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Isz Amerikos
Amerikonai • sunaudoję . dau

giau kaip bilijoną svaru 
kavos per meta.

Saint Louis, Mo. —
konai sunaudoję daugiau kaip 
bilijoną svaru kavos per meta 
o nuo kada užstojo
P

Amori-

J 
blaivybių, 

radėjo naudoti daugiau. Teip 
kalbėjo prezidentas Brand ant
sejmo National Retail Tea and 
Coffee Merchants.

Žmonis neturėdami 
užgesint savo troszkima pra
dėjo daugiau gerti kava, o ku
ri nemažai kenke sveikatai.

kuom

Gyduole ant rumatizmo? Tik 
susimildami nebandykite.
Wausau, Wis. —- Steponas 

Bužinskas, 59 metu senumo 
turėjo 
pirs 
Negalėdamas ilginus 
skausmo nutarė atsikratyt nuo 
tojo nuobrodo rumatizmo ir ka 

Sztai nukirto keturis 
pirsztns, r n mutizmas 
jin ant visados, bet ir Steponas 

pleido szi svietą ant visados, 
nuo užtrucinimo krau

’ Tie jei ka .perga rumatiz- 
te gulfed aro kaip padare

rumatizma 
ztuosia

Wis. — 
metu 

keturiosia 
kojoj, 

nukensti
deszinejo

daro į i

apleido

a
nes mirė
jo.
mu,
neiszmintįngaa Steponas.

Ugnės padare bledžiu ant $15,- 
000,000; 1500 likos užmuszta.

Harrisburg, Pa.— Pennsyl- 
vanijoj praejta meta ugnes pa
dare bledžiu ant penkiolika mi 
Ii jonu doleriu po visa valsti. 
Tosia ugnisia žuvo 1500 žmo- 
hiiu, o tukstanezei likos 
gintais ir sužeistais.

valstija buvo 
Vaikai žaisda-

uždege 385

• •

apde-

1
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Per ta j i meta 
12,608 ugnes. 
ini su zapalkoms 
namus.

Diena 5 Oktoberio 
apsisaugojimas .nuol < 

diena.

pripuola
ugnies

Anglekasiai spyrėsi 60c. dau- 
, giau, 6 valandas ir 5 dienas 

darbo.
Cleveland, Ohio.— Ant ang- 

lekasiu sejmo czionais, likos 
nutarta spirtis nuo darbdaviu 
60 centu pakėlimo mokesties, 
dirbti tik po szoszes valandas 
ant dienos ir penkes dienas dar 
bo ant sanvaites, pusantro 
szipto už ovcrtaim o du kart 
tiek jeigu dirbs Nedeliomis ir 
szventemis.

Minksztuju kasyklų darbini- 
kai apszauks straika 1 Novem- 
berio, jeigu darbdavei
tiktu ant tuju pareikalavimu.

Guzute motoriszkosia 
paneziakosia.

Pittsburgh. — Homesteado 
palicijo turi geras akis ir ma
tyt daug prisižiurinpjn mote
rį szkoms blauzdoms jeigu su
seko paneziakosia guzute, ir už 

baisu m

nesu-

prasižengimą
, už

tąjį “
aresztavojo Klara Hobson 
pardavinėjimu guzutes del pra 
ejgiu- .

Palicijuntas McGuire stovė
damas ant kampo ulyczios už- 
temino labai navatnas kojas 
panos Klaros ir nenutraukine- 
jo nuo josios akiu.
paregėjo kaip Klara nusidavė 
in užkabori > fcjztyauko isz pan- 
cziakos puskvatierki, padavė 
praojnancziam vyrui, kuris pa 
davė jiai greitai bumaszka, pa 
siemo bonkute ir dingo terp 

Palicijantas priėjo
irie Klaros paėmė už rankos ir 
nuvedė ant palicijos. 
ant josios padaro krata, 
paneziakosia 12 puskvatierkiu 
guzutes.

Jau kibą Klara turėjo 
o ne paneziakas!

Ant galo

žfnoniu.

Kada 
rado

mai-
szus,

Mote-
Dukters Ame- 

inneaze in kongresą pra jime.
< i

Iszmusz du ccntini pininga.

Washington, D. C.— 
riu draugije 
riko”
szima idant iszleistu nauja du 
centini pininga ant kurio butu 
iszmusztas Roosevelto paveiks 
las.
riu sziandien mažai

■■ j —-

PLIENO DARBININKAI SUSTOJO DIRBTI
500 tukstaneziu darbininku plieno dirbtuvėse sustraikavo. 

Maiszaczei visur, keli užmuszti. Kovos lyg 
paskutiniam prieszais kapitalistus. I

ARFSZTAVOJA STRATKI ERTUS PITTS-PENNSYLVANIJOS KONSZTABUL1CUI.)E
BURUO APELINKJŪJE UŽ DALIVAVIM A MATSZACZIUOSIA.

Pittsburgh. •— 
prasidėjo vienus'isz (lydžiau-
siu plieno straikVi konia po vi
sas Su v. Valst. kuriame daly- 
bauna arti puse 
b įninku.

Prasidedant streikui 
siejo ir be sumiszimu 
prasidėjo prie Moravia 
Mills, Newcastle, Pa.

Panedelijo

milijono dar-
A
ncap- 
kuric 
Steel 

Szoszios
ypatos likos mirtinai sužeisti o 
daug lengviau sueisžta. Szori- 
fai su straikieriais muszesi ko
ma per valanda laiko.

Sumiszimai

Kietaviszkis. — Vokiecziu 
jau senei iszsikrauste isz musu. 
Netikėtinai ome tarszketi. Kas 
tai T Pasirodo atėjo lenkai. Su
dundėjo lietuviu 
Sztai Lietuvos sūnūs suszuko: 
ginsime Lietuva lig paskutinio 
kraujo laszo.

Eina musu 
laukelius ir pieveles, o eina vis 
linksmai, drąsiai, tarytum in

batarejos.

jaunuoliai per

savo seselių vestuves, pokileli 
narsumas isz akiu žiba, nes ne- 
sza juos tėvynės meile, varo 
juos teisybes jausmas: gins sa
vo tcviszke sulig Dievo teisy- 

Girdis “Dzęvuli padek 
.. Praėjo dienele.. — nu-

bes.
jiemp!
tilo szaudymai, atėjo Jinksma 
žinute: musiszkiai laimėjo. Do
vydas pergalėjo Galijotą, nes 
Dievas tvirtybių su Lietuva.

Žydai važiuoja. 
40 tukstaneziu 
kad ju szeimynoms butu leista 
iszvažiuoti isz Lenkijos Ameri
kon.

Amerikoje 
žydu p raszo,

Isz Lietuvos'

Profesoris Emi- 
apgarsino

Pavogė 240,000 doleriu isz 
naczto.

Chicago.— Tris paczto dar
bininkai pavogė visokiu bran
genybių ir piningu isz paczti- 
niu maiszu, bet likos susegti 
ber insepktorius paczto kurie 
surado visokiu daigtu ant $93,- 
620. Kaltininkus uždare kale-

Isz Lietuviszku kaimeli!

32 METAS

ISZ ROSI JOS
■ ■■ ».......—

Lietuviszkoje Brastoje 25,000 
žmonių gyvena urvosia ir 

skylėse.
Lietuviszka Brasta. — 

vieta randasi
ligos payrna daug žmonių isz 
szio svieto, o gyventojai, kęp- 
cze neiszpasakyta bada ir var-

Žodžiu apie 25 tukstan
cziai žmonių gyvena urvosia ir 
skylėse, nes ne turi jokios pa
stoges.
vaikszczioje po miestą apdris-
kia ir alkani nes tėvu ne turi 
arba nesuranda. Pagialba yra 
reikalinga kagreieziausia, nes 
tukstanezei iszmirs su užejimu 
žiemos.

