar tyrinėje kiek gali aplai-meta žmonis daugiau suruko1 « i
paperosu ne kaip cigaru ir ta
bako in pykęs.
perosu.kas metas didinasi, 
Tukimas cigaru ir pypkiu ma
žinąs!.
kasztuoje daug 
kaip priesz kare.

Rado szaukszta moteres 
viduriuosią.

Indianapolis, Ind.—

'i

praejta 
surukę

Bukimas pa-

Gal del to kad cigarai 
daugiau

kada

Vienas isz seniausiu gyven
toju tojo miestelio apsakinėja 
sekanezia istorijų tosios dva
sios :

Arti du szimtai metu,
toji szalis buvo užgyventa per 
indijonus ir baltieje tik pradė
jo toje aplinkinėje apsigyvent 
ind i jonai pagriebė balta mer
gaite ir privertinejo idant isz- 
teketu už indi jono. Mergaite 
vėlino mirt ne kaip isztokot už 
raudouskurio. Vadas indi jonu 
paliepė mergaite nužudyt o ku 
na josios sudegino ant tosios 
vietos, kur sziandien Carbono 
miestelis stovi.

Toji istorija perejo nuo pa- 
kalojnos lyg pakalejnos ir szia 
dien senukai apsakinėjo savo 
anūkams del ko merginos dva
se atsilanko pas juosius.

Viesulą užmuszo 200 Carpu 
Christi miestelijo.

€•D

Rado senoviszkus piningus. 
Blueton, Ind.—

toon taisydamas nuo vandenio 
pa i pa s po namu, rado po at- 
plesztu grindų moterįszka vil
noniu paneziaka su 128 szmo- 
tolin visokiu sonoviszku pinin
gu paejnancziu isz 1821, 1774, 
I860 ir kitu motu.

Jack Bar-

Bartoonas

kyt už tuosius senoviszkus pi
ningus.

Szležlu-

Pagal nutarimą

iižsipelninia

/

Cassel.—

monarkijos,

MASĄCZIUŽES VALSTIJO KAREIVIAI KURIE PRIBUVO APMALSZYT BOSTONO
RIAUSZES VALGO PIETUS
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Massachusetts State <5uav?d Troops Have Their GhowuServep in✓/
Historic fan u ei l Haul**

Bostonas A’ra

i. >
A

žinomas kaipo vienas isz moksl’szkiausiu miestu Amerike, bet 
kada palicije tonais sustraikavo, pasirodo jog Bostonas negeiesnis už kitus miestus, nes ka- 

prasižengeliai daro kas

Miestas

L*

da pakylu straikas ir nebuvo kam daryti paredko, (ai valkatos ir 
jiems patiko, pakol juos neapmalszino vaiskus.

Isz Lietuvos

:nas.

ežio-

toj as pabėgo isz kalėjimo.
Konstantinopolius. — Pavo- 

jingiausia' žadintoju koki .Tur
kija turi, o gal dydžiausiū ant 
svieto, kuris turi ant savo sav 
žinos 18 žūdinseziu, poyaugsz- 
ina vokiszka žudintoju kuris 

Ba
varijoj, pabėgo ana diena isz 
kalėjimo.

Tas turkiszkas žadintojas pa 
bogo isz centraliszko kalėjimo 
drauge su 42 kitais kalinin- 
kais ir dviems dažiuretojais.

sėdi už geležiniu sztangu

Vokiecziai suemo 200 lenkisz- 
ku vadu Kaune.

’Kaunas.— Vokiecziai aresz- 
tavojo czionais du szi nitus 
ženklyviausiu lenkiszku vūdu.

vokiecziai tokiu pasiel
gimu geidže Lietuva užymti 
panaszei kaip daro Szležingc- 
je.

Badai dydosnia dalis Lietu
vos yra rankosia vokioeziu bot 
lenkiszkas vūiskas yra už-

Vokiecziai 
du

vdiskas

Pakurstineje idant sukelti žy
du pogromus.

Kauno komen
dantas iszleido sekanti insaky- 
ma:

“Mieste pasirodė lenku kal
ba spausdintu lapeliu, kuriais 
kurstoma žmones rengti žydu 
pogromus. Szitokie kurstymai 
tai yra bjaurus darbas tu, ku
rio eina ranka * už rankos 
Lietuvos prieszais. Tokiais
vo darbais jie stengėsi padėt 
godusiems svetimiems grobi- 

aletu leng- 
jie

NEPASISEKE DIOLOGAS. ■

aunas. —

su
sa-

Justis. Kaifr sveikas papuo- 
liai in kalėjimai

Nepasisekimo ne-Pilypas, 
laime privedė.

Justis'. Vis-gi buvo kokia 
priežastis!

Pilypas. Kelionėje nepasise
kimai.

Justis. Gal suvažinejei kaf
Pilypas. Ne. Tuomet neturė

jau su kuom važiuoti. Tik be- 
par-

ir in kalėjimą pate-
tiekdamas skersai kelia 
puoliau 
kau.

Justis. Labai nuostabu. 
Kaip tai galėjo atsitikti, kad 
sveiks, tik parpuoliai ant kelio 
ir jau in kalėjimą patekai?...

Pilypas. Taip. Nemaloniai 
atsitiko.

Justis. Na, vis-gi, pasakyk 
kiek nors aiszkiau?

Pilypas. Tai-gi.
Tikra atsitikima nėr ko slėpti. 
Matai tain buvo.
apipleszias krautuve, o

svetimiems 
tams, idant tiejei g 
yiau uždėti savo junga ant 1 

Bet lietuviai 
yra garbinga tauta, ir budeliu 
darbas jiems nedera.

Visi Lietuvos piliecziai ’turi 
uiti lygus.
jut užtikrinta asmens nepalie- 
cziamybe. v

Togi del paskelbiu visuome
nes žiniai, kad joki pogromai 
nebus leisti. Visoki susirinki
mai vieszose vietose gatvėse ir 
namuose yra asztriai uždraifs- 
ti.

Tie, kurie nori statyties sa
kus

yra 
emias visa dali prie lonkiszko

Vokioeziu letena 
kas diena suspaudineja Lietu
va daugiau.

Lietuvos kariumene 
naši ir nyksta su kožna diena 
aficieriu teip kaip ne turi. Lio- 

amorikoniszkus 
, nes 

daugelis kareiviu kurie jau bu 
vo Amerike supranta angįisz- 
ka kalba ir ne teip butu sunku 
už vesti geresni paredka.

Jeigu Anglijo užymtu apglo- 
ba ant Lietuvos, tai butu daug 
lengviau ižguit vokieczius isz 
Lietuvos kurie geidže sau pasi 
daryti kelia injRosijo, prie ko 

o tada 
terp Lenku ir Lietuviu užeitu 
greitas sutikimas ir 
greitesne tvarka.

Susidūrimas Lenku su Lietu- 
veis; Paėmė miestą 

Daczkus.
Dzvinskas. — 

vaiskąs susidaro su

rūbeži aus. aivos žmonių.

s*

Labai

maži-
> Kiekvienam turi

tuvei geidžei 
ir angliszkųs

Didžiauses turkiszkas žudin-
Carpus Christi, Texas. — Po' 

visa miesteli guli sugruyia na
mai po kure i s guli daug lavo
nu kuriuos da negali iszymti 
isz i>o griuvėsiu. Naujausias 
apskaitymas parodo, buk vie
šnioje kuri prapute pro
nais Nedėliojo žuvo suvirszum 
200 žmonių o konia du kart li
kos sužeistais. Artimam mios 
telije Portland 56 ypatos žuvo. 
Port Arkansas, Rockport ir ki
losią miestuosia teip-gi bledos 
dydėlios, bet jokiu žinių isz to
nais neatejna, nes telegrafai ir Dabar škaitlis žudintoju ap- 
tolefonai sutrukdyti.
Priežastį pabranginimo mais

to sudeda ant penkių 
mili i orderiu.

Chicago. — Valdže paszau- 
ke ant slieCtvos penkis di
džiausius locniniūkūs skordyk 
liu, užmetinedamas jiems, buk 
per juju priežasto maistas teip 
pabrango. Valdžo isztipynė
jo, buk pakeriai mokėjo dide- nėjo po tam Czeku Slavokii Si- 
lius procentus del akcijonaru- 
szu ii* patis turėjo milžinisz- 
kus procentus nuo uždarbiu, 
priek tam pakolinojo prekes 
ant mėsos be jokios priežas
ties idant tik daugiau ■ turėti 
pelno, 
sis prie spokulantu cukriaus, 
kurio turėdami milžinissįka zo- 
posti, pakolinojo prekes tvir- liąyo in Vladyvoštoka kur ir 
tindami buk cukriaus randasi 
mažai o 
ta milijonus svaru.

i

aficieriu s
Pasakysiu

tik bebėgdamas
tik kojos kažve augszcziau instatymu, 

visu kares padėjimo asztrumu 
baudžiami.”

Lietuviu miesto i ir 
ties komentantas.
Kaune 5, 23, 19.

linkinėje Konstantinopoliaus 
pradėjo milžiniszkai augti, 
palicije jieszko žud into jaus *
diena ir nakti.
Generolas Gaida pradės nauja 

sukėlimą prieszais 
Kolczako.

Vladyvostokas.— Generolas 
Gaida, kitados buvęs ženklyvu 
aficieriu rusiszkoje kariumo-

o

anglikai neprileistu

užeitu

“ apskri-
Mikuckis

sugavo.... 
isz

Taip. Dabar labaio Dvase jaunos merginos lankosi 
pas gyventojus. — Nužu- 

dinta per Indi j onus.
Greensburg, Pa.— Gyvento

jai kaimelio Carbon, yra nusi
stebėja ir nemažai 
dia per nepaprasta sveczia ku
ris atsilanko naktimis pais ke
lis gyventojus. Ą

Dvase yra pasiredus baltai 
ir yra jauna mergina.
diena atlankė Petra Oleson, 
anglekasi, o kada josios 
klauso ko nori, toji su klyks
mu iszbogo in tamsuma nak
ties ir dingo jam isz akiu. Ta 
paezia naktį atlanko Frana Pi- 
so ir Wililama Maiersa.

no

porsigan-

Ana 
diena miesto ligonbuteje mirė 
Mare Suessy, kuria aresztavo- 
jo už valkatysta. Kada dakta
ras padare ant josios sekcijo, 
rado moteres viduriuosią 
szaukszta. Palicije negali su
rasti giminiu mirusios mote
res ir nežino isz kur jiji atsivil 
ko in miestą.

Ana

uz-

J. I

Prick tam valdžo yrn-

berijoj vaduĮ badai yra dabar 
kurstomas per liberalus ant su 
rengimo sukėlimo prieszais ad 
mil’ola Kolczaka. ’ Tojo pasi
kėlimo galima tikėtis -kas die-

Z'1 *.

na.
Nosenoi Kolczakas, paliepė

generolui Gaidai apleisti Sibi- ymtį goležkeli lyg Daczku, 
Pamotes vadovysta nuke-

Lenkiszkas 
liotuvisz- 

ku vaisku skersai geležkclio 
Vilnius Dzvinsk. — Priežastis 
tojo nesupratimo yra neužsiti- 
kojimas Lietuviu del Lenku.

Praejta sanvaite marszalka 
Fochas, paliepė Lenkams už-

Ant ulyczios.
Tpfu, ne sarmatos ne turi 

neszt szolderi no suvyniota.
— Nenorėjau praszyt szmo 

to popieros ba ir teip jau 
szimta bo piningu valgau.

de-

Asz begau 
žmo

nes mane vijosi bet man atsiti
ko nelaime, 
skersai kelia,
kaip už ko užkliuvo, asz bumpt 
parvirtau, ir mane 
Va, dabar tau bus aiszku, 
kokios nelaimes asz patekau 
kalėjimai!....

Justis.
aiszku. Tokioje nelaimėje at
sitikus, nėr ko nei apgailestau 

Buk sveikas, ir metavokis.
J. V. Kovas.

Suprato gerai. ‘1
Motina iszguldinejo savo ma 

žam Simuku i apie rojų, kaip 
tai Dievas iszemo Adomui vie 
na szonkauli ir stojosi Eva, — 
pati Adomui. Ant rytojaus vai 
kas laikosi sau už szono ir kly
kė isz skausmo, o motina pabu 
gus klausė: | į

— Kas tau sfneli!
— Ach, motiįiele man czion 

szona’teip labai1 skauda! 
dos asz gausiu paežiai

ti.

Musu vaikai.
Jonukas ir Agate gavo nuo 

motinos obuoli ir liepe pasida 
lyt. Po valandėlei atbėgo Jonu 
kas pas mbtiha su verksmu.

— Kas pasidarė? — klauso 
motina.

-— U-gi ta bjaurybe Agate! 
kalba klykdamas Jonukas

* f

Bovijčvos in Adoma ir Kva ir 
^Aguto ciela obuoli suvalgo.

apie 25 mylės nuo Dzvinsko. 
Lenkai fiusiyre lyg Bęreznos 

szianclięn’ randasii neklausyda- ir del apsaųgojimę savo deszi- 
nio sparno, nusiyrė lyg Dzvins 

Įko. ; .

ra.