Szi
griuvesiuosia,

ga.

Tukstancziai vaiku
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Norėjo nužudyt admirolą 
Kolezaka.

Moskva. — Bedratinis tele
gramas pranesza, buk bolsze-ŽAGARE (Sziauliu pavie

to) — Czia kaip ir visame Siau 
liu paviete tebėra vokiecziai, 
kurie labai žiauriai 
riszkai - elgiasi su žmonomis. 
Pleszia visokius daiktus ir nie
ko nemoka, ouiendantui pa
reikalavus nuo Žagarės, dvaro 
darbininku sau maisto,įf tiems 
pasiaišzkinus, jog jie, turi duo
ti Lietuvos valdžiai, 
ežiu komendantas grasimula- 
mas priverto darbininkus (jie 
mat nuo Liet, valdžios nuomon 
paėmė turi d vara) duoti jam 
reikalaujama maistu ir tarė: 
“Jokios valdžios Lietuvos nė
ra ir nebus.”
tu prastas kareivis, tai puse be 
dos, bet dabar vokiecziu val
džios atstovas leitenantas taip 
žmones klaidina;

Rugpjuczio 10d. apsigyveno 
per prievarta vokiecziu karei
vis pas J. Drutvenyczia pane
le inteligento 70 metu amž. ir 
labai dora ir dievuota ypata. 
Ir tas vokiecziu barbaras dry- 
so in jos namus atsivesti paleis 
tuvo ir negražiai elgtis, tuomi 
baisiai inžeisdamas doros ypa- 
tos doros, tikybos ir žmoniszku 
mo jausmus.
ku vokiecziai žiauriau elgigsi 
negu laike karo. Taip Jonisz 
kės parapijoje rugpjuczio me- 
nesije dienos akyje užpuolė ke
letą sodžių ir apiplesze: atėmė 
gyvulius, rubus, pinigus ir t.t. 
Daugelyje Lietuvos vietų vo
kiecziai apsivilko civiliais 
bais ginkluoti czielomis bando
mus užpuola ir rubavoja kai- 
mieczius. Szaudo isz levorve- 
liu ir szautuvu in gyvuliu ban
das ganyklose; daug užmusza, 
o dar dauginus sužeidžia.

vokiecziai 
ir barba-

Vokie-

vi kai norėjo nužudyt admirolą 
Kas tokia inmete 

bomba in jojo gyvenimą, kuri 
truko nžmuszdama azeszis ka
reivius o 28 sužeido. Admiro
las Kolczakas stebuklingai ap
sisaugojo nuo mirties.

Kolezaka.

Bolszevikai susiaudė paymtus
H
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in nelaisvia~aficierius ir 
kareivius.

Omsk, Siberije. — Tyrinėji
mai sibiriszko sztabo, iszrodeį' 
buk bolszevikai dasileido bai
sybių ąplinkinesia isz kuru bu 
vo priverstais trauktis szalyn. 
Isztyriųeta, buk bolszevikai su 
szaude visus aficierius ir karei 
vius, kuriuos buvo paėmė in ne 
laisvia.

LIETUVOS

Kad te i p paša k y-gintu.

ISZ VISU ŠZALIU
............ —

Vokietija neteko pustreczio 
milijono vaiku.

Borlinas.—
lūs Abdcrhalden, 
buk nuo 1914 moto Vokietija 
neteko pustreczio milijono vai 
ku, per mirimą ir noužgimima. 
Didesne dalis vaiku mirė ant 
džiovos nes neturėjo prigulin- 
czio maisto. Vokietijoj laike 
kares, merginos pagimdo 62,- 
424 vaiku, bet didesne puse ir 
tuju iszmirc, nes motinos notų 
rojo kuom vaikus penet o pa- 
czios turėjo sunkei dirbt fabri
kuosiu.

Szunis suede bažnyczia.
Quebock, Canada.— 

oskimosas pribuvęs in czionais 
apsako, buk keliolika kriksz- 
czioniszku eskimosu pastate 
sau nedideliu bažnytėlių arti 
Hudson Bay in kuria galėjo su 
tilpti apie 20 žmonių. Tula ry
ta, kada dievobaimingi žmo
nis norėjo inojti in bažnyczia, 
nusistebėjo nemažai neradia 
savo maldnamio, nes puslauki
nei szunis visa suode, 
tele buvo pastatyta isz 
kaulu. '

v •
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Eriokalos
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BAŽNYCZIOS.

Per Rara daug Lietuvos bažny- 
cziu liko sugriauta arba sudė

jus Amerikos lietu
viai kuomet nors sugryže Lie
tuvon kaikuriu bažnyczlu nei 
vietos neatitiksite kur buvo se- 

Raudondvario gražiau
sia apielinkeje muro bažnyczia
su žeme sulyginta.
bažnyczia Lietuvos kunigaiksz 
ežiu statyta sudeginta, Sziupi- 
liu, Kuziu bažnyczios sudegin
tos. Ukusztos muro bažnyczia 

ir keliolika
sunaikinta,

Be to dau

11
IBadai Denikinas paėmė 

Kolczako vieta.kylo 
Youngs-J

nepasiduoti darb-
Anglekasiu unije

American
Chalfont

Tūlas

Omsk.— Admirolas Kolcza-
kuriu

Vokiecziai kai

Dabartiniu lai-

Taip Jonisz

Teip
i’

1

Ducentinis piningas, ku-
randasi,

likos sulaikytas nuo 1874 meto...
ir nuo tojo laiko daugiau juju, smert isz netycziu kareivi Juo-
nemusze. i za Kilcullen, likos paleistas po q

* kaucije $2,000 lyg teismui.
Nužudė jauna paezia, ne kaip 

palikti kitam.
Chicago.— Isz didelio pavy

Maizeville, Pa.— Jurgis But 
keviezius, kuris nuszove ant _

Girardville, Pa. — Antanas 
Akermona^ 25 motu senumo, 

durno, kad jojo jauna ir patogi kuris turėjo taja nuomonia jog 
jojo motina, kuri m iro 25 me-paeziule draugavo flu jaunes-

neis vyrais, Feliksas Thauton,- tai adgal, likos palaidota gyva
subadė peiliu mirtinai savo pa- nuėjas ant Szv. Jurgio (lietu

viszku) kapiniu ir norėjo at- 
ligonbuti, o vyras in kalėjimą, kasti layqjyi savo motinos, bet 

likos susektas per zakristijoną 
ir apskunstąą už naikinima ka- 

Manoma’buk Akermonas
yra nepilno prpto,

Hazleton, Pa.— * Juozas Po
rina, turi nepaprasta gaiduką,

ežia.’ Motera likos nuvežta in

Praejta nakti Feliksas norėjo 
jiaja nužudyti, bot sargas na
mo ižgirdo riksmą moteres ir 
jiaja ižgialbejo nuo insiutusio 

Kalėjimo laike sliect- 
vos Feliksas iszaiszkino, buk 
žudinata papildo' iSz ' dideles 
meiles 
tus,> o 
tus.

vyro.

|b

pu.

nes jisai tiirl jau 52 me- kuris turi ketures kojas. Tajįi 
.jojd pati vos tui*? 25 me- 
Geriau jiaja nužudyt, n^ 

kaip su kitais turi lakstyL (Ai < . U 'l •<!

9

*
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nepaprasta gaidi, nuvež imAĮ- 
leptę’iyp rodyt, ant fero , kuris 

, atsidarė szia sanvaite. ,
IV ■ H MMM. Ji .. W ..
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Pittsburge, Farrell 
town, Ohio ir Buffalo.
\ Darbininkai ketina laikytis 
drueziai ir 
daviams.
prižadėjo piningiszkai suszelp- 
ti straikierius.
Sztai skaitlis straikuojaneziu:

Pittsbug — Carnegie, Crucible and 
Carbon Steel companies, 
Steel. & Wire and Spang
plants-15,000. Homestead Steel Works 
9,000.