žai o magazinuosia sukrau- mūs jokiu paliepipau nuo Kol
czako.; / *
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GIRDĖT
Žemaite aplaiko grę-‘Poni

Ina ta nuo pažinstamo isz Pa
ryžiaus kurioje pranesza, kad 
bolszevikai užmuszo
K. Griniaus žmona ir dukterį. 
Platesniu žinių apie tai da ne- 
aplaikyta.

daktaro

Pagal tolegramus tai »Kol- 
czakas plaka bolszovikus smar 
koi, o bolszeviku telegramai 
pranesza buk paėmę Kolczako 
45 tukstanezius kareiviu in no 
laisvia. Tiojei daneszimai nu 
rodo neaiszkei ir juokingai ir 
kaip duodasi matyt, tai užsino- 
sza ant dideles nelaimes del 
Kolczako.
suprasti, jog su 
ne teip lengva kaip isz pradžių 
sau mane. O kad Anglikai 
pradėjo isztraukti vaisku isz 
aplinkines Arkangelsko, o Ks- 

Lietuvci ne 
su bolszcvi-

Allijentai pradėjo 
bolszavikais

•1

SAULĘ

RAPORTAS.
“Lietuviu Dienos” Pinigu Roikalao
Rugpjuczio 29 d. Washingtono atsi

buvo Amerikos Lietuviu Tarybos ir 
“Contralio Komiteto” atstovu posėdis 
“Lietuviu Dienos” pinigu r.oikalę.

» v’A • ’ '':/1 •’z v.r

Egzekutyvio komiteto 
praneizimas.

..i..r' J ■ • 5

omią \ Ipg’flokutyvis Ko- 
ękanczid turinio doku-

V

Sziomlą ęhouohūą 
( mltefas gavo

Posodlje dalivavo nuo A. L. Tarybos mentus ir pranėszlmtiri;

VAISTAS IR APSISAUGO- 
, jimas NUO UODU.

'll " 
1 ' * 1 ( , * , / I

PYRŲTRO. MILTELIAI

Kada prezidentas Wilsonas 
‘— raszo Balti more Star — va
žinėja po Suv. Valstijos, aisz- 
kindanuis žmonims apie Tautu 
Lyga ir iszliuosavimo Euro
pos, tai blaivininkai Washing- 
tone gerkliuoje aut atėmimo 
žmonių
Suv. Valst.

ypatiszkos laisves

Telegramai pranesza, buk 
Petrograde kasdien mirszta 
nuo koleros nuo 300 lyg 400 
ypatų kasdiena o tukstanezei 
serga. Todėl talkininkai ne
labai skubinasi su 
miesto kur vieszpatauje tasai 
aziatikinis sveczias, kuris už
ėmė plota žemes ant 6000 my
liu f run to, tai yra, kolera yra 
prasiplatinus teip toli.

užemimu

Daugelis isz mtish skaityto
ju prisiuntė groinatas su rugo- 
j ima is buk užmokėjo nuo 5 lyg 
25 doleriu agentams už suradi
mu juju giminiu Lietuvoje; pi
ningai dingo o giminiu nesu
rado.

Ar-gi tai nemažai apsaugo
jome skaitytojus idant butu 
atsargesneis su tokeis szpic- 
]eis T Bet musu prasergejimu 
nepklause ir davėsi prisigaut.

Sziandien galima susiraszyt 
su giminėms ir pažmstamais 
be pagialbos agentu, nes gru
ma tos daejna in Lietuva ir iiz 
T sietuvos.

Tūlas filozofas pradėjo gal
vot, d( I ko pekas bulviu Czi- 
kage kasztuojo 75 centai o 
Wiskonsine 50 centu o ant far- 
mu daug pigiau? Ir filozo- 
fams nevisados duodasi iszty- 
rinet slaptybes, bet spekulan- 
tai lengvai taji klausymą gali 
iszriszti.

Lietuviszkas graborius vie
nam mieste patalpino laikrasz- 
tije toki apgarsinimu savo biz
nio:

4 4 Laike mirties telefonuoki- 
te, pas mane nežiūrint kur esa
te, o mes jum patarnausime vi
same.”

Juokingas apgarsinimas,
gal ponas graborius neapsi- 
mislino kada parasze žodžius: 
“kur esate.”

o

Idant iszpildyt pasiraszyta 
sutaiką sumažinimo armijos 
lyg szimto tukstanezio, vokie- 
cziai pradėjo karszta rękruta- 
vima kareiviu ir konia kas 
diena traukia in vaisku
tūkstanti nauju rekrutu. Argi 
yokiecziam’s viską galimą da
ryti be nnbąudimo1

po

O kad Tas. kart daugiau žmo
* ’ f ' > " ■ * ii

niu nusiduoda in darbus 
autonjbbilęię, motorcikleis ir 
baisikelęis 
t <

su

—i- nęužilgio 
walk-out” nebus naudojamas 
r straikieriusi tiktai vadysis 

‘ride-out.”
pe
l

Generolas Wood yra tosios 
nuomones, jog pus-milijoniijia 
niTnija del Suv. Vnlst. 
yra nereikalinga ir, jog 350 
tukstaneziu bus užtektinai. — 

tai priguli nuQ.to kaip 
nes

Hum, 
kada, 
daugiau.

Komisijos Kun. J. Jakaitis, Kun. Dr. 
Dargls, p. Czesnulis ir Dr. J. Bielskis, 
o nuo “Centrailo Komiteto “pribuvo 
Dr. Bacovlczo, p. Lopatto Ir p. Karuža.

Posodlje p. Lopatto stengėsi iszdos- 
tyti Kalingas, kuriomis jisai sutarė 
Raudonam Kryžiui LlotuVių Dienos 
pinigus atiduoti. Po trumpo pasikal
bėjimo, visi nuėjom in Amerikos Rau
donoji Kryžių. Suflkom vice prezi
dentu p. W. Walling ir Jo asistentą p, 
D. Ross.

Ponas Walling iszdesto kokiais bu
dais A. R. Kryžius teikia 
Europoje.
misijai isztyrus Lietuvos padėjimu, pa

pauzei pa
Nurodo, kad A. K. K. Ko-

kais, 
smarkei

tonai, Latvei ir 
turi noro pesztis

nes tarpe ' juju glytu 
platinasi bolszeviz-

mas, todėl ant Lenkijos puls 
visa sunkenybe apmalsžinimo 
bolszeviku.... Galiniu tikėtis,
jog Lenkai duos sau rodą su 
jeiš; kada tik bolszevikai ap- 
leis Lenkija— Lenkai 
pesz su savo kaimynais ir 
siruphis daugiau apie Koloza- 
ka ne kita maskolių.

Galiniu tikėtis

nesi-
ne-

brangaus laiko

liežuvninkai

Yra tai

UŽSIENIO REIKALU 
MINISTERIJA/ s

No. 65f>. •
’■ L »

s®
in Visas Uotuvop Atstovybes.
Vasario morioąyj Lietuvos atstovy

bes Bcrllne byvo ąhistas Įntszkas vl-
soms atstovybėms, kad visos kitos 
Lietuvos atstovybes yra priklausomos 
nuo Ilęrlino, atstovybes.
J " ‘ ' ■ • ■ ' ■

vos atstovybe Borlino neturėjo inga-
1 lojimo iszleiątl toki insakyma. I

. , ; > Szitas lalsz-
kas veikla skaityti nebuvusiu. Llotu-

strode reikalas greita paszolpa suteik
ti, todėl A. R. Kryžius nieko neklaus
damas pasiuntė Lietuvon invalrlu reik 
menu vertos virsz szimta tukstaneziu 
doleriu, tikėdamasis kad lietuviai, 
kuomet iszgalcs, galės už tuos daiktus 
užmokėti.

Apsvarsczius dalyką vlsapūsiszkal 
pasirodo, kad. septyni uicncsol tain at
gal buvo gera proga Lietuva suszęlpti 
panaudpjant Lietuviu Dienos pinigus 
per American Relief Administration, 
organizacija kuri labai daug Lietuvai 
pagelbėjo; tuo laiku Hzelpimo darbu 
sutrugde “Centralis Komitetas” besu
tikdamas minėtus pinigus panaudoti 
szelpimui Lietuvos per minėta, organi
zacija, nežiūrint to, kad A. L. Tarybos 
Komisija dėjo pastangas ir kalbino C. 
K. sutikti..

Prie dabartiniu aplinkybių atrasta 
tinkamiausiu Lietuviu Dienos pinigus 
panaudoti par Amerikos Raudonąjį 
Kryžių, su saiiga, kad A, R. K. pasius 
Lietuvon invairiu reikmenų isz savo 
Europoje esaneziu sandeliu, pažyme- 

, damas, Lietuvos žmonėms, kad tai yra 
dovana nuo Amerikos Lietuviu, Ponas 
Walling, kalbėdamas A. R. Kryžiaus 
vardu pažadėjo priduoti musu koiuisi- 
jai smulkmeniszka atskaita isz Lietu
viu Dienos pinigu, ir taipgi pažadėjo 
isz savo puses ir ant tolinus teikti 
Lietuvai pagelba.

Dr. J. J. Bielskis.
A. L. T. Komisijos Pirmininkas.

Gav(au kelefa laiszku bu už-

Kada jujn užklauso

P. S. Gav^au kelefa laiszku su už
klausimais kodėl aszai neatsakau in 
“Tevynoje” tilpusius Invalidus užme- 
tinojlmus ir szmeižtus.
pažymėti, kad nszal neturiu laiko ir 
skaitycziau sau už didžiausi pas Įžemi
nimą vesti dlskusljas'su žmonėmis ne- 
siiafkancziais etikos, 
daktorius žurnalistiszka etika po ko
jų pamynė ir emesi vien purvais draps 
tyti in sau nepatinkamus asmenis.

Czia turiu

“Tevynes" rc-

ki tas tai
•Todel, kaipo su tokiu, jokiu diskusijų 
vesti negalima. '•

J. J, B.

NUO AMERIKOS i LIETUVIU CEN-

nes
tai tasai

jog neturi

Yra

Viena isz dydžia^usiu silpny
bių žmogaus yra apkalbėjimas 
savo artimo. Kiek tai žmonių 
pragaiszina
ant to, idant per liežuvius (ap
kalbėjimu) kenkti'kitam! Be 
jokio apmislinimo, be mažiau
sios priežasties,
vis atranda ka tokio kuris prie 
szintusi su teisybių.
bjauriau sės sz tumus žmonių 
kurie nedrysta pūtis atcjti ir
in akis pasakyti, jog meilioje 
tiktai paleidžo liežuvius terp 
žmonių.
del ko paleido liežuvius, tai su
nekaltu veidu, su judosiszku 
szaipu atsako, jog nieko nekal 
bėjo, tiktai jiems 
pasuke.

Randasi žmonių ir be unaro, 
kas turi nors maža ki

bi rksztelia unaro, 
pats save guodoje, o jojo una-
ras jam nepavelintu, idant ypa 
tos, ant kuriu liežuviai yra pla 
tinami, jam užkenktu. Yra tai 
žmonis, kuriems gali spjaut 
ant veido, o jie j e tau pasakys 
jog........ liję, — nes teip žemai 
nupuolė ir kas kart daugiau 
bryda in meszlina,
ne mažiausios paguodones ir 
žmoni szkumo.

Yra tai žmonis, kurie nuola
tos iszranda piktumą ant kitn, 
o patis netiki ir savo . gyveni
mu teip purvina kaip purvinas 
smirdanezioje grabeje
tai žmonis, kurie yra pasiren
gia parsiduot už stikleli alaus, 
idant platinti tas kas yra bjau 
riausio.

Nuo tokiu žmonių reikia sza 
liūtis kanuodaugiausia 
yra tai neprieteliai visko kas 

Yra tai szaszai už- 
krecziamos stervienos, nes jei
gu dvase yra niekai, tai ir kū
nas niekai.

T RALIO (KOMITETO.

Rugsėjo 1 diena, New Yorkę, Wal
dorf Astoria Hotelijo, invyko Lietuvos 
szelplmo Draugijų atstovu Bendroji 
Konferencija. Oficialiai dalyvavo 
szios organizacijos: 1. Lietuvai Gelbė
ti Draugija, 2 Anięrikos Lietuviu Cen
tralis Komitetas, 3 Lictuyos luaisvos 
Varpas, 4 Tautos Fondas ir 5 Daktaru 
Draugija. Atstovu viso buvę, apie 2Q.

Szlo susivažiavimo tikslas, tai deloi 
organizuojamojo dadetinio Amerikonu. 
Komiteto, (jo .mlerlalą bus surinkti 
nuo tortingųjų Amerikonu

Oficialiai dalyvavo

cijas.

bent po 
$10.0,000,00 kas menuo Lietuvos kūdi
kiu maitinimui,), ręikalinga turėti 
Beiųlra Lietuviu Komitetą, atstovau
janti visas musu gelbėjimo Organiza- 

Taut.ininku ir Kataliku srio-
vos, kiekviena isz savo puses paskirs 
po 9 atstovus in toki Bendra Lietuviu 
Komitetą, Tojo Komiteto užduotimi 
bus, tvarkyti ir prižiūrėti, lęad suau- 
kaujami pinigai butu naudojami atąa- 
kaneziam tikslui.

Visa Lietuvos szelplmo gelbojlma 
bendrinamo. Visas szelplmo organi
zacijas rupinariies suvienyti, kad tuo- 
mi daugiau auku surinkus ir atsakan- 
cziau Lietuvos žmones o ypatingai 
tuos mažutėlius kūdikius Huszelpūs. 
Dabartinių, laiku Jio yra po American

Visas szelpimo organi-

Užslcnio llolkalu Ministerija pabrje- 
žla, kad visos I-iotuvos atstovybes už- 
slenj priguli tiktai nuo Užsienio .llei-

Žinomas daiktas kol 
dar susisiekimas taip sunkus yra, pa
tartina, Jeigu tat eina greieziau, susle 
kimo pasinaudoti Borlino ar kitos ats
tovybes tarpininkavimu, betgi tas no- 
relszkia Jokios priklausomybes 
Lietuvos atstovybes Beri,Ine 
pildytlna tol, kol susiekimas nebus 
visai lluosas. '

Basiraszo:

kalu Ministerijos o no viena atstovy
be nuo kitos. Žinomas daiktas kol

nuo 
ir tebus

M. Složevlczlus.
Minlsterls Pirmininkas ir Užsienio 

Reikalu Ministerijos Valdytojas.
Iszsiuntincti:

vyboi Vokietijoje, Šveicarijoj, Francu-
1. Lietuvos atsto-

niu nuo tirpstaneziojo sniego atelnan- 
ti-pavasarl. Kita veisle^ kuri yra 

veisiasi tik kai-j

vagyvena prisikabinus prie vandens 
augalu. Dar kitos veisles veisiasi 
viduje ansuotinlu žolių (pltchpr-plant 
Sarracenia).