Braddock—Amorcan Steel & Wire, 
Edgkr Thompson Steel Works—5,000.

Rankin—Amorcan Steel & Wire— 
3j)00.

Clairton—Clairton Works, Carnegie 
Steel Company, Carnnegio Steel By— 
Products Company—4,000.

Mcocsport and Duquesne—National 
Tube Company, McKeesport Tinplate 
Company, Port Vue—12,000.

Vandergrift—American Sheet and 
Tinplate Company—4,000.

Brukenridge—Allegheny West Penn 
Steel companies—5,000.

Now Kensington—American 
& Tinplate Company—1,100.

Apollo—Apollo Stool and Electric 
Protected Stool companies—1,500.

Leechburg—American Shoot & Tin
plate Company—3,000.

Pallor and Mbnesson—American 
Steel & Wire. American Sheet & Tin-

Shoot

Bažny- 
žuvu

su žeme sulyginta
bažnyczia
vardu neatsimenu.
gumas Lietuvos bažnycziu su
naikintas inventorius: vokie
cziai rekvizavo vargonų dūdas, 
varinius kielikus, monstranci
jas, varpelius.ir kitokius kran- 
gius daiktus.
kurias bažnyczias buvo paver
to ligoninėmis ir nelaisviams 
kalėjimais nežiūrint in kunigu 
ir žmonių maldavimus' bažny- 

Apie bolszevi- 
ku elgimąsi su Lietuvos bažny- 
cziomis nėra ka nei
Jie jas padaro žmogžudžiu lin
dynėmis. In jas miltus krovė 
mitingus daro, sziena krovė ir 
t. t. pavyzdi n Ligninu, Mintau
jos ir kitose bažnycziose. Nu
žudė kunigą Budriu, kunigą 
Keravicziu, kunigą

ežiu neliesti.

kalbėti.

kleboną
Vokieoziai nepaisedami ant tai Szvonto Alberto bažnyczios

kos, rengia armija isz 
2,000,000 kareiviu.

Pagal slap tinParyžius. —
O L V t? i CK w 1IC» 21II1UI Ivllll ontJUl 6C 1 IR* n • . ~ • 1 • ♦ •plato, Pittsburg Stool, Carnegie Stool, S3*® dailCSZiniUS, tai VoklCCZiai

tl! D / •

Pittsburg Steel Products Company, 
Page Woven Wire Fence Company— 
12,000.

Johnstown—Cambria Steel, Lorain 
Steel Company—15,000.

Wheeling, W. Va 
ling, Bellaire, 
Bonwood—15,000.

Youngstownn, Ohio district, East 
Youngstown, Struthers, Hubbard Al
liance, Warren, Canton, Massillon, 
Now Philadelphia and Niles, Ohio; 
Newcastle, Sharpsville, Sharon, Far
rell and Wood City, Pa,—50,000.

East Chicago, South Chicago, Deąlb, 
Joliet, EvahnMown; Waukegan Stor
ing, Ills:, Gary, Indian Harbor Ham
mond, Ind. Milwaukee, Wis,r~170,000. 

į CoatsViliėr Pa.r—4,000. . ,
>' Steubenville, Ohio—7,500,

Cleveland,, Ohio/ district—^25,000.
Buffalo, 12,000. Bueblo, Col. 6,000.

Rygoje ir kitur.
gu buvo kankinami ir mirtimi 
bauginami kalėjimuose. Dau
gumai kunigu atėmė .
kai bei vokiecziai visa manta- 
pinigus.

TU-

Už 
musztuosius dedasi vežiinuos- 
na ir vežasi bemokeseziu. Žmo
nes dejuoja ir rugoja ant Lie
tuvos valdžios kad juos neap
gina nuo vokiocziu-plesziku.

Kunigams vokiesziu valdžia
Daug kuni- liepdavo skelbti isz ambonos

kas badai padekavojo už vado- 
vysta ir pavede savo dinsta 
del generolo Denikinio.
pranesza telegramas soviatu
isz Moskvos. Tas pats daneszi 
mas skelbia, buk bolszevikai 
apleido Kurską po dideliam 
musziui su Denikino vaišku.

Bolszevikai jau padare visus 
pasirengimus ant apleidimo 
Petrogrado, pagal telegramos 
prisiunstus iii Helsingforsa.
Vokiecziai juokėsi Iss allijentu 

neisztrauks vaisko Isz
Lietuvos.

r

Kaunas. — Marszalka Foc- 
has ne siuns vokiecziams dau- 
giau paliepimu ant isztrauki- 
mo isz Lietuvos 40,'

1
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bolszbM-

dlstrlct, 
Martins Ferry

• t Whoo-
and

nepaiso ant taikos tarybos ir 
ketina prieszintis visom pajio- 
gom prieszais allijentus. Baliai 
pradėjo rengti milžiniszka ar- 
mije susidedanti isz dvieju mi
lijonu vyru.

Vokiecziai sziandien 
dantis visam svietui ir kalba 
“Nemokėsim nieko, nes pri
ėmimas taikos ir pasiraszimas na valdžia (lenkus), o kitas 
ant josios, yra tai tiktai szmo- 
telis p.opjer^s pieko; - nevertas 
kaipo irUcitos panaszios sutai- 
kos.” f r - ' M ' 11 ,

P. Koszcziuszka.

IwC

t rodo

Užgynė kunigams kalbėti baž- 
nyczioj apie politika,

Kauniszkas u Garsasw No. 3 
raszo:

“Vilnius kunigai taip inpra- 
to kurstyti vienus žmones 
priesz kitus (daugiausia len
kus priosz lietuvius), girti vie-

Vilnius kunigai taip inpra- 
vienus l___________ _

tokius dalykus, kuriuos ir se
nas vyras iszgirdes turėtu nu- 

• gausti. Kunigai, žinoma szVen
tos vietos gerbėjai neklause vo 
kieėziu, už tai kiti labai nuken
tėjo. Vokiecziai in musu žmo
nes žiurėjo kaipo in dvikojus 
gyvulius ir staeziai mumis va
dindavo Y Russiche szwein” 
rusu kiaulėmis. Muszdavo 
lazdomis, varydavo in dvarus 
su arkliais dirbti, o žmonių ja
vai daržoves ant lauku supuda 4 W , • * * 4

Russiche szwein 
kiaulėmis.

4<

•k 
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visas peikti; kad Vilniaus vys^ 
kūpąs turėjo iszleist insakymą
■ K. . . . — — . A* — ' »ir užginti Vilniaus kunigams 
kalbėti bažnyczioj apie politl-

D1 i
I JI

>1* I 
t .*i j

vo raba naktimis turėdavo va
lyti. Vpkiecziu .žandarai va
rydavo vyrus ju mergoms mal
ku privežti, daržus iszdirbti ir 
t. t. Vokiecziai ka pamate ge
resnio pas’ žmones, atimdavo 
veltui. Paskui atiduodavo sa 
vo mylimoms arba szpijonams.

Vokiecziu žandarai va-
► t ' 1 * *

i i*1' N . «.

II

vokisz- 
ko vaisko, nes nekuria sana^ 
riai taikos tarybos ant to nesu
tinka. Vokiecziams likos nu- 
siunsta tris kartus panaszud 
paliepimus ant apleidimo Lie
tuvos, bet sau isz to nieko neda 
ro ir juokėsi isz all ijen tu. Pir
miausia taikos taryba tegul už 
deda atsakanezia bausmia ant 
vokiecziu, o gal tada apleis Lie 
tuva, kada prie to bus karsztai 
priversti.

Lenku trūkis jau atėjo in 
Suvalkus.

! Augustavas. — Lenku vala
kas jau užėmė Suvalkus, ir Au- 

In Suvalkus jau pri 
buvo pirmutinis lenkiszkas tru

j

uj

gustava.

Ids.

I

oil

’ j
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GIRDĖT
Senatorius Pvnrosas užmoti- 

neje prezidentui Wilsonni, buk 
Europoje 

visokiu brangiu do va-

J
■

jisai lankydamasis
ap laike
nu nuo karalių ir kitokiu ženk- 
lyvu ypatų,
no doleriu, o gal ir daugiau 
kuriuos atsivežė in Amerika.

Suv. Valst. tiesos uždraudže 
Amerikos prezidentui priymti 
kokias nors dovanas nuo ka- 
rmiavotu gaivu.

senatoriai ir 
pasielgimą

kuris priėmė taisės dovanas.

vertes ant milijo- 
o gal ir
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Kiti 
toki

papeikė 
prezidento,

butu užpra- 
ma-

Ant užmanymo keliolika po
litikierių idant karalius Alber
tas ir karaliene 
szyti in Milwaukee, Wis.,
jor/ls miesto Iloan teip iszreisz 

“In pekla su visais kara- 
lois, asz esmių su žmogum ku
ris dilba ant savo užlaikymo. 
Asz paguodoju darbininką, ne 
kaip visas 
vas! ’ ’

Teisybe turi Milwaukees ma *
juras.

ke:

knrunavotas gal-

Buvo laikas, ir tai 
senei, kada žmonis 
rode ant praojnanczio milijo
nieriaus kalbėdami: 
na milijonieris. 
kui 
ir iszsizioja, rodos paregėjo 
koki nepaprasta dievaiti.

Tiejei laikai jau dingo ir 
žmonis neiszsižioja pamato mi
lijonierių, nes jujn 
kaip gi y bu po lietaus.

Yra apskaitoma, jog nuo pra 
aidėjimo 
priaugo nuo 15 lyg 20 tukstan
eziu daugiau — tiek ju dabar 
yra, jog keli tukstanezei dau
giau, nedaro jokio skirtumo.

Norints tiejei žmonis pasto
jo turtingais, bet akyse žmonių 
yra “nieknom. 
yra ir

ne teip 
pirsztais

4 4

> >

ejnanti su 
iszsižioja, rodos

Ana ej- 
Ziurejo pas 

nusistebėjimu

< c

I^V • •■icjei

priviso

kares tuju dydžpilviu

>, Nežino kuom 
maža atyda užtraukė Or

ant saves nuo kitu, tokius tur- 
czius žmonis nepažinsta, tiktai 
bankai, o szeip jokios svarbios 
roles terp visuomenes
sze.
maitinasi isz žmoniszko krau
jo.

neatlo-
Yra tai kirminai, kurie

Kada esame vystyklese mo
kina mus — muzikes, 

Mokslaine mus
Cycerona,

Svietas mokina, visokios gim 
nastikos,

Bet proto mokina mus —pati.

mokina

Szeszi szirn-

Darbda-

Straikas geležiniu ir plieni
niu darbininku kuris prasidėjo 
panedelije parodo, mums nepa 
prasta skaitliu,
tai tukstaneziu darbininku su
stojo dirbti, o vienam fabrike 
arti czvertis milijono darbiniu 
ku pamote darbus,
vei tvirtina buk del praseziau- 
sio darbininko moka mažiau
sia ant dienos po $3,50 o geres
niam po $7; mažiausia del gero 
darbininko moka ant dienos po 
7, o del geriausio mekaniko 
lino 30 lyg 80 doleriu ant die
nos.

Ne trip senei gori mekanikai 
uždirbdavo po doleri ant die
nos ir tai buvo geriausia užmo 
kestis o jeigu aplankydavo po
50 doleriu ant menesio, tai to- czako armijoje tiktai du ajfi- 
kis žmogus skaitėsi už giliuk- 
ninga.

Laikas mainosi o 
ir žmonis,
bininko algos 
tai Dievs tik žino, 
gio atejs laikas, kad viskas sn-

SAULE

GRYŽIMAS IN LIETUVA. . KUR BUNA? Julius
Urbonai, vis!

tPajieszkau Juozu BarszUs,
Pranas it4 Juozas
Balka-sodžio, kaimo, Slabados para.
Praszau atsiszaukt ant adreso. 

Ig Bvctkauskas,
Cuddy, Pa.

Mano brolis Vincas Arlauskas, pir
miau gyveno West Moreland dabar ne- 

Praszau atsiszaukt ant

Belgijos Karaliszka szeimina kelionėje in Suvie. Valstijes
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Belgijos karalius Oskaras, jojo pati ir sūnūs jau artinasi in Suv. Valstijos ant laivo 
Georgo Washington.” Karaliszka szeimyna szbeziuosis Ameriko koletą snavaieziu.

gyvena

grius kaip sziaudinis palocius.
- *--------- 1 I

Kaip darbininkas 
bolszcvikiszkam rojuje liūdina
geriausios žinios isz Moskvos. 
Sztai, kada gelcžkelio darbi
ninkai užsispyrė dydesnio mo- 
kesezio, geresniu iszlygu ir isz 
ėjo ant straiko, likos tnojaus 
visi aresztavoti neiszskyriant 

soviatas
apreiszke, jeigu darbas ne bus 

tai visi bus 
suszaudyti. — Darbininkai ant 
rytojaus sugryžo in darba.

Ka musu

perdetiniu, kuriems

tnojaus pradėtas,

amerikoniszki so
cialistai pasakys ant tokio pa- 

proletaryatiszkossielgimo 
valdžios?

C 4 ) >

Sziandien gyvename kukuo
sią vienu stebuklu.
radimai paskutiniuosia meluo
sią, apie kuriuos
nis ne ncsapmtvo, arba mano, 

g tai velniu darbas, yra szian 
dien naudojami per visus žmo
nis ir nieko sau isz to nedaro ir 
nesistebina isz jujn galingumo. 
Sztai paskutinis stebėtinas isz 
radimas yra telofonavimas isz 
orooplano in povandenini lai
veli, kuris buvo pasinorias po 
vandeniu ant ponkesdoszimts 
pėdu.
ant tuju visu nauju iszradimu, 
užklausime saves, kur yra ru- 
bežius žmonių proto ant iszra
dimu visokiu stebėtinu dalyku 
kokius stebuklus gamtos žmo
gus atejteje neiszrisz?

Visoki’ isz

mokyti žmo- 
mano

jo

Apmanstydami gerai

Lietuvoje Traku apskriezio 
lenkai 84 gminų padavė peti
cija in Warszavini Seimą 
idant jiems butu daleista daly- 
vaut seimo rinkimuose, 
zeta Ludowa” 
nepasako kas ir in kokio seimo 
dalyvavima juos nedaleidžia.

Warszavini

Ga- 
ta garsindama

4 4
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Bdvofk Viši moty czin jauczla-
Noi^a dauge-

Pajioszkati dėdes Vlhdo Valohtft, pa
eina Isz Suvalkų gub., Seinų pav., Men 
clszkos kaimo; pirm lap gyveno Se
attle, wdsh„ girdėjau gyvena Penn
sylvania ’ valst.
nes tjirimo svarbu reikalu.

Juozapas Burba,
Stamford Conn.

Tegul ntsiszaukia
Box 183,

ji kas gali subudavot, kadangi 
niekas jo nenori apart gal kur 
pasislėpusiu keleto cariszku 
haidamoku.

žiami ir jicszkinis nuo 
pradėtas bus atsiektas.

seniai

keleto

> nes in

su lenkais.