(Toliaus bus.)

jama namie padaryta priotalsa uodus 
gaudyti. padaryta isz kiekinio puo-

k ai to prię ilgo pagalio taip, kad in ji kpriopo nuolatineaė palose, kame lar
dclio arba vaisiu de^es vlrszello prl-

Kita veisle, 
dažnai labai inklri, ;

galiama ippiltl apie szaiikszta kprasl- 
no, ir polam su pagaliu pr^P^ūdi prie 
lubu ji taip, kad užduryj viena uodą 
po kitu. Kuomet taip uždarai, su
gautasis podas bandę iszbegti ir in- 
krlnta in korasina. Tuo budu dau
guma uodu miegamajam knmbarljc k— 
Jei no kur kitur, tai nors tuos kur pa
lubiais stovi — galiama iszgaudytl 
priesz einant gulti. ’ 1

II. Maxwell — Lefroy isz Indijos 
padaro slftistua isz medlpęs fekrynbtefl

Dar kitos veisles veisiasiaugalu.
Pyej.ro miteliai, kitaip vadinami Dal 

inaeijos vabalu mlltpiial, Persiški

dingi Joi szvložus ir gryni. Gryni 
milteliai yra smulkiai sumaltos geliu 
galveles, Pyrethrum veisles augalu. 
Ju gydomoji pajlcga ypa garuojanti 
aliejus, kuris laikui bėgant ir laiko
mas neuždarytas Iszgaruoja.
Ii kartu milteliai kurio randasi aptie- 
koso purdabimui cąti su priemaiszais 
ąuęialtu Htoinbru ayba kitokiais ko
kiais nors dalykais. Tokio milteliai 
nėra teip veiklus, kaip gryni kad yra. 
Pyrotro mitelius paprastai vartojama 
sausus ir jais 
czlaina in plyszius, kuriuose 
vabalu, o nuo uodu (įulkin.aina po tro
bon vidų. Yra labai paprasta degin
ti pyrotro miltelius kambarį jo nak- 
czla. 
ėzia. 
1c ir uždegami 
iszlenngva labai rukdami troszkinan- 
cziais dūmais.
dregina ir sulipdo in mažus posipai- 
liun Kabelius polam iszdžiovinus jie 
gerai dega, ir nętlek <Jaug ęlna ant 

Uodai nuo iudurnu pasigeria 
ir krlnfa nntaslos, isz kur galiama ku 
szluoti ir sudeginti.
atviri ir oras liuosao valkszčczioja 
toks rūkymas mažai teutnesza nau
dos Ir kad pilnai apsisaugoti rplkia so 

Miltelius galimu pa
dėti ant blekeles virszum koraslnines 
lempos, milteliams sukaitus, garuojan
tis aliojus iązkila in oęa pasisklaldo 

Tai, sąkąina, labai pa- 
MilteHai eina ant nieku 

Kitas oko-

b

va.-
balu milteliai, buhaeh Ir k. labai nau- 

i ir gryni.
KUR BUNA?

4

niektų

Daugc-

'Tokio milteliai

IszklotoB tamsiai žaliu kuczbalklu

Tie slastai yra dvylikos cdliii

dulkinama arba pu- ‘ 
randasi

fbp-flčd
Milteliai yra supilami inkruve- 

nnuo virszaus dpga

Dažnai miltelius su-

Kuomet, langai

Asz Marijona Navicklutc pajiszkau 
mano broliu Juozą ir Antana, pirmiau 
gyveno Plymouth, dabar girdėjau gy-

zijojo, Anglijoje, Danijoje, Szvedljojo, d°ti suduinalą. 
Suomijoje, Latvijoj, Lietuviu Egzėku- 
tyviam Komitetui Amerikoje

Kaunas, birželio 2 d. 1919 m.
Sekantis ingaliojimas buvo prisiųs

tas kablegrainu: 
Kovno, Lithuania, 
Lithuanian Executive Committee.

Vlnikas, Washington.
Authorize you to take Immediate 

stops before postmaster general of 
America to insure the acceptance of

po kambarį.
sėkminga.
ir nedaug tėra smarves..
nomiązkas būdas miltelius, degint yra 
apipilant Juos apie deganti gazo kna- 

New Orleans miesto patirta, kad.
isznaikinti uodus iriz namu švara py- 
rotro reikia- sudeginti ant kiekvieno

(ta.

(storu vilnoniu) su atidaromomis ęu- 
rirhis. '
ilgumo, dvylikos coliu platumo ir de
vynių coliu gilumo.
'nutes yra maža skyle,lengvai uždon- 
gama medžio ar motallo dangteliu. 
Kadangi uodai turi paprotį Jioszkoti 
szaltos pavėsyje vietos, kur miegot,, 
kaip tai kambario tamsiose kertėse 
arba knygų szopojp, ar kur nofs kitur 
fal jio incina in slalstus patįs, Jei tie 
slastai yra padėti kokioje kambario 
dalyje, kurioje uodai mėgsta buvoti. 
Isz knygų szepos Juos iazvojanja ap 
szluotclo arba tabokos durnais. Taip 
iszvyti Jio ciną in kita jiems pageidau
jama vipta, miegoti perdiena.
tuomet yra uždaromos ir pro mažaja 
skylute ant skrynutes virszaus, inpil- 
aina arbatinis szauksztukas nemažiau 
bonžinos. Tas užmuSza visus uodus 
viduje, polam skrynute* reikia iszya- 
lytl iszvedlnti irvcl atgal padėti. To- 
kiuo budu Lefroy sugauna daug uodu. 
Kai-kurla diena jis sugauna virszum 
asztuonlas-dcszimtis.
NUO UODU INKANDIMO VAISTAI.
Geriausias vaistas, kbks yra raszy- 

tojul žinomas isz jo paties pątlrimu, 
yra' szlaplns mulllas. Suszalapint 
gala paprastojo prausiamojo muilo 
Ir lengvai isztrinti jpo vieta, kur uo-

Vlrszujo skry-

szluotclo arba tabokos dūmais.

Duris

Suszalapint

letters and general postal matter tukstanezio pėdu erdvos.
addressed to Lithuania. General 
postmaster of America and Universal 
Postal Union hnvc been notified about |į Tas miszinys yra sudarytas isz ly- 
the matter.

Tomaschowich,
Chief Lithuanian Postmaster

Czion paduotas insakymas Mlniaf.e- 
rio Pirmininko ir Užsienio Reikalu 
Ministerijos Valdytojo, Gerblamio M. daro skaidrus truputi kvepiantis ma- 
Slczevicziaiis ir ingaliojimas, Vyriau
sios Galvos Lietuviu Paszto, Gerbia
mo Tomaszevlcziaus, nustato stovi ir 
saryszi, Amerikos Lietuviu Tarybų 
Egzekutyvio Komiteto Washingtono 
su Lietuvos Valstybė.

Taipgi gauta sekanezios kablegra- 
inos isz Paryžiaus: <

PARIS
Lithuanian, Executive Committee,

Washington
Delegation requests American Lith

uanian nexyspapers^to send ten copies

to M1MMS0 UODU NAIKINTOJAS. 
(Mlrnins Cullcldo)

giu daliu sveriant karaboliaus ruksz- 
tlcs kristallu ir guminio kamparo. 
RUksztics kristalus reikia isztirpyti 
antmažos ugnies ir iszlengva pilti ant 
gumos. Kamparas susigeria ir pasi-

Tas skist.i-lonlu kvapu skistimas.
man nosimaino ir gali būti laikomas 
uždarytuose buteliuose per klek laiko. 
Iszgamodink, ant kokios nors dpgan- 
cžlos lempos tris unicijas to miszinio 
ant 1000 kubistu pėdu erdves.
vai ir patogus aparatas gali būti pa
darytas nupiaunanat blokinio po- 
cziaus kamino gala, iszkarpyti viena 
gala taip, kad oras galėtu iszeiti. Po-

Leng-

veria Cumbola. *’ ‘Abudii jau J6 rit 17 
riietu kaip Amorikc.
apje juos, tegul pranesza ant Otdręsę.

Marijona RumWdWb, '
106 Casey Ave.,

Jeigu kas žino .
I

Stanton Hili.

Wilkes-Barre, Pa.
Pajlcszkau Joną Strimaiti paeinanti 

Vilkaviszklu pav., 
Kaupiszkio ginino, Tolorlekiemiu kai
mo, U motu adgal gyveno Shamokin 

Tegul atsiszaukla ant adreso.
Edward Petknitia,.

Rockville, Conn.

'Ibz Suvalkų gub.,

Pa.

133 W. Main St.

Mano szvogoris Bamasuo Grigonis, 
paeina isz Kokiszklu, 
Tegul atsiszaukla ant odreso,

Adam Podres, •>
Lowber,! Pa.

Kalviu para.

Box 41

Pajieszkau savo brolio Juo
zo Bruožio. 
mo 
Ginino.
Suvalkų gub.,

of their papers for distribution among 
prisoners in. Franco,, etc, , J(f. not, gra
tis let funds pay. Please communi
cate this urgent request to our pa- 

(Kur lalkraązczlus siusti nc- 
pažlmeta, nos adreso nepaduota, to-

tia let funds pay.

pers.

del negalime iduutl — Red.)
BALUTIS.

Lithuanian Executive Commitce,
Washington. - Į
Vilna reports seven Lithuanian bc-

nefit societies without provisions sin
ce May, Polos took those possessed. 
Now asking help Lithuanian Govern
ment or if unable that Allies send au
thoritative commission to Vilna to do 
them justice. Poles holding meetings
tn different parts of occupied territo
ry, publicly insulting Lithuanians and 
agitating for Poland, 
government made nev 
agreement with Lotts for 
through Lettonln to' Libau.
dreds. of Lithuanian soldiers at Libau

Lithuanian 
cpmnaercial 

transit 
Hun-

tam pastatyk alkūhęlines lempa po 
apaczfa, o placziu dugnu blokine su 
milteliais ant virszauu. tilteliai nors 
ir gali užsidegti, tpczlau jie nesprogs
ta, Gazai* žmonėms nepavojingi, Jei 
ju nėra perdaug, bet lp tuomet tik 
galva paskausta,

ta.
tai ir viskas. Rū

komieji kambariai turi i?uti, akliniaii- 
siai uždarynoti.

SERINIS DIOKSIDAS. 
(Sulpher Dioxide)

Jei reikia isznaikinti. uodus, kurio 
žinai kad turi ligos porus, pasekmin- 
giausiai yra sudeginti 2 svaru sipros 
(szmotoliuosę ar milteliuose) 
kiekvieno tukstanezio pėdu erdvos.

KITI RŪKALAI.
Daktaras John. B. Smith pataria de

ginti durnaropes (jimpon weed, Da
tura stramonium).
toti sutrintu žolių 8 unicijas ant klok-

Jis

ar ant

Jis pataria vat-

vieno tukstanezio pėdu erdvas.
sako, kad geriausia tai padaryti pap- 
raszius aptiękiuinko kad jis sumatfizy- 
tutris dalis tu žolių su viena dalimi 
salietros. Jis sako, kad durnai nenuo
dingi žmonetyK, lįoeda drabužiu ar mcawaiting transport to carry American ", ’’ "f. \ v vi ” ♦“*____ - 1 ■ ^lo įgalima bo jokio pavojaus varto

Relief Administration globa.
Kol visu, arba bent nekuriu Organi

zacijų sųsivlenijimąs iąvyką, visi, Cen? 
tralio Komiteto Skyriai, ir abelnai vi
si Amerikos Lietuviai, sziuomi yra 
praszomi, auku rinkim? darba toąti ir 
stengtis kiek galint daugiau surinkti. 
Susz^uklfe ^peęjajiuą, ąusirinkjptųs ir 
aiszkinkito žmonėms apie reikalingu^ 

Paszelpa 
ir ęrložiup yra užtikrinta , Ūktai iki 

T n nlrt.in.rln TolCSljiai PU" 
gelbal o ypacz žiemos laiku /būtinai

//>*'. i v u ' f • ’.j i , , k f—4«/ < Himlilcikui jin, nes daugiau nuo taveš Apart prižadu isz Amerikonu puses,

yra gero.

nes

Toki žmogų nu-

ma kūdikiams paszelpos.

pradžiai Ląpkriczio.
’ . . fr

stumk nuo saves* spjauk pas- pikąiinąos didėja sumop pinigu.

ne yra vertas.

SKAITYKITE “SAULE
SKAITYKITE “SAULE
SKAITYKITE “SAULE

9 9

99

99

f
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Skundikas:— Dievaži, ponas 
sudže, teip jis manę bjaurei 

jogiiszpludo prie visu akiu, 
veluk butu, pora kartu užt.ei-i 
kės per žanda, tai ne butąu tu,-< visai . ’ ■ ' , ■ ' ' »

kartais ręiketu

rėjas tokios sarmatos!
Apskunstas:;— Tai kodėl tu 

man dabar apie tai kalbi, jeigu 
•*r butum tada primines tai asz

tau bu tau su dideliu noru žan
dus isztvUkines.

labai daug mums patiems reiks suaii-, 
kąutl, todėl klek vienai progai atsital- 
kius aukaukime, Aukaukime ir aukau-

I

Imkime pavyzdi kad ir nuo žydu. Ju 
atstovai sugryže isz invairiausiu Eip.

klme.

ropos szallū, taipgi ir isz Lietuvos, pa 

genezių padėjimu. » Tęojaus suszau- 
ke mitinga, antra, • froczla ir nutarta; 
greitu laiku • surinkti npt $20,000,000.! 
Ir surinks! Mos’ turimo pasižadėti, 
bent po $150,000 kaą menuo surinkti, 
todėl ir žlurokimo, kad pasižadėjimas 
neliktu pasižadėjimu. įtinkite visi,

pasakojo saviem# ‘apie baisu Juju vien,

goods bought in France,
ŽILIUS.