Lenkai graibstosi ir skver
bėsi prie svetimu kaimyniszku 
szaliu, bet gal aitriai jiems pri 
sieis susidurti su vokioeziais 
Augsztojoj Szležijoj
ten vokiecziai sutraukia savo 
kariumonia ir manoma iszkels 
stipria batalija
NoFs lenkai tikysi paramos isz
puses allijentu bet kaip tas nu- 
sivels, sunku spėt, juk
ežiai gana gudriai moka ka
riaut.

X , • ’
Szavimai Daszinskjo kursai ne 
šonini raszc, kad Lenkija gali 
užgult dydis k ryži s jeigu isz 
keturiu fruntu, viename gerai 
prakisz
kad Lenkijos valdžia gerinus 
padarytu atsižvelgdama in vi 
dūrinius reikalus Lenkijos kur 
žemoji žmonių kliasa nieko ge
resnio dar neturi, o nesigraibs- 
tytu su kaimynais kariaut.

Lenkija dar kankina finan
sinis stovis, pinigu nėra, o 
czion bekariaujant su 
nais, be atitaisant 
szali, finansų gana daug

Apie ta finansini stovi
Lenkijos 

ramindamasi 
kad viską perkenst reik.

vokie-

Gal iszsipildyt prana-

Daszinfckis nurodo, 
valdžia

7 nėra, 
kaimy- 

nuslopintn 
rci-

kia.
placziai bedavoja ir 

mini storisfin.

o tuom ‘ 
savo veikia, ir

Mes czion gyvendami lietu
viai visi žinomo, kad Lietuva 
sziandien turi savo prezidentą 
ir visa valdžia,
paezta kuri ineina net 71 mies
tas, bet plaktukai 
kai kuriuos juk 
kaip nenaudėlius isz savo sočia
listu skaitliaus iszbrauko, aklei 
džia plakatus, su garsinimais 
kad Lietuvoje

(valdžia bolszhviku)

sutvarkyta

^zladioa tarpo Hotuylu Amerikoje, 
klaitHiman gryžimo in ‘ Lietuva uižma 
labai Hvarblu vieta.. Kitaip ir butt 
negali.
mon Hvetlmoje HZGllje.
Hh Irz miiBU ir pasiekė ežia ekonomi
nio gyvenimo goroRnl laipsni, bet vis
gi beveik visi jauczlame, kad esamo 
visa lalkA tarpo žmonių, kurie no mus 
atsukanczial nesupranta, nei mos ru 
Jais prldoranczai nugyventi negalime. 
Toks gyvenimas noru, taip pasakius, 
visai pilnas, ir Žmogus Janio negali 
bujuotl ir vlsapusiszkai Iszsovystytl, 
ypatingai negali iHZRlvyBtyti dvasines 

Kad gyventi ežia pilnai atsa-
kauczlu gyvenimu, mos turimo gyven
ti gyvenimu ir kultūra hzIo kraszto. 
Tas daugeliui isz musu yra negalima 
daiktu ypatingai senesniems ir tiems 
kurio priprato prio europines 

Lietuviai ežia gimė yra
kitame padėjimo.
vena pilnu Amerikos gyvenimu. Ączlu 
mokykloms Ju pasaulžvclga Ir būdas 
Rkyrlnsl nuo musu — ir viskas kas 
yru no ainerlkonlHzka, jiems yra rvc- 

Abz ežia kalbu apie lietuvius

PIIHOH,

ros.
kultu- 

visai 
Jie isz mažens gy-

tinta.
ateivius.

Kada Lietuviai suszvito goresne 
ateitis; —r ateitis liuosybcs ir page
rinto gyvenimo, Amerikos lietuviai su 

KlnuHlmas važiuoti in Lietuva

Lietuviai

78 Waterbury A ve., žinau kur, 
adreso:

Mano dedo
čzius ir pus-brolis Mikolas;
pus-brolis Juozas Raslmaviezius, vinį

•f

Bernardas Yčtaiizovi- 
taipgl

Ant. Arlauskas,
Bdx 199 Colver, Pa.

paeina Irz Vilniaus gub., Traku pav 
praRzau ntsiszaukt ant adreso.:

K. Rasimavlcz,
R. D. — 1 Wilson Creek,

Rockwood, Pa.
Ui

PajlRzkan fitaniHlava Pajajaus, 15 
pirmiau gyveno 

Canada dabar nežinau kur. 
Kaz. PotrelkiR,

1629 Joffora Ave., Marion, Ind.

motu kaip amorikc;

Pnjicszkau Dainininką Gurklį ir Jo
ną Jakubyna isz Glvakaru sodo, Ku- 

para.piszklu 
ant adreso.

Praszau atsiszaukt

Mano brolis Antanas Mikalauskas, 
metai adgal gyvepo apie Scranton; 
girdėjau kad ji patiko kokia nelaime. 
Jeigu kas žino ar jis gyvai? ar mirės, 
meldžiu prancszt. .,r,tįu (to,78) 

Ona Aliszausklene,
IlaotlngR, Pa.Box 223,

i

Mano draugai Alfonaan Oriazkaltia, 
Antanas Venclovas ir Juozas Kurnėta, 
visi paeina isz Suvalkų gub., Vllka- 
viszklo apskr. Meldžiu atsiszaukt 
ant adreso. •

Fr. Lnkasevlczlus,
Farmington, Ill.

Meldžiu

Box 48

Peter Laucius,
1309 Brandywine St.

Philadelphia, Pa. I čzJrus,

Asz Marijona Andrlszkovlczluto pa- 
jeHzkau mano brolio Mlkolo Ir mapo 
dėdės J o ras Ir Andriaus Andriszkevl- 

isz Traku pav. Pakalnlnzkfo
kaimo. Malonėkite atsiszauktl ant szlo 
adreso:

8 Helen Str. McKees Rocks, Pa.

Ant nolaimoH musu jauni- 
Tarpo mol-gi-

iszMano broliR Jurgis Prlkockls, 
Kauno gub., Szauliu apskriezio, Bza- 
davos miestelio, 27 motai kaip Amcrl-

9 motai atgal gyveno Waterbury, 
Conn.
riekite pranoHztl man ant adreso:

Marijona Vlszniausklute,

ko,
Jeigu kas žino apie jin, malo- NESITIKĖJO JOG 

TIEK SMAGUMO.
JAM PADARYS

J. K. Stankus, Box 36,
E. Vandergrift, Pa.

Mano tikras brolis Jonas Zubrlckas, 
gyveno Shenandoah' 

Seinų pav., Buczhisku
G metui adgal 
Suvalkų gub. 
kaimo. Tegul utsiszaukia ant adreso.

(Sept’30)

31 S. Bower St.
Frank Zubrlckas, 

Shenandoah Pa.

socijalistu- 
amorikonai

vieszpatanja

Pla-

sovietai
kad jiems sovietams reikia pri 
tart, kad bolszevilkai esą dar
bininku prioteliai ir t. t.
katai nemaži primargyti viso-

< • « • 'f 1 / * . . « k I | . „j ,•

kiu melagyscziu ir apie New 
Yorka, Jersey City dalinami. 
Vot tai turimo kur tautos iš
gamas gimusius isz liotuYiu te 
vu o lietuvystes nevidonus. 
Kas kita turėt 'neprietelius isz 
puses svetimos, bet mes turim 
naminius szpukus kurie szpu- 
kuoja tarp savųjų žmonių nuš
ildami kad gerai daro. Vat tai 
Maskolių žydiszki pirszliai.

x —Senas Kapsas.

Judo.
yra bevelk ant lupu vIhu lietuviu.

Vieni hori gryžti, non turi ton Žemo, 
arba apskritai nori pagerinti sau būvi. 
Kiti vėl, ypatingai prakilnesniu jaun
inu jaunintas, troknzta gryžti In Lie
tuva ne del ypatinzkoH naudos, bet pun 
kiam darbui.. Beveik joks krafiztas 
fiztadion noroikalaujc tiek darbininku, 
kairi Lietuva. Be patyri lįsiu darbi
ninku, Hzvontal ntHldavuslu savam dar 
btil, Lietuvai bus labai sunku atsi
griebti ir, taip pasakius, atsistoti ant 
kojų.

Isztikruju, hutu net didele sarmata, 
Jei musu jaunuomene ne ežia Ameri- 

. koje visai ir nomanstytu apie gryžima 
Lietuvon,
man dar neiszsigimc.
nu ir vaikinu, ypatingai; kurie baigė 
koki nors mokslą, nuolatos girdėti: *— 
“Jei asz tureczlau pinigu, tuojaus va- 
žluocziau in Lietuva? Garbe prakil- 
niomR ju jausmams! Jie žino, kad Lie
tuvoje sziandien no pyragai, 
tai nori Lietuvai 
bot no sau.

Laikas butu jau visokioms musu ins 
taigoms pasirūpinti tuo dalyku Ir pa
gelbėt! lietuviams gryžti in Lietuva.

Sargas Lietuvos, musu kariuomene, 
reikalauja patyrusiu vyru, kuriu mos 
ežia turimo nemažai ir kurie važiuotu 
tuojaus prie pirmos progos, 
kad taippat atsirastu daug musu mer- 
galczlu, pabaigusiu mokslu ligoniu 
prižiūrėjimo, kurias galėtu noszti ne
tik kad didžiausia pagalba musu kovo
tojams už liuosybe — narsiems Lietu
vos kareiviams, bet taippat pamokin
ti musu kaimieczius hyglenos ir 
resnlo, gyvenimo. ; •

Yra daug jaunu daktaru, mokytoju 
kaip vienos taip fr kito# lyties, mecha
niku, vertelgų, Ir visokiu amatnlnku,

Jie tik- 
ir dirbti Lietuvai,

Žinau,

ge-

kurio tiktai laukia tos progos, kad pa
gelbėti Lietuvai. Visi tie žmones ana 
pus yra Jabai reikalingi.

Laikas jau butu kam nors pradėti 
tas musu spėkas organizuoti. Kuo 
greieziau, tuo geriau. C. K.

organizuoti.

Motina in suaugusi sunu.

Mano puRbroliai Juozapas, Antanas, 
ir Damlninkaa Poszkiai, paeina Irz 
Kauno gub., Raaeinu pav., Vivirszinu 
para. Ju tikras brolis Petras ka tik 
pargryžos isz kariuomenes nori ■ su 
Juom suslraszyt. Jeigu kas žjnot apie 
juos, szirdingai praszau prancszt.

Kaz. Ruszkls, < •
Astoria, L. I. N. Y.101G — 2nd. A ve.,

Siunczlu Rzlrdinga padekavone už 
teip puikia knyga kokia yra “Tnkidan- 
Ils Ir Viena Naktnw. Da tokiu Istorijų 
ne esmių girdėjas Ir skaitės kokias 
radau toje knygoje, kuri mane palink
smina diena ir naktį. Kada paeinu Isz 
darbo tai tuojaus grlcbiuos už knygos, 
ne rupi man nereikalingas vietas. Ne
tikėjau ka kiti kalbėjo apie ta knyga 
pakol ,sau neparsigabenau isz rody stos 
“Saules”. Vėlinu kožnam jlaja pirkti 
1V skaityti o tūtos smagumo daugiau 
kaip už nzimta doleriu. Su pagarba, 
Vincas Malalszka, Sparrows Point Md. 
' Prisiuskite mumis $2. Gausite szlta 
dldelia puikia knyga per paezta. Mes 
tikrai žinome kad ir Jumis labai patiks 
Adresavoklto: W. D. Boczkowski-Co. 
Mnhanoy City, Pa.
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MAGDE. “Ak, kaip man nMH pab 
rą I libandliau vUokiut inagpojimvt, 
trinkimui, muiląvimui — ir vbkai tat 
nieko nepaaelbejo nuo tu bfauriu p įeit* 
kanu... Man fffda net du r o ii l,f *

MADE. “Na, (ai Kam tau Icfiį be* 
reikalingai/ Žiūrėk, kokie mano plau-

libandiiau viiokiui mai^ojimut, 

clbejo nuo tu bjauriu plcii* 

“Na, tai kam tau kfit be* 

kai grabui, i vein ui ir d tai
todčl, kad ai vartoju RUFFLES Į” 

Kas tai yra RUFFLES? Ar 
tai gyduolė? Ne 11 Ar kve
piantis vanduo? Ne!! RUF- 

yra tai paprasčiausisFLE
'LJL~~i *— plaukų lr odos sustiprintojis,
kuris prigelbi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožį. O kas gal
but gražesnio už ilgtiši blizgančius, švelnius plaukus? Kas gal but

j smagesnio už neniežinčią galvos odą ? 1
i >nx K up?'ĮMUKO « 'r
I pAhaikina pleiskanas! Su jomis nereikia kelių mėnesių galvos I 
j trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFFLES pradės mažinti t 
! pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žymės neliks 1 Paskui tik retkar- ! 
I čiais suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų. I 
j Nusipjrktc šiąnakt RUFFLES bonkutę aptiekoje. Kaštuos tik i 
į 65c., bet jus sakysite; kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai į 
I pridėti prie kiekvienos bonkutės. Jei negausite jūsų aptiekoje, tai ! 
i. atsiųskite mums 75c< pačto markėmis, ar money order šiokiu adresu: I

AD. RICHTER & CO.. 316-330 Breadway. New York-*—
------- ■■ 1 ■ - -- t - - - - -- -- - Jr r - . -- ~ - - ., -

$
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trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFFLES pradės mažinti 
L. . \čiais suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų.

Nusipirkto šiąnakt RUFFLES bonkutę aptiekoje. Kaštuos tik 
65c., bet jus sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai ♦ 1 A • • « » J • f _ 1 1 X * • • •

. atsiųskite mums 75c< pačto markėmis, ar money order šiokiu adresu:

$

t

TAUTISZKA TUBBRKULO- 
SO DRAUGIJA.

■ j . ... , , , •» ■ • .! •

Tautiszkos Tuborkuloso Draugijos 
eksportai sulaikyti dlovos platižnimas 
patemijo sekanezius faktus.

bžihva užmtisza paežius naudin
giausius vyrus ir moteris, 1 tarp 16 ir 
45 metu amžiaus. »-

Paglemžia darbininkus — Veiklius 
vyrus ir moteris — isz namu ofiso ar 
dirbtuves.

Yra priežastimi apie 150,006 mireziu 
Suvienytojo Valstijose kas mota. 

Suvienytoms Valstijoms vlentik eko 
nomlszka pragaisztis yra apie $500,-

Draugijos

Baltruk I
O ko?
Ar valgytum kukulius?
Na-je!
Su spirgais?
Na-je.
O gal ir stikleli arielkos

iszgersi?
— Na-je?
— Tai bogk papjauk kišku

ti akselio ir karves paszerk.
— Oj, kad labai sorgu ir ne 

galiu pasijudyt.

W. F. RYNKIEWICZIUS 
-------- NOTARIUSZAS-------- 

PRIVATIS^KAS BANKIERIUS
233 - 235 W. CENTRE ST. MAHANOY CITY, PA.

Didžiausia Agentūra Siuntimo Piningu in Lietuva ir Kitur. 
Greitai ir Teisingai. Atlieka visokius Notarijalnus reikalus. 
Apsaugoja Namus ir Naminus Rakandus nuo ugnes.
Del Drnugyscziu pristatau visokius reikalingus daigtus, 
kaip tai kukardas, juostas* karūnas, pcczeczius ir 1.1. 
Norinczius gauti prekes piningu ir kitu žinių 
kreipta pas mane ant virsz-mineto adreso.