Užklausius Amerikos Karos Depar
tamento kokia informacija jie turi 
apie nauja demarkacija linija tarpe 
Lietuviu ir Lenku, atsake, sekaneze,!.:

WAR DEPARTMENT .
Office of the Chief of Staff

Washington. . '
i September 2, 1919. 

Director af Military fn-

fexccutivOj' Committee

Deginti geriausiai an.t bjekos, ar 
ant lopetos..

Japonu daktarai pataria nuo uodu 
deginti, dž|ovintuą pęmoranczlu lupcr

ti,

TheFr6m: 
f.elligenco. 
To: fcxocutivoj Committee, Lithua
nian National Council, 70Š TClh.- TClh.
Street, N, W., ,Wpshington, D. C. 
Subject: Lithuanian Boundary.

1. Complying ‘with your ’request' of 
August, 2pth, 1919, wljl state that the 
present line of deiriąrcatioi} between 
Poland and Lithuania is: Aygustov— 
Sopotąkip — Rotnjtfsa *— Stoklishki —

vV

present line of demąrcatioi) between

Poportsi — Shlrviriti —- Gedroitsi — 
Taurpgina .—t Kazachlzną — Godpt-

2. The boundary line qupfed above 
was tba|t settled between, the Poles’
and Lithuanians by n mutual agree
ment of Jų|y 28t|i» 3,919, ,1’h^ Poles
occupied Augustowo on July 26th, 

„1 . ;
M. Churchill,

! Brigador General/General. Staff.
Gorb. F. Narusovic^ips pranesza 

kad prof.
Lietuvos Delegacijos,/ Taikos Konfo-

1919.
Signed,: f

Valdemaras, pirmininkas
' ’] - - t ____ ___________________________

l (auna.
I 
f 

agituokite visi, aukaukite ysifna ir at- }
įtinkite visi,

kad prof.

rencljoj iszyažlavo ipz ( Fą^ryžjaup iu(
M. 4*(VJNIKAę. J

i »

Jauskite visi J be i 
sūaukautus pinigus 
ANJAN CENTRAL

skirtumo, siuskite 
j tioidal in LITHIJ1-

WAR RELIEF
320 — 5th Avo.hCOMMITTEE, Ine.

New York, N. Y. .
S. L. Ą. 142 kuopa paaukavo visa

pelną $40.29 nuo Iszvažlavlmo, kurią 
Kaą daugiau?

Visos kuopos Ir draugijos, imjdte pa^ 
vyzdi. Aukaukite! Ceiitr. Komitete 
Skyrius isz Aminiam, N. Y. priąijii|to

buvę 29 ta Birželio,

Aukaukite! Ceiitr. Komiteto

$39’5Q. Laukiamo ir nuo kitu.'
kite sziandien!

Slufj-

, .................... ...................... ....................................................

PARMOS ,^,EA«M0S.
■u ■■■ ’■1 ■ *■-’ " ■

Pirkit Frtrmati rudeni plgOl 'del atof- 
nanczlo pavasario ba pavasari yra 
farmos daug brai)gqąnoą asz tūriu 
daug puikiu farrihi Kurds Rudeni par
duosiu piget czle jau, yrą pirko, su-

farmos daug braqgcfinop asz turiu

vlraž 400 lietuviu Farrima tas Rolsz'kq
kad yv'** Įinkamim krasztas del uklpin- 
kys.tcri’ vii piatcHnlu žinių raszvk

(to 76y.
I ‘ 'I ’l * * ♦ f I I ■

Fountain Mieli,
> , i ■

^ystori1«41 platcfiniu, žlphi, rasąyk

J, A. žemaltlą,
R. — 1Al, Steponus.

i.C. i jįjį ■'iiiMsi'L'.L

das 1 n kando, nicžpjlrrias tuojaus pra
nyks. Kifi labai giria paprastąja na 
muos esanezia amonija, alkoholiu, ar 
gliceriną.
vartoti szmotoli indigo; kitas nefto
lino kandžiu gumulėlius, kitas lodina. 
Kunigas R. W. Anderson isz Wando, 
S. C. sako, kad niežėjimas nuo uodu 
greitai pareina, jei laikai ranka vir
ažu je deganezios lainpos clllndros.
VEISIMOS VIETŲ PANAIKINIMAS.

Yra žinoma, kad paeit)us visus uo
dus abplnai, ju veisimos vietos yra 
labai skirtingos. Tęcziau, kai-ku- 
rlos veisles veisiasi tik tam tikrose 
vietose.
(ižiu skylėse: kitos vandenyje, kuris 
sfovl prie auganczlū hple kitus me
džius kpmplniu, arba panasziu auga
lu; kitos vėsios viesiasi vožiu olose 
mariu pakrantėje.
siasi vėžiu olose mariu pakrantėje. 
Kitos veisles veisiasi daug placziau ir, 
.blip, kur, kur tik randasi vandens. 
Kitos veisles veisiasi tjktai ąuraus

Vienas raszytojas pataria

sk i r tin gos.

Kai-kurlos veisles, tik me-

Kitos veisles vei

Ivandcnlo polkose ir fiedA savo kiauszi- 
fnius dumble, 
szinius ant vandenio virszaus. 7“ ‘ 
kurios veieies1 ‘dzihnririlbso ’ VaiHtiJošK 
veisiasi tik kūdrose, kurios pasidaro 
tirpstant sniegui ir kadangi jose atsi
randa f ik viename motu laike tai tik 
viena generacija tepasirodo ir potąm

nas, Ju durnai nepatinka uodams ir jie 
nuo ju szalijnas.

GAUDYTI VODUS I’JIIEMONES.
j- Daugeli vjetu Suvienytose Valstijo- | 
sb patogiai Ir pasekmingai yra varto-

* d"

Kitos deda savo kiau-
Kai- .L -

kiauszinlai yra dedami vldur-vasarl 
arba vėliaus tokiose duobose ant že
mos, kurios yra pripijdamos vandą-

$

Paeina isz Kai- 
KeturValakiu 

Vilkaviszkio Pavieto, 
Pirmiaus gy

veno Newark, N. J.

Vidgiriu,

Paskui 
Pcnnsylvanijoj, dabar nežięau 
kur.
pats meldžiu praneszti adresu:

Kazys Bruožis,
756 Atlantic Sir., 

Stamford, Coim.

Kas apie ji žino ar jis

Sudia.
Jau galėtumėte 

po kvarabu pasitaisyt;
jau deszimta karta tave slidi
nu už vagysta.

Vagis (graudžei) : — Ka asz 
kaltas, jog ponas sudže teip il
gai yra tame urede.

Slidžia:—

v *

szitai

Nuo visokiu Kkaufi- 
mu raumenyse

Pain-Expeller
yra pagelbingiausia.

Žiūrėkite, kad bu
tu su INKARO teu-

I ■ r? f ■ 1 •

Galim* gnnt v!«oh«

" □ ar Ūk Ūhiduzdlnl nuo

klu!
Oalliuk gnnt viao»« 

aptlekose ul 3545 ft 65c 
_ _ __ '* /____ >

F. AD. RICHTER A COh 
326-330 Braaiway, Naw Yarfc

............. - ...... - ■ - . - ... - ______ ____

r j r * W

326-330 Braaiway, N*w Vark

$

W. F. RYNKIEW1CZIUS 
---------NOTARIUSZAS--------  

PRIVATISZKAS BANKIERIUS ‘ , 
233 - 235 W. CENTĘE ST. MAHANOY CITY, PA.

1 . " |4

Didžiausia Agentūra Siuntimo Piningu in Lietuva ir Kitur. 
Greitai ir Teisingai. Atlieka visokius Notarijalnus reikalus. 
Apsaugoja Namus ir Numinus Rakandus nuo ugnes.
Del Draugyscziu pristatau visol^įus reikalingus daigtus, 
kaip tai kukardas, juostas, karūnas, peczeczius ir 1.1. 
Norinczius gauti prekes piningu ir kitu žinių, meldžiame 

vkreipts pas mane ant virsz-mineto adreso.
$ $ v

Lietuvos Atstatymo Bendrove. f*'’'''

Pirmiausia ir Didžiausia Lietuviu Korporacija New Yorke

Lietuviu Atstatymo Bendrove pasekmingai vykdo sziu reikalu atlikimą:
Atstatyti Lietuva ekonominiai, sudarant dideli kapitalu pramones, (igzdirbystęg) 
pirklybps (bi/ajip) vnfypjui Lietuvoje.

PadąrjrtVLiętiiyr Neprigulminga nuo svetimu iszuaudotoju, paimant visa szalies
JYui’lrlxrhci m tivuivn/wiA in L .infiivm mnlrnu t

se

1)

2)
pirlylyba, ir .pramone in Lietuviu rankas

3) Pąkelti Lietuvoje, abęlna gerovę, steigiant fabrikus, dirbtuves, laivu kompanijas ir tt.
• A K • • *1* • • 1 t n * • • 'll’ 4) Pagerintų Lietuviu Gyvenimą organizuojant juos in pirklybos draugijas, surandant
i.

1

gęjrus uždarbius, palengvinant ingijima ukes inrankiu, maszinu, gyvuliu, javu ir tt,
Lietuviu Atstatymo Bendrove rūpinasi Lietuviu gerove Amerikoje:
1) Stęigia Lietuviu Ęanką su U^rubežin^^ėįkąlų (Foreign Exchange) Skyriumi 

įpjjringiį mah>yjiįui, siuntinėjimu ir laiyii^rc^iu pardavojimiii ir tt. < <
2) Organizuoja Keleiviu Narna aprūpinimui\kęliaujapeziu in Lietuvą ir in kitas szalis.

. Ir k J.' iii. ’ 1’ L t x \ M ’ . ’ _ . 1 1 < <>*• * e

>pjpingij maipyniui, siuntinėjimu ir laimikę r ežiu pardavojimiii

3) Padaro ir Paliudija Rejentalnas DokrunęAtus, pirkimo-pardavimo aktus, daliu isz-
jesz,kojinius (davjėma^tis), iszgautia dokumentams konsulp paliudijimus ir tt.

. D K t \ * s ♦ I * 'V W ’ < t 11 i

i LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVE inlrarporuota ant $1,000,ČOO.OO, veikia sulyg
valdžios užtvirtinto czarterio ir po valdžias priežiūra. Bendroves szerai (aksijos) kaš
tuoja po $10 iij parsiduoda nemažiau penkių, szęru vienam Žmogui. L. A. Bendroves

> pelpas iszdalinamąs visiems szerininkams, isz ko yra fferas pelnas kiekvienam nuo indetu
į piningu. Prie L. A. Bendroves galima

savo Skyrius visuose didesniuose Lietuvos ną lį • * ' . “ < (
prigu|eH ir Lietuvoje 
uvos įniktuose.

gyvenant. Bendrove steigia

VISI DĖKITĖS PRIE LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVES!
. .............................................. ! ' -f Reikalaukitę paaiszkinimu sziuo adresu:

ii

į

■ ''f

Lithuanian Development Corporation
4 FiftH Aveo. Naw Vrivlr. Y_320 Fifth Avę^; , New York, N, Y.
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Doras Szimonas |
*inr im m m t- -* — it-T-——

1 Y< ,t ' * i
4^

i llnbartes Sziihukas įada an
gry ždavo isz ląuku po dar
bui, suvalgius vakariene iszei- 
tinejo in pakraszti’ Vislos ir to 
na is vaiksztinejo ir 
kaip žemos pardaVes.' 
griuezios 
.vislus 
nuo 
kaimo kitoje puseje upes. Ant 
tojo krantelio 
mukau sėdėdavo.
teipos-gi nubėgdavo paskui 
nes matydama jin 
ne dryso in jin prakalbėt 

žiurėjo ant 
o kad ir tankiai nu-

dūsavo 
No toli 

Jokubu buvo 
augsztokas

kurio buvo •< maty t kelias

prie 
krantelis

tankiause S
Ir Mariuką

I-

nuliudusi 
slo

insmeigtas

kad teip so-

pCs už medžiu ir* 
Szimuko, 
žvelgė jin ja, bet nieko ne sako 
tiktai turėjo akis 
in vieta už upes.

Viena vaknra,
dėjo ir žiurėjo in užupi, Mariu 
ka priselino prie jio isz užpa
kalio ir stojo, jog josios no 
nužvelgė.
szirdis josios plake bijosi pasi- 
rodvti Szimukui o gr
biaus prakalbėt in jin koki žo 
deli, 
k i ne

jog josios
Stovi valandėlė ir

tuom la-

akis 
rankas

garsui pravirko ir pa-

mano

miego
saves

u z
Klause ma-

• oj yra, yra

kad laikais užpykins ko- 
pasakytu dirstelėjo isz 

szalies o Szimukas turi 
delnais uždengtas per 
bira aszaros isz akiu.

Mariuku negalėjo ilgiau da- 
laikyti, 
szauke.

— Szimuk, Szimuk
vienatini, ko tu verki? kas tau 
stojosi f kas tau yra?

Szimonas rodos isz 
paszoko prispaudė prie 
Marinka ir tarė:

— Dėkui tau mergaite 
tavo gailo szirdi.
nes kas man yra?..
yra, vos man szirdis no plysz- 
ta.

Ir užsidunksojo ant valan
dėles. Mariuką meilinosi prie 
brolio vis klausia kas jam yra 
o jis vis ta pati kalbėjo:

ne yra jau del manes- O, 
ramumo, ne yra giliuko ant to 

Matai tu Mariute ana 
bokszteli su pa-

svieto.
puse upes ta
auksuotu kryželiu.