'$—*----- ’----------- ------------
meldžiame

$

Lietuvos Atstatymo Bendrove v

000,000 kas motai.
Dabartiniu laiku

1,000,000 ypatų szlojo szalyjo1 kankina
si džiova.

Grasina kiekvienai szeimyna!, kiek-1 
vienam namui, kiekvienai ypatai.

Bet neatsžiurant in ta džiova yra 
iszgydoma ir galima sulaikyti.

Ji platinas daugiausia isz nežinoji
mo, neatšarguiho ir apsileidimo

Tautiszka Tuborkuloso Draugija su 
savo 1,000 valstljlntyi ir lokaliu skyrių 
pasekmingai su dž.lnva kovoja. • u. ’

Szios draugijos dąrbap ytą, apmoda
mas vlentik isz pardavimo Raudonojo 
Kryžiaus Kaledlniii Ženkleliu, (mar
kos). . . ■ . ,

Ginkite szalln inio savo duriu džlo-' 
vos grąsinima.

PIRKITE IR VARTOKITE RAU
DONOJO kryžiaus kalėdinius

—-

Pas advokata.

daugiau, neg Pirmiausia ir Didžiausia Lietuviu Korporacija New Yorke
......... . ' 1 *■■■■—(

’ Lietuviu Atstatymo Bendrove pasekmingai vykdo >sziu reikalu atlikimą:

Allijentai Lietuva ofisijalisz 
kai nepagarsina Respublika ta 
dalyku laiko užgniaužia nežino 
del ko. Mat turbut pusipainio 
jaus yra politikos klausymas, 
tai ir nenori garsint, 
tarpu Lietuva
visur patogiausiu budu tvarko 
si„ bolszovikus atstumia kurpi 
ir allijentai neapkenezia, bot 
jie Kolczaka remia, b Lietuvos 
valdžia ir su Kolczaku nięko 

Musot 
ju allijentu bene plianuojama 
kad Lietuva susiderins su Kol- 
cziikti ir prisipiogs su Rosi jos 
Atstatymais, todėl ir vilkina 
Lietuvos pripažinimą kaipo sa 
visfovo Respublika, tuomi tar
pu ir mus Amerikos lietuviai 
jautresnio budo žmohes teip 
klerikalai karp ir tautininkai, 
kožna miela dienele jieszko po 
angliszkus laikraszczius, ar ne 
ras ta pageidaujama žinia kad 
jau Lietuva savivaldišžka Res
publika, bet iki sziol nors iszsi- 
ilgsta ir vis da įjo gapdo nema
to. Viens tiok,z jjau Lietuvos 
reikalai su dęlnu neužgnįau^

Laikraszczei pranesza isz]bendro turėt ncuori. 
Paryžiaus kad caro brolis Dy
dis Knnigaiksztis Michail 
Aleksandrovicz randasi dabar 
Kolczako armijoje.
vo kalėjime Permo uždarytas, 
isz ten pasisekė jam pabėgt 
nuo bolszevikit ir, pasiekt Kol 
czako armija. Laikrbsztis

Hūmanito” sako, .kad Kol-

pranesza

Knnigaiksztis

Jisai bu-

• •

ŽENKLELIUS, (m^rkog)
*4

r

44

su juom 
Prie ko daejs dar- 

ir brangenybe, 
Bet noužil-

cieriai ji pažinojo.
te ° daduria, buk tas caro bro
lis rengėsi atgaut cariszka Ro- 
sijos sostą. • ,' .

Kasžin ar tik paskalai ne me 
lagingi ?».... Rosi jos cariszkas 
sostas jau sugriautai ir kaip

4 4 Humani-

Ūkininkas:— Kiek turiu už
mokėt ponui advokatui?

Advokatas :-t? 40 rubliu.
U.

leis — norint 20 tiįb/
A.— No! joi^u no 40 tai vo- 

luk nieko.

0 gaf ponas kiek nu-

t f

U.— O tai labąi gerąi! ir asz 
veluk nieko! — Ir iszejo.

> Vs ! U t

IfEl ■ it SUMM kv .A 1 ; u T, /, fc į r ' J i
C 1 A I K i

Ww.j#

1)

2)

Atstatyti Lietuva ekonominiai, sudarant dideli kapltala* pramones (iszdirbystes) ir 
pirklybos (biznio) vartymui Lietuvoje, , tj

Padaryti Lietuva Ncprigulminga nuo svetimu isznaudotoju, paimant visa szalies 
pirklyba ir pramone in Lietuviu rankas. n' ■

Pakelti Lietuvoje abelna gerove steigiant fabrikus, dirbtuves, laivu kompanijas ir tt.3> : • . , • . . -
4) • Pagerinti Lietuviu Gyvenimą organizuojant juos in pirklybos draugijasf surandant

gėriiš uždarbiui, palengvinant ingi j ima ukes inrankiu, inaszinu, gyvuliu, javu ir tt.
Lietuviu Atstatymo Bendrove rūpinasi Lietuviu gerove Amerikoje:
1) Steigia Lietuviu Bąnka su Užrubežiniu reikalu (Foreign Exchange) Skyriumi_ > Su Užrubežiniu reikalu

piningu mainynfįifMuMiuejimu ir laivakoręzį^ pardavojimui ir it. n ♦
2) prganižuoja Keleiviu Narna aprūpinimui keliaujaneziu in Lietuva ir iii kitas szalis.
3) Padaro ir Paliudija Rejentalnas Dokumentus, pirkimo pardavimo aktus,

jeszkojimus (duviernastis), iszgauna dokumentams konsulo paliudijimus ir tt.
LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVE inkorporuota ant $1,000,000.00, veikia sulyg

_ K t tata A. ‘ _. __ __ _ - U ' I * Ita 1 f Jt k i _

daliu isz-

valdžios užtvirtinto czarterio ir po valdžios priežiūra. Bendroves szerai (aksijos) kasz- 
tuoja po $10 ir parsiduoda nemažiau penkių szeru vienam žmogui.
pelnas iszdalinąmas visiems szerininkams, isz ko yra geras pelnas kiekvienam nuo indetu

I a ■ M M *■ ■ » tai ® . a a MM. » » ----- u » m

L. A. Bendroves

piningu. Prie L. A. Bendroves galima prigulėti ir Lietuvoje gyvenant. Bendrove steigia 
savo Skyrius visuose didesniuose Lietuvoj miestuose.

VISI DĖKITĖS PRIE LIETUVbS ATSTATYMO BENDROVES!
Reikalaukite paaiszkinimu sziuo adresu:

Lithuanian Development Corporation

Iii
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I Doras Szimonas
Daktaras prninvo ir Szimu-* 

ka, gali sakyti nuo smortįes isz 
gelbėjo.

Norint jau pavojus ne bu
vo, bet da tolimas buvo nuo 

Liga Szimuko rei- 
mažos priežiūros, 

vyru

\ f .

brisznykia Zosele. Jau buvb go 
ra i sutemia kada sugryžo na- 
miio nuo kapiniu, rado da szvo J l ♦
gėri su sesute laukcnczius ant 

Buvo persimainius ir 
prasze szvogo-

sesers, idant da ne eitu 
gult, ba turi apie svarbu daig
ia pasikalbėt.

f°‘
lyg nuliudias;
tio ir

sveikatos, 
kalavo r 
Abudu, sesuo bu savo 
sergėjo ligoni^ diena ir naktį; 
sesuo tnnkiause pati 
dėjo prie ligonio, ba tai 
artimiausia jojo szirdies.

Praėjo keliolika dienu, 
karsztis pradėjo nykt, jau Szi
mukas galėjo miegot, o tas jin 
sudrutinojo, o už trijų nedidi n 
tai jau ir pradėjo vaikszczHt.