Mariute isztempe akis,
leisdamasi

tai negalėjo

nes 
szvietekad saule * 

isz tosios szalies, 
matyt ir atsake: 

Ne matau. 
Ar ne matai? tai gala! o 

asz vis matau, norint ne žiurau 
ant jio — ba tas kryželis, Ma
riuk mvlema tai mano kaimas. *

Ten man labai miela 
ten mane iszvare. 

Tenais norint ant senatvės tu
rėsiu numirt ir ant savo kapi
niu būti palaidotu. Pas jus bū
damas galėjau išz tolo matyt 
gymtines kaimeli, o kaip iszei- 
siu nuo jus, tai gal ne matysiu.

— Ar tu Szimuti nori mus 
pamest /

— Labai ne noreczia nes tu 
riu jus pamęst.

— O tai del ko? oj! matau 
asz matau, jog del tavo 
skriaudė, tu jau nuę^ senei 
tok is kaip pirmai buvai.

Zavisle. 
norint isz

liū
ne
/

O ne! ne padare man jo- 
skriaudotf tavo tėvai 

daug gčro ba
tavokios

ypącz padare daug geto ba 
priglaudę mano, kada ne turė
jau kur pasidėt apsiėjo su ma
nim kaip su tikru sunum.

— Tai apie ka tau eina, del 
ko nori mus pamest?

tu. džiaugtumeisO ar
Mariuk, kad asz ant tolinus pa 
siliktau? — 
kas.

— O tu

paklauso Szimu-

mano Sz t m ūkeli

[kaip brolįuį gerai vėlinu? 
j — Dokui tu Mariuto mano.
A$z ilgiau, būti negaliu, tau 

(laikas tekėt už vyro, o kol asz 
Įęzia būną tai niekad no jszte- 
[kotum, visi mislina jog asz su 
tavim apsipaeziuosiu ir per tai 
niekas tavos no kalbina.

Į- r- Ka tu Szimuk mistini? 
ar tai tas tau galvoje, del to 
nori pamest, kad asz isztoko- 
tah? Ar-gi jau asz turiu tekėt? 

IAr-gi man no gerai su tęvais 
ir Su tavim? Asz meiluk no te
kėsiu, no klausyti apie tai ne 
noriu iszmuszk sau tai isz gal
vos ir bukio su mumi toliau.

Nutilo Mariuką ir 
ant Szimuko, nes jis 
atome nuo savo kaimelio.

Ant kart paszoko Szimonas 
ant lygiu kojų, net Mariuką 
krūptelėjo, Szimukas parode 
su ranka in kita pusę vislos, 
kur rodos durnai pasirodinejo 
sudejavo, nusitvėrė abiem ran
kom už galvos ir kaip pasiū
tos* leidosi prie Vislos. Mergi
na pabūgus žiuri kas ežia to
linus nuaidės, 
in paupi, ir szoko in upe.

Marinka 
jin szaukia 
nuo galvos pesza ; tuom lai k pa 
sirode kepure 
vandenio, 
do, o jis perplauko per Vislu, 
pasipurto ir dingo kruinvosia.

— O mano Dieve! — paszau 
ko lauždama rankas; ka asz 

nelaiminga
Szimuk mano! 

tekėsiu už kito, su- 
gryszk pas mus, volei busi lai
mingu kaip seniau, ba asz nu
mirsiu be tavęs.

Niekas negirdėjo gailio bal
so Mariukos, ne Szimukas, 
jis buvo toli, savo gimtines 
kaimelije kur dabar dogo baž
nytėle.

Marinka da vis stovėjo prie 
Vislos ir žiurėjo in kita 
upes in kur Szimukas nusida
vė, rodos kad jin mato....

V.
Baisi nelaime atsitiko Zavis

If* lib * 4 k ii

le, tame kaime, in kuri lindojo 
nuo trijų metu Szimukas, užsi
degė szpitole ir kol žmonis su
bėgo gelbet užsiėmė bažnytėlė 
ir sudegę.

Subėgo 
jsz netolimo dvaro, nes viskas 
buvo ant tnszczio. Isznesze po 
teisybei visus daigtus isz baž- 
nyczios, nes da ne viską, 
da visi žmones buvo subegia 
gelbėti bažnytėle, pasirodo ko
kis tai' žmogus permirkias, 
klaupė ant szvcntoriatis, su 
aszaromi pasimeldė, pąskui sto. 
jo ir nusidavė atsargei dar
žais, per tvoras, nuolatos dai
rydamasis.

Prisiartino prie gana szva- 
raus namo ir priėjus sustojo.

,Nę ęiiiĄ Vioįdk ta- vidų, lies se
liną prie h/ngd ir žhifri'por jin ;

motore ant 
su mažą 

ranku prie kru*
tics.

,v

I

’17?hk

J L
I

rz* ”

k-

jTT’ « 
V * , f

žiurėjo 
akiu no

Szimukas boga

bėgdama pnskni 
not sau plaukus

Szimuko ant 
nes tuojaus nusken 

V i si a

dabar
O tu Szimuk!
Asz ne

ka as 
pradėsiu!

ba
gavo
• ‘ ‘141

szali

žmonis isz kaimo Ir

Ka-

M l T»

■ >r
i’” >
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TĄRADAIĘA,

in vidų. Nes kaip rodos no pa
mato to ką noręjo pamatyt, pą 
sislopo už kampo stubos ir prą) 
dojo atsargoi dairytis po kie
mą.

Pasirodė jauna
slonksczio griuezios 
kudvkin ant * I

Nužvelgė, jog kas tokia 
ąut josios isz užkab.ario žiuri;
ir ne mažai persigando. Lauke 
valandėle, mislino, jog prisius 
tys prie josios, o no galėdama 
sulaukt, nunesze kudyki mie
ganti in grinezia ir sugryžo ad 
gal, kad porsitikryt, kas tok is 
ten slapstosi.

Eina prie kampo stubos, pa
žiūri in užkampi, o 
ba bijojo o ežia stovi
pasislepiąs ir pamatęs jiaja 

, isztrauke;

atsargoi, 
žmogus

rodos ijąsidrasini as 
rankas in jiaja.

Jiji nobage adbula atsiyrė, 
žiūrėdama in.atejvi, ba ne ga
lėjo tamsumoje pažinti kas do 
vienas ir ant galo paszauke ro-1 
dos koki vaiduti pamaezius:

— Jeigu gerą dvasia, atsi
liepk.

— Asz ne esmių pikta dva
sia ir prie gyvųjų priguliu — 
ir prisiartindamas prie josios 
kalbėjo pamaželi: >

— Tu manes Alenelo ne pa 
žinsti?

— Ar asz biustu, ar isztik- 
ro tave matau mano broleli?

— O ne blusti Alenelo, 
esmių tavo brolelis, tiktai kal
bėk biski tykiau, ba ne noriu, 
idant mane nutvertu po lan
gais mano senovės mylemos!

— Szimuk! mano vienatinis 
broleli! — paszauke pažinus 
ant galo savo broleli, kuri ir tu 
mylomas skaitytojau gal dasi- 
pranti^ ' ’'' . ' - ‘ ‘

Motore jam ant kaklo ir jia
ja pasveikino, karsztu pabu- 
cziavimu.

(Tolinus Bus.) ' ‘

asz

F •

Jau gali.

ana vakar

...... "T ' '

Tokią vy$s)i rabinas, 
Tai jąu no kas,

Pen risyl vanijos1 Steite, 
No dideliam mieste,

Žydeloi gavę ąabina, 
Bąyo. užganėdinti isz jo gana, 

>■ Isz pradžios, 
Kaip tai buna visados,

Szhiota gerai szluoję, 
Kaip sako: no szuo neluoje.

Žydeloi džiaugėsi, 
O ii’ didžiavosi 
Ba tai rabinas, 
Buvo mokytas.

Nes ka? pradėjo visur tran
kytis,

; r ♦ t
. O ir po karezemas lankytis, 
Su žydais pradėjo broluotis

O ir musztis ir Mblibotis. 
Visko ežia nepasakyšiu, 

Tiktai pąvįrszum padainuosiu, 
Ba daug vietos užymtu,

O ir mano : meisteris nepri- 
ymtu.

rabi na in 
sveczius, 

Mislino kad garbe didele bus
Ba tai rabinas, , 
Tai ne bile kas.

į Rabinas prie stalo sėdėjo, 
i Ir savo szuni ant kėdes sza- 
j le savos turėjo,
Ka pats valgo ir szun davinėjo 

Žydai ant to (tofno daigto 
žiūrėt negalėjo.

į Vienas žydas . stojo, 
nno kėdės nnstumo, ’

• •

Karta paprasze

szuni

Tiiom užpykina rabįna o ir 
, . , szuni,

Szuo griobe jam už kojos, 
Rabinas už savo lazdos

Žmogelis su koja szuni spyrė
9

Kad sztai lazdos smūgi per 
galva datyre. 

žmogelis smarkus buvo, 
Nuo y po. nepajrgriuvo.

Rabinu už krutu pagriebė, 
Ir sinarkei btasla drobe. 

vOgi tas Tobagas, .
Taą mokytas lįetuviszkas.

— Girdėjau kumnte, jog ta 
Vo Onuka teka už vyro?

— U-gi ka namiėje iszse- 
des, bile pasitaiko, tai norint 
kaltūnas nuo galvos nuslinks.
— Tai nedėlioję būs antras 

užsakymas? O ar moka nami
ne luoba.

— Tai ve,'da iszmoks! ba 
ne truks iszmokt;
privereziau, kad žiūre tu kaip 
duona minkau parodžiau kaip 
szolderi virt, — ‘ Jiji labai 
geros galvos, per- dvi žiemas Į • 
leidau in szkala iszmoko mį- 
sziu maldas, o ka jai' giliuoje 
iszmokt namu triūsa!— Tegul 
žeriijesi, — gauna gera vyra 
tas viską už jiaja padarys.

rabinas
Dykczei nukentejo, 

Ba net moterėlėm nepasigailėjo 
Puolė ant jo kelios - su nagais, 
Su puodais, ir kitais bludais, 
Poro kaili davė kiek galėją, 
Ir kiek tik pajiogu tupėjo.

Kiti tuojaus susitarė,
----------------r.-------- - j...*. ■ . ----U.

■ - - -------------H- ------------- ----- --------------- -----------------------------------------------------------

I Niększu, ■ fkUiiųt VivHrė, 
. 0 kad Ąą it sodi,
Tai bęąt neląikys toki begędi. 
Ęąt žmąąolems jau insipyko, 
Tai pavarys^ pąsijioszkos kito, 

' ()j tai laikai vįrto, 
Jeigu rabįna sukirto.

Po tąąi rabinas metavonia 
’ ' atprovinojo,
Užsidaręs ant pelenu sėdėjo, 
Pasirodyt žmoniins negalėjo,

Ir szuo uodega pabrukias 
slankiojo,

Laižėsi ir prie rabino sėdėjo
<1 •

PIRMIAU ISZMOĘYK.

O kad da if sėdi,
Katriute, tu tik

O* tv kvaila kaip

Uz ka tv mane k vai IL

Vai kam tu pradėjai t 
(Pasziepe.) Kad as?

Asz noriu tavo (ikrai paklaus- 
I « Hh •

ti: Ko tn nori isz manos?
Mar. Nieko isz tavęs neno

riu. Tik noriu, kad tu butum 
mandagi mergaite.

(Pasziepdama.) O tu 
Vien tik kitus

niekinti ir pravardžiuoti, 
riau butu, kad pirmiau 
iszmoktum mandagumo, o pas 
kui uuo kitu to reikalaut im.

Lik sveika. (Lenkėsi ir isz- 
eina.) .J. Kovas.

Kat. 
tai mandagi!

Go- 
pati

Maižieszios tiesas po kojų 
pamynė, 

Koszerio užsigynė, 
Pamėgo kiaulena, 

piktina kožna viena 
O žydai to ne nori 
Savo tiesas turi,

Užlaiko ir koszori, 
Tai niekszo lietuviszko 

bino no nori.
*

Vienas raszo:

■j

>

ra-

ant virszaus 
užlipau;

Miegot nusiredžiau
Mat isz veseiles parėjau 

Tai miego norėjau,
Tame pradėjo langas brasz- 

ket, 
Nežinau ka pradėt,

Ka tiem užpuolikam daryt, 
Ir kaip juos nu vary t.

. Iszęjnu, laukan žiurau 
Ir su baime matau:

Kaip du viena masinėje, 
Smilgius sunkius uždavinėjo
Tuodu mėsininkai pabėgo, 
Savo aukos iszsižadejo.

9

9

Filiozotas.

Vieną fjilozofa perkelinejo 
Jonas per upe.
filozofas paklauso Jono:

— Ar tu ploki raszyti? ’
— Ne moku, ponuli. V
—: Na, tai tąvo tteczia dalis 

gyvenimo, pražuvus - tarė suvi 
su puikumu filozofas ir kluuse 
tolinus. «

— O: ar moki (u rokuoti?
— Ne to ne moku — atsako

Kada plauke,

Jonas.
— Tai tavo puse gyvenimo 

dingus — atsake filozofas.
įmainė pąsikelo drūtas vejąs 

ir valtis praveją, labai in szor 
ims vartytis. Tada Jonas pa
klausė filęzofd.

— Ponuli!
plaukt? -

— Oj ne, ijįej — atsalto per
sigandęs filozofas.

— Taį ciela tavą gyvastis 
atsake Jonas.

o ar tu moki

dingo
I> * * *

Nuža-Tone
Pasekmę po 20 diena 
arba grąžiname jurai 

į. pinigus.

I

' PADARA TIRŠTĄ. RAUDONA (KRAUJĄ, 
STIPRUS, NUOLATINIUS NERVUS, .

Marcele* 
kvaila kaip viszta.
• Katriutė1: 
žąsis.

Mar, 
nil

Kat.
Mar.

nore j an.
Ęat. Tai-gi ir usz norėjau.

Atszauk tuojaus, kad 
mane pavadinai žnsia.

Kat. Tu atszauk kad mano 
pavadinai viszta.

Mar. C) asz tyczia neatszauk- 
siu.

Kat: Tai tu turi būti žąsis. 
O tu — viszta.
Tu žąsis.
Tu viszta.

Mar.

Mar.
Kat.
Mar.
Kat. Na gerai. Ko mudviem

pyktis ir ginezytis už tuszczia 
maisza: galiva būti viena visz
ta, o kita žąsis, ir bus pabaigt i 
gineząi.

Mar. Tu papratus su viso
mis mergaitėmis pyktis ir 
zintis, visas visaip iszniekinti.

Kat. Ko tu dabar ant ma
nes ūži: pati pradėjai niekinti 
ir dabar ta dome norėtumei nu 
siplauti.

Mar* Ar-gi asz tave pirma 
pradėjau niekinti?

Kąt. Na-gi, sztai 
dėjo. • Tu mafic pirmiau pav 
dinai viszta 
s ja.

Mar. Kad jau tau, 
tuoj bile kas ir užkenkia, 
ne galėtu kas kasžin kuom pa
vadinti, man vis tiek.

I 11 « J .Kat. Matai kokia tu mela- 
Nenori prie teisybes pri

sipažinti. O asz tave daug 
gražiau pavadinau, būtent, 
šia, nągu tu manę viszta....

Mar. Gali sau sveika plepet 
ir namon, lepszet, jai. su žmono
mis nemoki mandagiai apsiėj
ai.
' Kat.

ge!

Tu
er-

visi gir- 
ra- 

tai asz tave ža-

mergei, 
Ma

za

—----- e * e* „ "■■■■■

VARGAI, NEGALIOS

Eiva Rože, papu kulti.
— Rinkt, rinkt, negaliu!....

Nei sveikatos neturiu.
Eiva Rože, žirniu kulti.

— Žirgt, žirgt, negaliu!....
Nei sveikatos neturiu.

Eiva Rože, linu mint.
— Kinkt, kinkt, negaliu!..
Nei sveikatos neturiu.

Eiva Rože, bulvių Lupt.
— Lupt, lupt, negaliu!....

Nei sveikatos neturiu.
Eiva Rože, putros srėbti.

— Sriubt, sriubt, negaliu!... 
Burnoj skonio neturiu. 

Eiva Rože, rugiu malt.
— Sukt, sukt, negaliu’....

Nei sveikatos neturiu.
Eiva Rože, duonos kept.

— Lapt, lapt, negaliu!...
Nei sveikatos neturiu.

Eiva Rože, kiaulių szert.
— Szert, szert, negaliu!

Nei sveikatos neturiu.
Eiva Rože, karvių milszt.

— Lyžt, lyžt, negaliu!....
Nei sveikatos neturiu.

Eiva Rože, in sveczius.
— Vai tai, tai gerai!....

Pavalginti bus gerai.
— Bus, bus, bus gerui.

Pavieszeti, bus linksmai.
(sužiatas skolintas.)

J. V. Kovas.

Didelis Dirbtuve reikalauja pardavėją 
drapanų, paneziaku, szlebiu, jeklu ir 
del pardavimp marszkinlu, apatiniu 
andaroku. tiesog ln namus. Raszxkite 
o gausite sempeltus dykai. 
Mills* 503. Broadwajr. NewYork City V* w • i “ • ’ '*"* 1

I MAGDE. “Ak, kaip man ni’rf/C gal- j 
rą / HbanAiuyi vi^okivt mazgojimu*, S 
trinkimuz, muilavimus — ir vhka* ta* I 

n^pagrlbiįa nuo tu bjauriu pltiz- į 
MRUo\ Man geda net darosi l“ i 

MARE. a, tai kam tau k f it be- 
reikalingai! žiūrėk, kokie mano plau- I 
kai gražus, helnui ir lysti. O tai 5 
todėl, kad ai {"artoju RUFFLES!” |

Kas tai yra RUFFLES? Ar i 
tai gyduolė? Nel! Ar kve- x 
piantjs vanduo? Ne! i RUF- | 
FLĖS yra tai paprasčiausis | 

‘ plaukų ir odos sustiprintoji^, X 
. ........... .. . “■ j 
| bitt gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas gal but | 
2 sinagesnįp ųž čyst:į neniežinčią galvos odą? jį
! « U I* Kr Ę> » ' ■ t Ji panaikina pleiskanas ! Su jomis nereikia kelių įpenėsiu galvos | į trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFFLES pradės mažinti j 
! pleiskanas, o savaitės laikė ji^ jau nei žymės neliks I Paskui tik retkar- t I čiais suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų. f j Ntišipirktc šiąnakt RUFFLES bonkutę aptiekoje. Kaštuos tik j 
♦ 65c., bet jų? sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai j I pridėti prie kiekvienos boąkutės. Jei negausite jūsų aptickojc, lai ! i atsiųskite mums75c. pačto markėmis, ar money order šiokiu adresu: 11

ad. RICHTER & CO., 3W-33Q Bread way. New York

(užpykus.) Marcele. Madison

I z

?

kuris prigelbi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožj. O kas gal

4Penlp metai, jau suėjo nuo kada Popiežius.Piusas X mi-

M1W

į

I. U

re, kaip nėkurio kalba, jog jin karo užmuszo

TVIRTUS VYRUS IR MOTEBES. vjĮ
Turėdamas sunaikintų Sveikatų iy Spėkas; ture-' 

damas neaiškų minto. Ib nusilpnėta kūnų; pasibodis 
imant vaistus dol padidinimu veiklumo ir Vaistus svaiuinan- 
Ąius> bandyk NuKa^Tone ir poraitikrlk .kaip Kreitu laiku iau- 

* i 
tokiu kaip blogas apetitas, nogruomulaviinas 
išpūtimai, užkotšjimas skilvos, tulžinls, anęmia, kankinimai rcu- J| 
mutizmo, skausmai galvos, neuralgia, štokas energijoj pusilppe* 

i jimas narvu ir negalšjiinas mieganti, patina nito stoka nervu 
pajiegos, sklsto vandepiuoto kraujo ir neUįįUktipięd cirkulącijpB 
kraujo. ’ J į ■

1

Mitiitiyn. ii iiKa* 4 vilu ■< i 31 n j. j jv , mativia iubivii

sesi visai nauju Žmogui Devynes iŠ dešimtas visu žmogaus Ilgu J 
tokiu kaip blogaa'apetitas, nogruomulavimas viduriu, guzai’ir 
išpūtimai, UŽkotŠjimas skllvos, tulžinfs, anęmia, kankinimai reu
matizmo, skausmai gąJvoH, noutftlgia* štokas energijos, ntiHilpjie- 
jimas nervu ir nogalšjlinae mieganti, paeina nito stbka ncr\

Kožna dalis kūno ir kožna jo veikme remiaso ant nervu vaji^gos.
lidžiauHoi užjaika geram stpviuje pilvą, jaknas, ipkŠtuH ir 
šlrdcš plakimo, kraujo cirkulavimo. Nuga-Tonė yra labai 

protingas gydymą^ nup nusilpnėtu nervu'ir abelno sunaikinimo 
ktino. KodOl? Todčl kad jie ytfa sutaisyti iš afttopiu brangiu,

kurio*; d 
groburi, j . A™Ka-Tc 

' <»* “b ei n o

t

kam da tau klaust apie tai? ar 
tu ne matai 9 jog asz del taveš kareivis?

y

/i .. ■ a t
, t* į

.i u WWIRMWrMWw* kHiiunlBiMB9

Kur yra
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EXTRA! EXTRA! DIDELIS PASIŲLYMAS.
Laikrodėlis "Roskope Patent

Tukstanczlus doleriu žmones 
Pl'alęldžja laikrodėliams, o no 

’ turi isz ju jokios naudos del 
to kad nežino kokie laikrodė
liai y,ra ąerlausi. Visu geriau
siu laikrodėliu yra “Roskope 
Patent’’. ^zltas laikrodelia 

Jau Žinomas visame pasauly
je, o kas ji insigyjo, tai Jau 
I vjsam, gyvenimui. JI gali
ma naudoti darbo ir szventa- 
dieniams. Gražiai ir tvirtai 
padarytais tyrais nikeliniais 
luksztais, stipriais nikeli
niais viduriais, teisingai su
statytas. tąip, kad ųesuvelina 
nol paskubina ne vienos mi- 

nųtqs,. tolęp lalrodelis ver
tus mažiausiai $1,0.00. bot mes 
del supažindimo visuoiąenes 
są tuo laikrodėliu per trum
pa laika nutarėm pardavinė
ti iszdlrbystco leszn kaina, t. 
y. tik po $ą.,45« Prieto duoda-

1. Storai auksuota laikrodėliui rete^elI;

Tik $5.45

sveikatą duadančiu uudčtinju veistų, rekomendpotu h* nuruodytu 
per garsingus Gydytojus, Yra įie ypatingai maistingi { Geležę lt 
FoHfdrą-malstu« 4prKriiuj<) ir JNjn;vu, J
jog Je tuš|lpiMio Jr^gi 
’iiodinics atmatas/ N’
j^)titą, Xtlari> gruomblMvirmi, tvirtus nėr 
^igi^Tonc mipUprU krpųjo ty pagerina 
nprno veidui ir šibutpa akiems h ‘ Nuga-Tone pndara tvirtini, rustus 
vyrus ir sveikesnes ir puikesnes moteres. Nuga-Tone netalpin savyj jokiu migdamu ar 
daromu paprotę Vrtišttfi Sudėti jie yru parankiam pundpleį. Yra, apvilkti-cukrum, p'rlimnp

FoHfdrą-malHtus dpi Ki 
Nuga-Tot|ę' prlauoduoda gyvybę Jnknoms, pnstiprin grobus tclp, 

^guluriftkui, Atgaivin ink’*:'.' _ ’'A'*
Nier'a daug|uua Ražu ir suputimu. niora amlr-

kštua. HVara laukui

»nčio kvajio apvilkto H*jži|Vio,l Nurh-ToYio duos Juma Rtobuklinil*. j . ------ . jr pastiprintą miegą.
110 fiuntiprh Kraujo if pagerina clrkulpvimo jo, priduos ruudo-

2 - Idui ‘Ir iibutną akloms I.' Nuga-Tope pndara. tvirtus, rustus
vus ir kietą pastiprintą miegą." 

‘ ulavimo jo. priduos raudo-. jno DYKAI 4 naudingus daiktus:
darumu paprotę VMištŪ4 Sudėti jie yru parankiam pundęlęL Yra apvilkti cukrum, p'rlimnp 
Hkon| ir vartuoti galemu be jokio n^pu^nukumo. llnndyk juos. Rekomenduosi visiem* 
aavn pretolemrt.‘‘ , u \ '.L-a .
H

MUSU ABSOLiųnSKĄ GVARANCIJĄs prtks Nuia-Tone yrą yipn«« ($1-00) doleri* 

gydymo. Galite pirkti ieie« bopkutes, arba ft«*iua'meni>Biua gydymo ut penkta* ($5.00) 
doleriu*. Imk lMuga-Tone per dvidešimt (20) dienu ir Jeigu ne busi užganėdinta* pa*

už bonkufe. Kožna bbnkute talpina' devynlo* dešimty* (90) piliulu, arba vieno mšneai

*ažia•ekmiu. sugrąžink ’ bonkute Ir piUua, d rqes urnai augražiaime juau pinigu*.
prapuldyti Vieną centą. Mba Imame riziką. < ” ‘ /

PRISIUSI 3AYĄ f ASTRLIAVlMO AJMT TUQ, HU^ONĄ. ,
NatJoniU Ląporęto^y,, L. 23—587 South Dearborn St., ęhieago, II), >

'1 ■*' 'r* ‘ '^,41 V4'M '|i v *’ t > (v į • * v Jr ' ' * t11 , 1 ,

Gerbiamieji: įdedu čionai* ir meldtlu prluiuati man................
Nuiju-Tųne. ’ ’’ ”

Vardas, ,lr pavąrdū

* galit*
■ " ' * t ** 1

PRISIUSK SAvX PASTELIAVIMO ANT TUQ^ KUPONĄ. ,

bonkut
< *

\ Gfttv<5 (y y....... ...........

Miešta* n.frr

f 1 Į j1 0
, v )

t
*««•*•**«•*•*«•<»»*

Valstija

H,.

t
S

. -i . <i*i ..
,V

2. 
y- 

ta isz žalvario ir gali užtekti visam gyvenimui. Ja galima užrakinti blip du
ris skrynute ar kita ka o nežinantis paslapties kaip ja atrakinti nlękad neat- 
rukiųs. .tr.;;.; _

Naujai is^yastas inrąnkis plaukams kirpp.

Naujai ipzrastą spynele, k<ur| užrakinamp. ir atrakinama be rakto. JI padarj
ta isz žalvario ir gali užtekti visam gyvenimui.

Sykiu ąu eųyąolo (juodumo ir isalszklnima kaip ja reikia atidaryti:
3. Naujai is^astas inrąnkls plaukams kirpti. Toji maszinelo kiekylonąm 
vyrui labai reikalinga, nes sutaupina pinigus ir laika, kuri reikia 
.eiuąią. poa barimai. 4. Slaptingu užraktu maszlnele pinigams.
padaryta isz drūtos, minksztos skuros ii; užsirakina taip, kad sekreto nežinan
tis jokią badu jos ąeatrakins. Sykiu su maszlnele duodame ir paiszkinlmus 
kaip ja atidaryti ir uždaryti. ' '
siūlymo, tai nieko nelaukdams prsusk mums 2į>c. 
iszsiusipie, laikrodėli ir, vigas apraszytas dovanas, 
mos daiktus. ’

sueiKQvti
Maazlnole

Sykiu su maszlnelG duodamo ir paiszkinlmu 
Taipgi, jot nori pasinaudoti isz szlto musu pa- 

. stampomis, o mos tuojaua 
... , .- ... . _ užmokėsi aisio-

Užsitikrinuiuo, kad busi užganėdintas, kitaip pinigus gražina- 
tam mes priedo 

Raszyk

Pinigus

l

WmliijlK
a. ;V'./ ■

inc ndgal. Pastaba kas prisius visus piningus isz augsztq, 
brio, visą daiktu (liiosiine auksuotus marszkinlu rankovėms guziku 
tuojuua ant adreso: ( l’RACTICĄL SALES COMPANY,
121B North Irvinu Avenue, Kept, 28 CHICAQO, ILL.

1
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M Žinios Vietines
*— Po nominacijų, 

lauksime rinkimu.
— Beveik 

kurie

Dabar

$ •'

s

*

I

k'

&

visi kandidatai 
buvo patvirtinti per 

Republikonino draugyja 
kaip tai paprastai vadina 

gang”, buvo aprinkti.
— Vincas DuIskas likos ap 

rinktas kandidatu ant konsol- 
mono pirmo vordo. Jonas Szvc 
das, kaip girdot tai ketina pa
siduot ant independent tikieto 

ateinaneziu
James kandidatas 

likos

tai paprastai

D
'J*

,JĮi

P 
I'

!•

M;

h/
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p1.

r

Ii '
K

i

rh>

J

f1:1

i b’
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r.

M

u

lal.MHRI III ......... II naM

hz Lietuviszku kaimelu

Andrius

i
'•U-; /

[ '» U ’

* i I

arba

rinkimu.

ATSISZAUKIMAS

r
•*

PRISIŲSTOS.
/ 4 \ 7'

laike
Skvajeris 
ant Commissioner 
musztas suvirszum ant 6,900

Juozas K romas likos 
kandidatas

su-

balsu.
aprinktas kaipo 
ant miestiszko aditorinns. Ro
bertas Rutkauskas gavo nomi
nacija ant nssesoriaus, per Re 
publikomis pirmam vorde. Rin 
kiniai atsibus pirma UtaTnin- 
ka Novemberio menesi.

t Seredos nakti 
toras l i na n ta v i cz i a, 
apie 28 m. senumo. Nebasznin- 
kas sirgo džiova liga.
mirė pas savo szvogeri skvaje- 
ri Miliausku.
duktere 8 m. senumo, 
du brolius ir dvi seseres p. V. 
Miliauskiene ir F. Fraidiene. 
,W. Traskauskas graborius už
siėmė laiilotuvcms.

— Daugelis žmonių aplai- 
kinoje gromatas isz 
kuriosia gimines pranesza buk 
daug žmonių iszmire laike ka
res.

/

mirė Vik- 
naszlys

Jisai

Paliko viena 
te i p-g i

Europos

sveika-— Pennsylvanijos 
tos bjuras davė žinia visiems 
graboriams, idant laike paren
gimo nobaszninku nenaudotu 
savo divonu, karpetu, firanku
drapanų, popieriniu papuoszu, 
žiedu ir t. t. nes jeigu kas tujų

7

Maizeville, Pa.—
Butkoviczius, sztorninkas, ne
žinodamas buk naujam revol
veri je randasi penki szuviai, ro 
de jin nesenei sugryužsiam ka
reiviui Juozui Kilcullen. Ma
nydamas jog rovolverije randa 
si tiktai vienas szuvis, iszszove 
jin in ora, po tam atkiszes re
volveri in
“Dabar tave nuszausiu! 
trauke vamzdi .tris kartus (o 
buvo tai tuszti) bet ketvirtas 
buvo pilnas ir užmusze Juozu. 
Butkeviczius persigandęs ir nu 
sistebejes ka padare negalėjo 
susiramyt, nes Juozas buvo ge 
mm prieteliu jojo.
tasis buvo daugelijo musziosia 
ir likos sužeistas kelis kartus 
po Soussonu. Butkeviczius li
kos aresztavotu, bet liudinto- 
jai kurie mate visa* atsitikima 
pripažinsta, kad tai buvo atsi
tikimas isz netycziu. 

e/

ru- 
Musu 

broliai so-

Juozą paszauke;
” Pft-

GROMATOS 
h1

Visi sznekedavo vis apie 
knyga Tūkstantis paktu ir vie
na o asz vis nežinojau. tikrai 
kas tai per knyga bot dabar 
kaip parsitraukiau tai pama- 
cziau jos vertybe, nebėreikalo 
vis žmonos garsino kad ta kny
ga yra verta dauginus, aukso 
kięk atsvėrė, ?hbt tas tikra tei
sybe, asz myĮiu kat kpžna žmo
gų girdenti skaitant tos kny-

X
Pirkite Pecziu dabar

Ui ? . 'i. *“ » ■

Nelaukite kol ateis szaltas oras.

Reikalausite pecziaus ar hiterio.

Užmusz-

Mount Carmel, Pa.— Palici- 
je paėmė nuo ulyozios anksti 
ryta dvi jnuniiteles aptersztas 
balandėlius knrius galimu pa
rūdyti da kudykeis. 
gaitems radosi apie 
vyru, ir 
yra

Su mer- 
deszimts 

Mergaieziu pravardes 
Morta Daniels isz Spring

field (Shamokin) ir Jeva Visz 
koskiute isz Excelsior abidvi 
apie 14 metu senumo, 
likos uždarytos kalėjimo czio-

Palicije pranesze te- 
paklydusias mer- 

Isztikruju svietas ej-

kurios

diona 
atsilankys

tinkami

na is.
vams apie 
gaites.
na galop in prapulto, jeigu to
kios snarglos eina 
palties.

Broliai ir Sesers Lietuviai:— 
Artinasi jau szaltasis 

duo ir žiaurioji žiema, 
tėveliai, gimines,
sers nuogi be apredalo be ap- 
siavimo Mabanojaus L. Rau
donojo Kryžiaus rėmėju sky
rus nutarė parinkti drabužiu 
ir apsiavimo ir tuojau pasiuris- 
ti Lietuvon.

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

Priimami visoki
drabužiai nesziojimui kaip mo 
toriszki taip vyriszki ir 
kams apsiavimas ir 
bus priimamais.

Praszytume senesniu drabu
žiu aptaisyti ir apvalyti.

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

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

— Nuogus pridengkime tai 
krikszczioniszka dorybe to rci 
kalaujo. (to 76)

L. R. Kryžiaus rėmėju 
Kuopos Valdyba.

vai- 
maloniai

Vk

Didelis Balius.
keliu pra-

Ludviko Drau-

Tkra ne- 
paskui szeimyna 

Neseno i tėvas

gos istorios pritrauks prie sa
vos kaip magnasu, tai biski 
vyrueziai puikios istorios, vėli
nu kožnam isz "j szirdies parsi- 
traukt ta puikia knyga kuri 
yra verta closzimtft kartu dau-
giau kaip tie uu dolerei, ir tu
riu nodieja kAd kožįnas parsi 
traukos
džiaugsis ir dokavos, teip kaip 
ir asz pats dekavojiu ponui 
Boczkauskui po • szimta kartu 
už suredima teip puikios kny
gos teiposgi ir ūž knyga kapi
tonas velnias ir už kitas kny
gutes isz kuriu turiu dideli 
džiaugsma, sii pagarba.

J. PocziilS,
• 153. Ludlow str.

TŪKSTANTIS IR VIENA 
VIENA KNYGA” SUOZE- 

DINO PININGU.

ta puikia knyga

r

< <

Kada da tosio>

I
i♦Te

I
X X A
t

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

Visi žino kad Guinano peczei yra gvarantyti.

Guinanai sako:
a y 1 ”

gaunate kita peczu.

Visi gire Guinano peczius.

juso piningai adgalios arba

4

rr.
>4

Prasti ar enamilavoti peczei ir hiterei. t, ii. 
t

<

’4^
Už tai kad Guinanas perka pgiau negu kiti.

Galite pigiau pirkti pas Guinana.

„ ■..................................

GUINANS’
MAHANOY CITY. SHENANDOAH.

■> MT. CARMEL, PA.

. LIETUVIŠKA AGENTŪRA!
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Capitol Stock »12r>,OOOJK) 
Surplus A Profit n I4G0.00M0

Mokamc antra procentą ant 
Budčtu piningu. Procentą pri
dėdami prie jusu piningu 1-ma 
diena Sąmalo ir Ll^pdA mene- 
euose, nepaisant ar atneszat 
parodyt knygute ar ne.

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

Bankas adaras nuo 9 vai. 
ryte lig 3 vai. popiet. Suimto
mis 9 ryte lig 12 vai.

H BALL, Prezidentas
F. J. NOONAN, Vkc-Prez.
J. E. FERGUSON, Kaslcrlus.
R. T. EDWARDS, Vico.Kas. I

REMEDY
co.,

Pataria vartoti tekančiai pisskaicges vaistus:
Ursu» Gyduoles nuo Reumatizmo, palengvi
na skausmui! o sudrutina visą žmogų ir susti
prina nuvargusias nervas. Kaina..IttCUFiO 
Ursus Kraujo Valytojas, naikina visokius už
periu ir nuodingus dalykas kraujuje, padaro 
Svarų ir stiprų kraują. Kaina... S3.OO 
Ursus Plaukų Apsaugotojo, sudrutina senus 
ir ataugina naujus plaukus. Kaina J>O>OO 
Ursus Mostis nuo Egzema arba Odos. Žila 
mostis yra gera dll visokių uodos lygų, nuo 
nudegimo, uodo* ižberimo, sužeidimo, ilna- 
rinito,nušalimo ir t.t. Kaina..... y 1 .OO 
Ursus Milteliai nuo kvepfjimo ir prakaitavi
mo kojų, vienas baksuk&s išgydys ir kojos 
bus sveikos. Kaina ............................7Bc
Ursus Vaistai nuo Komu, išgydo didžiau
sius ir seniausius kornua. Kaina .... KOc 
Ursus Vidurių šveinitojas, pigulkos kurios 
veikia švelniai ir reguliuoja vidurius, be skau
smo einant lauk, sutaiso pilvą ir padaro ape
titą valgyti ir būti sveiku. Kaina.... SOc 
Ursus Lašai nuo Danių skaudėjimo, nuo už
degimo dantų smegenų arba abelnal skausmo 
šios gyduolės sumažjs skausmą, nors dantis 
ir butu skylėti. Kaina ....................... KOc
Reikalaukite musų Gyduolių kataliogo. Ra* 
šydam! adicsuokitc šitaip:

URSUS REMEDY C0.,
Dep. B. Chicago, III.

Pcrkame, parduodame ir mainome namus, Jotus ir 
Ir formas. Turime daugybę gerų ir nebrangių namų ir 
lotų pardavimui Roseland — Chicagos mlestci ir jo 
aplinkose. Turime daugybę gerų fannų pardavimui 
Wisconsin, Michigan ir kitoje valstijose.

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

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

Atliekame perkalbtojo (interpreter) darbq court’- 
uose.

Parūpinamo visokias legališkas popieras ir doku
mentus.

Padarome visokius vertimus j įvairins kalbas.
Visokius patarimus apie provas ir kitus dalykus 

suteikiame dykai.
Atliekamo visokius spaudos darbus. — Todėl jeigu 

norite gauti gražų, dailiškq ir laiku atliktq spaudos dar
bo, tai paveskite j j mums. Klauskite kainų per laiš
kus arba asmeniškai.

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

Parduodame grojamas mašinas (gramofonus) ir lie
tuviškus rekordus. .

Rašykite {dedami 2c stempq ir gausite musų kata- 
lioM* ' . .

Abelnai su visokiais reikalais krcipkitCs prie mus, 
o mes jums patarnausime, 
suokite:

Biuncziu szirdinga 'padėka 
vonia del redystes **Saules” 
už knyga M Tūkstantis ir viena 
naktų,” kurioje radau kanuo- 
puikiausiu istorijų kokiu da sfi 
vo amžije ne esmių skaitės h 
negirdėjas.
knygos neturėjau, tai vakarais 
ėjau po “spikizes/’pragerda 
vau nuo 3 lig 4 doleriu kas va 
karas, o dabar ta suezodinu ii 
turiu namie puiku užsiėmimą 
skaitydamas taja knyga ir ne 
nemislinu valkiotis po kareze- 
m as trindamas alkūnes prie ba 
to. Vėlinu koŽnam nusipirkt) 
taja puikia knyga o kožnas tu 
retu linksmi vftkara namie 
skaitydamas teip puikes istori 
;es. Kiti klauso mano apakai 
tymu su didžiausia atyda. Dt 
karta dekavdju redystei už pa 
dirbimą teip puikios knygos.— 
M. Baka. 412' -—Str.

Parengė Szv.
gyste. Mahanoy City, Pa. Ket
verge 25 September 1919 Bocz- 
kausku salėjo.
Orkestrą.
50c.
25c.

Shamokin, Pa.— 
laime seka 
Tomkevicziu. 
ir motina mirė iiuq influenzos, 
kudykis nuo diptorijos, o kiti 
du randasi ant mirtinio patalo 

Ana 
diena duktė Helena mirė, o jei
gu du jaunesni vaikai numirs 
tai visa szeimyna dings 
szios pasaulės. Apie taja ne
laiminga szeimyna 
pavietui, kuris užsiėmė 
šia is vaikais.

dalyku reikalaus, tai turės pri teip—gi nuo diptorijos.
statyti savo, nes per tai plati
nasi visokios ligos ir užsikrėti
mai.
kius parengimus,
vienos stuhos in
budo praplatina ligas.
boriui pavėlinta pristatyti tik
tai krėslus.
žmonis nebueziuotu
ant szermenu

Graboriai naudodami to 
nunesza isz 
kita ir tokiu 

Gra-

Gerai butu idant 
kryžiaus 

nes liguotos lu
pos dalypsta kryžiaus po tam
bueziuoje kiti in ta ja vieta kur 
bueziavo ligonis ir tokiu budu 

Bažnvczia •Z
papratima

ligos prasiplatina, 
privalo ta j i 
draust ir tai tuojaus, 
dže senei tai uždraudė.

t Utarninke mirė Adele ir 
Elena 7 menesiu senumo dvi- 
nukes Vinco Yvaszkos isz Be
mano peczes. Laidotuves atsi
buvo Seredos ryta. 
Sakalauckas laidojo.

— Badai kiauliena kasdien 
nupuola, bet musu miesto mė
sininkai tvirtina kad turi mo
kėti daugiau už kiauliena ne 
kaip praojta sanvaite. Nėr ko 
stebėtis, jog valdže daro tame 
slieetva.

— Kolso peczeje 
Hofmaniene 62 m. senumo sir 
dama szirdies liga.
ves atsibus cubato.j Graborius 
Traskauskas užsiima laidotu
vėmis.

— Parsiduoda naminei daig 
tai, ] 
viskas geram padėjimo.
pirks gales parandavoti stubas 
del gyvenimo.
po No. 906 E. Mrketa St. (S.30

už
neš val-

nuo

pranoszta
liku-

nedelio vakare

traukinio prie Sheri-

Kenosha, Wis.— Pereito pa
važiuojant isz 

darbo automobiliu, tapo North 
western
dan Road užmusztas Amil H. 
Juška, 27 metu, dirbos braižy
toju J. I.
chine Co., Racine.
ant ukes, kuria pirko du mene- 

, šiai adgal.

Case Threshin Ma-
Jis gyveno

Graborius

mirė M.
(T 
n

Laidotu-

Pirmos klasos 
Inžanga vyrams 

Moterims ir merginoms

Szokiai

BALIUS!
Szv, Jurgio Draugyste laz Tamaqua, 

Pa. laikys, bailu 20 d. Soptemborlo Su- 
batoj ant Liberty svotąlnoą,
prasidės 7—ta valanda vakare. Tarpif 
szokiu bus gardžiu užkandžiu |r go- 
ryinu. Malonėkit v|s| atsilankyt ir 
praleist vakara smagiai Inžanga vy
rams 50c. moterems ir vaikams 25c.

Komitetas.

ANT PARDAVIMO. NESITIKĖJO JOG JAM PA
DARYS TIEK SMAGUMO.

160 N. Wells St..

Du namai ant IV. Pine St. Ma- 
hanoy City.
John Goyne, 227 AV. Centre St.
(Sep. 28) Mahanoy City, Pa.

Atsiszaukit pas

DR. FRANKHOUSER
SPECIALISTAS VYRU IR MOTERIŲ 

ATIDARĖ OFISĄ SHENANDOAH

Valandos: I) ryte lig 8 vakare.
Nedelioj: 10 ryto lig pietų.

H

liojrq.

Rašydami laiškus adre-

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

Siųncziu szirdinga padėka- įjŲyįfįMfĮ 
vono už teip puikia knyga ko- . __________
kia yra u Tūkstantis Naktų ir /www*^r*** 
Viena”.
esmių girdėjas ir skaitės J<o-

mane paljpUsmiha dierid, ir j 
nakti. Kada pafeinų* isz darbo ] 
tai tuojaus ! griebiuofO už kny- j 
gos, nerupi rnąn nereikalingas ] 
vietas. Jfetikėjau ka kiti kai- ’

Da tokiu istorijų ne

kias radau toje knygoje, kuri

nokti. Kada pafreintr isz darbo

nerupi man nereikalingas

Lhi

Sto lt IM t |<H t lt ■ ||» IĮWI ■— I— 111 will

Lietuviszkas Graborius

J. SAKALAUCKAS
801 EAST PINE ST. 

MAHANOY CITY, PA.

• Reikalaujamo
ri liuoso laiko vakarais, <ali uždirbti nuo 
$10 iki $55 Į sąvaitę, pereidami per stubas 
•u musų nauju išradimu. Atsišauki t tik 
laišku; URSUS REMEDY COM <
1M R. WELLS lt.9 Dt$. B. CHKAtO, HL

Reikalaujame

Geležinkelio sar
gas sako, kad jis signalizavo 
apie atejnanti traukini, bet ve
lionis turbut neužmates signa
lu ir tik užvažiavus ant begiu 
sustojo automobilius ir tuo pa 
ežiu laiku užbėgo traukinis. 
Velionis paliko jauna paezia ir 
2 metu dukteri.

Amil II. Juška
Vokietijoje ir yra turbut suvo- 
kietejusiu lietuviu. Jis tarna
vo ant vokiecziu laivo, bet pra 
džioj kares, 1914 m., jo laivas 
tapo internuotas ir jis paskui 
atvyko in Ketiosha.
de ir visa laika gyveno.

yra gimęs

Czia ve-

Hazleton, Pa.— S. S. Petro ir 
Povylo lietuviszkojo parapijoj• •

pecziai, karpetai ir t. t. atsįbus Misijos nuo 21 lyg 28
Kas

Atsiszaukite

Visi privalo pasi-

Jeigu esate silpni, nerviszki, arba 
lyguoti, nedarykite klaidos kaip dau
gybe kitu, bet ateikite pas mano pasi
kalbėti. Mano patarimas dykai ir pa- 
slaptai užlaikoma ir jeigu juso liga ne 
iszgydoma tai asz atvirai jumis ta pa
sakysiu. • *

Del kraujo Q 1 Del kraujo Ilgu *** Ilgu “
Viduriu ligos, aptraukiąs liežiuvis 

sunkuma po valgiuj, guzai, svaigulis, 
silpna szirdis, ir kitokios skilvio ligas 
palengvinti.

Padėjimas szlapumo kanalo, kas pri 
duoda užsidegimą ir skąudejima, grei
tai praszalinti.'

Užsllaiklma. ^zlupumo

bėjo apie tu knyga pakol sau
neparsigabėnau isz redakcijos 
“Saules”, yelinu kožnam jiaja 
pirkti ir skaityti b turės smą-

Saules”. Vėlinu kožnam jiaja
A _ * m -J. f - A

914
gumo daugiau kaip už szimta

___Su pagarba, 
Vincas Malaiszka <

Sparrows Point, Md,
1 ’ ' ■ 11 h - *■ , » ’# <

- -.I

doleriu.

W. TRASKAUSKAS
e-4IUBOBIU&~*

....

į Visada pasirengus pagelbeti savo pudeliams į 
Yra tai tykslas Merchants Banking Trust Co. Banko, 
Yra visada pasirengus prigialbeti savo depositoriams 

biznije arba duoda rodą kur geriausia investytl savo pinin
gus arba prigialbeti pirkime properties. |

Banko depositoriai yja jo prietelei ir kada pradedant bu- I 
ti vienas isz ju depositoriu — tada gaunate szita patarus f 
vima kuri prigelbsti, Padaro prieteli kuris gal but jumis ; 
reikalingas. / x X. <

MERCHANTS BANKING TRUST CO.,
MAHAHOT CITY, Pi j

.—DIREKTORIAI—
D. M. Grahanj, Pres. L. Eckert, Vice-Pree.
J. H. Garrahan, Attorney W.F. Rynkewics A. Danisewics M. (Javu)a 

P. C. Fenton

X

D. F. Gulnan, Treaa.

S3

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY, PA.

Laidoja Kunus Numirusiu, Pasamdo 
automobilius, riginus ir vežimus del 
laldotuvlu, krlksztlnlu, pasivažinėjimo 
Ir Lt. Krausto daiftus Ir Lt.
(SO W. Centre SU Mahanoy City. Fa.

Naujas Iszradlmag del plauku.

&‘'WxLl x:1
7

Dekavojo % milijono žmonių už 
puikus plaukus, o tclp-gi sulaiko puo
limą plauku labai trumpam laike, In 
vieta Iszpuoluslu, atauga tftnkhs plau
kai: Gvaranty. 
Pasakykite kitoms tautoms, 
kite pas: Drs. Bmndzas Cosmetics

Sta. W. Brooklyn, N. Y.

Informacijas dykuL
Raszy-

T. G. Hornsby

Dr. KOLERUžsllulklma,, ^zlapumo kanalo, kas 
nuteikia tankia arba nelnvales szla- 
puma, užsldeglfaa' pusleje, gldomi per 
mane be pjaustinio.

Silpni vyrai ar jaunlste pajėga pa- 
! lieka tave. Ai* užsirūstinęs, ar stoka 
pajėgos Ifuri priguli del kožno žino-, 
gaus. Jai teip yra, tai krlopkis prie 
manes.

Inkstu Ir pūsles ligas, su isztiriu- 
siom kojom, skausmą strelnuosia, 
tankus szlapumas nakties laike, vis
kas atvesta in gera padėjimu per ma
no gidlma. t w , ,t

Odines Ilgos* niežial, dedervine, sze- 
szai, iszberimas ir t.t. pasiduoda mano 
gldimuj. <

Ilumatlzmas* visokiose padėjimuose 
kaip ir sutinę ir sztyvi sunariai, pasi
duoda mano gldimuj.

Visokios žarnų ligos gydonp per mu 
no be pjaustimo.

Naujausios mados olektrikos ir me- 
dikaliszki budai, viskas ka goriause 
del ligotu, nUvapglntu žmonių. Dykai 
ogaaminavojimas. Didele X-Ray ma- 
szina dar baigia mano ofiso Intaisyti, 
ir tada darysime X-Ray ogzaminavo- 
jimus ir’ gydimui Adresas:

- •: J9R.. ERANKIĮOŲSER

• • • •

‘SlaDtvbe Antsrabio” Ąpys.a’ta lsz gyvenimo Prancūzu 
w "f v fb7 pualapla, l'vefce ile. W. D. lloeiowakl C'o

Vaidelota 638 Penn Ave. Pittsburgh, Pa.Apysaka isz Lietuviu Senovės Gyvenime 
BU paveikslėliais, 177 puslapiu, Preke 35c 

W. D. Bocskowski-Co«,, Mab&uoy City, Pa.

Dr. KOLER yra vlena- 
a tinta tarpe Lietuviu da

ktarai* Pittsburge. Mo- 
kinoei Varszavojo, atn* 

A dljavo beglje 24 m. tn« 
vairia* ligas vyru ir 

• motoru, todėl jas nuo- 
dugniai pailnsta. Gydo 
užsinuodinima kraujo

. ..  .............. ..... < II ............... <1. . ........... ...

PR AS ARGAI Visus lalszkus o ir 
piningus in Iszloistuvo “Saule” roikc 
visados siusti ant szlto adreso: W« D. 
Boczkows^l-Co. Mahanoy1 City* Pa.

■---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -.-r. j ---------------------------------- ----------------

A. C. NOVAKAUSKAS
:; Advokatas

Cor. Main and Centre Street
SHENANDOAH, PA.

.............................................................................................. .. ...... .......

r P, J. MULDOWNEY
> KONTR AKTORIUS
> 223 W. Mahanoy St. Mahanoy CityM < 1 1t ( ,uk- “ • - •  ■ i \

> Duodu preke ant visokiu 
C darbu kas-link pastatimo 
L naujii najnu ir pataisinimu.

PI M
t

coccoscocococcogo
T

qososoc<?ocoeoeofrg
IŪJ

Žinomas per 25. metus ir Valdžios* prižiūrimas

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

. taip ir dabar vj

SIUNČIA PINIGUS | LI ETŲVĄ

8

Ir silpnybes vyru, spuogua, nležejlmua 
«> j. i 1 ’L i ««ligas tinimo,1' fn'vdirias ligas paelnan-

AtM-ežias nuo neczyetumo kraujo, 
szauklte ypatlszkai, per laiszkua aai 
negydau. Dr. Koler kalba Lenkiukai 
Ir Rusistkai.
OfleoE valandos: nuo 9 ryte lig K 
vakare. Nedoliomia iki 2-v. popiet

Rugsėjo.
naudot isz teip iszganingos pro 
gos, nes tai pirmutine misije 
kokia atsibus szitoje seniausio
jo lietuviszkojo parapijoje 
Ameriko. Misijos laikys tovas 
Alphonsas Marija.

■ ■   :j- jtit

«A

Atsakantis darbas per gerus
darbininkus.

ANT RANDOS.
Geras namas tinkamas del dir
bimo temprenco. Atsiszaukite 

buezerne,
Centre St. Mahanoy _____________ _

pre nu m era ta yra $X00 aut viso meto

in Quin’s
Main ir 

Pa.

v

CityX f

i

(t, S. 19)
kampas

(Oct. 7)
Nenžmlrazklte kad dabar “SAULES”

o 41.50 aut puses metu.

Antras floras Dunlap Name. 
Ant kampo Centre Ir Malu 8L

iSHENANDOAH/ PA.

X1 <
junti,

--- ----------- ---------- -------—. , ,w.,. . ....... ............................................. .....

Naujas Lietuviszkas Graborius
| Kazis Rėklaitis |
I 616 W. BPRUOEST. j
l MAHANOY CITY, PA. <

r ■

k

i ir gvarantuoja > 
Norinčius gauti prekes pinigų ir kitų žinių 

meldžiame kreiptis pas:

Henry J. Schnitzėr State Bank
/

141 Washington Street, New York, N, Y.
• -

i

l

8
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Telefonai, Bell - Kensington 5316 |
Keystone, - East 6720 |

Dr. E. G. KLIMAS.
PERSIKĖLE 1N NAUJA VIETA 

Priėmimo valandas:
Lik! 10 vai. ryte. 6-8 vai. vakare.

2538 E. Allegheny Ave.
|- PHILADELPHIA, PA. >1
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