Jau sznekejo kaip reikia ir 
tada niekas jiam ne buvo, ka
da sznekejo apie ka apie jud- I 
vieju gyvenimą su malszumu.

Kada jau atgavo pa j togas, 
pats teipos-gi apsako sesutei 
apie savo atsitikimus ir pribu
vimą in kaima Tridieni, 
savo gyvenimą jame 
M ariuka. 
staiga sugryžima in 
kaip paregėjo durnus ir ugni 
savo kaime kaip perplauko per 
Vysla ir kaip prisolino prie 
stubos kad norint isztolo parna 
tyti Zosele. Su Juozu, szvoge- 

ejo apie gaspadorius 
darbus, tai tankei bovijosi 
mažiuke Zosele atsimindamas 
apie savo mylema Zosele.

Bet kaip Alena persitikrino 
ne buvo

pa

ne
sesuo su

viena s>o-
bu vo

riu k a

keliolika

apie 
ir apie 

Tolinus apio savo 
Zavisla

jog tasai malszuma 
tikras, tiktai nuduotas — 
virszinis.

Szimukas

tu in—nąąąi.ąąii . ........ ..............................................h m........... .....

labai norėjo iszleist už- SziiAb- 
no nės kad jis pats no norėjo.

Ant tuszczio buvo toji kal
ba. Jeigu žmogus apie ka misli 
na tai sunku isz galvos isz* 
muszti. Yra tai žmonių silpny
be. Teip pat buvo ir su Marin
ka.

su manim paeziuosis? — kalba 
jo jiji ~ saugok Dieve! man tas 

galvoj. Asz ne už vie- 
Kur 
.lis 

Nes 
pa-

Bono nsz sakau jog jis• •

VIIIa

Žmonis pasakoja, jog jeigu 
žmogų beda prisikabina, tai 
jau ir laikosi. Tuszczia jin, tu 
bedu, imkimės prie musu apsa 
kymo.

Laikas sugryžt in Tridieniu 
kaima ir pažinstamus.

Jau ruduo užėjo, lapai nuo 
medžiu nukrito. Grinczioją Jo
kūbu liūdna. Kaip ne teko Szi
mono, viskas adbulai eina, vi- 

Prie Jokūbu 
volei pradėjo vargas kibti.

O Marinka!
Rodosi, po iszejimui Szimo

no galėjo tuojaus gauti vyra 
nes teip ne buvo, ba jaunumė

je ne kaimyne susitarė del josios 
atkept, už tai jog kada turėjo 
Szimona, tai ne su vienu ne no

SAULS
*ii .i o i Mdm ii iihi iiijĮ

šižiiifįnoti, v
Tuom laik valtis kas teartas 

prisiartinojo ir < jau viskas 
kaip ant delno buvo matyti, 
bėga Unmon id puola in grin- 
ežiri gHobe motinai Už teėklo ir 
szaukia.

— Motinėle brangi..,..
nnt valties.,..
žmonis koki.?, jkii isz valties 
isztypO.... . ' ;

ton 
jie., muzikantai

9 

same nesiseka.

suvis n 
no ne ejsiu, no už jojo.' . 
jis su manimi paeziuosis! 
kitokios paezios vertas, 
del jojo no yra ant svieto
ežios jokia jlo ne verta ir su jo
kia jis nėsipacziuos. Asz tiktai 
^i kaip broli, myliu, kaip broli ji
pati viena noriu matyti ir kaip 

To 
ir to norc-

su broliu meilei kalbėti, 
tiktai asz troksztu, 
tau pamatysite jog sugryž.

Motina štobedainasi 
ko. ,1 r v

— Kh tii šakai?Ar tu pro
to atstojai? kokia valtis? kur 
jiji?

Jokūbas d tfstėleib per dan
ga szitai jau prie Vgrtu muzi
kantai užvožo, atcjvci liždaina
VO.

(Iri)iczidjo užstojo tyktima. j ' . \
Mariuku klaušd iszslžlojus 
klatisd dainos stovėdama vidn- 

ŽodŽio

paszo-

► (

iszslžlojus

IX.
Szitai kada teip karta Ma

rinka sėdėjo prie Vyslos ant 
kalniuko žiūrėdama in kita pu 
se paregėjo valtele, apie kuria 
keli žmonis szvaistosi.

Vieni atneszo žaliu szaku ir
i’ rojo kalbėt, tai dabar vaikinai 8,1 tW)m szakom papuosz.inejo

su

9

inal-nudavinejo 
szuma priesz szvogeri ir sesu- 

nerupint, bet 
nuo-

jog 
vaikino

svc i-

te kad juosius 
szirdija nebasznyke Zose 
latos sėdėjo.'

Kada jau "buvo konia
kas, atsilankė ant kapiniu kad 
prie kapo pasimelst už duszia 
savo mylemos Zoselės tada 
jam buvo lyg lengviau.
liaus kas diena eitinejo ant ka
piniu o Altika su Juozu ant 
tuszczio jin nuo to atkalbyti

mlo-

VII.
Buvo rugepjute visi žmones 

taukuosią kaip skruzdės kruto

rijo aslos nogaledama
prakalbėti. '

<*) kaip toji daihn btlvo dėl 
josios hialoni ir liūdna.

Muzikantai ir daiiioroi

NEUŽMIRSZK APIE MUSŲ TEVYNIA. .

Atmink broli it še šilto kai’ mos augom ir gegibjom, • 
Kur yra brangi Lietuva kaip mes maži buvom, - 
Ten liko mus tėveliai mes užmirszti juos neketipom 
Mieli Italei ir kosqIcs kada su jeis atsisveikinom. -

Brangus brolio ir sesute argi, nėžinai,
Kad musu brolei Lietuvoje keneze amžinai?

j

Sziadio musu Tėvynė keneze didelius vargus, 
Pamislinkim, kada ten bus laikas ramus?

Prustii, Lėnkai bolszevikai naikin Lietuvos turtus, 
O musu seni tevelei koneze būda ir vargus, x 
Bet Amerikos Lietuviai visi isz vien veikim,. 
Savo brolius varge kiek galim szelpkim.

Aukaukim kiek galėdami ilgai nolaukdaįni,
Paskui gal ,bus per vėlu szauks in-mus verkdami, 
Mos sfcelpkime jinosius kiek galima czionais, 
Ir siuskimo kanuodidžiausias aukas in tennis.

Ar mes leisim naikinti savo sostapylė, 
Argi leisim užimti bolszovikams Tėvynė?
Prašei stokim ir kovokim didvyreiš bukimu 
Už Lietuvos laisve mes pasiaukuokiml 

zDabar laikas nevėlus. visi< oilen stokim, 
In pulkus sustoja žodi toki tarkim: 
$Zalin prusai, szalin lenkai,'bolszevikai, 
Ir visi musu Tėvynės prioszai ir iždavikai.

Mes netarnausim prusams ir bolszovikams, 
t M * f' A .a a

Kad ir už laisve tėvynės gyvasti paliksiu, 
Lai gyvuoju ant visados musu Tėvynė Lietuva, 
Kol mos gyvi lai ji ji niekad nepražūva!

~ B. Tamoszai|is.

Jie veisiami rynoRc

kamePietuose, 
InkirioB ir kame

ti.
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nuo josios szalinosi ir ne misti
no josios užkabyti, žmonis vi
saip pradėjo kalbėt ant josios 
ir ant Szimuko jog isz kokios 
tai priežasties ture j pabėgt isz 
Tridienio.

Marinka teip apsicitinejo, 
jog rodos no paiso o ir kalbėjo 
jog isz czionaitiniu vaikinu ne 
už vieno ne tekės, kad jis auk
so kalnus prižadėtu.

Jokūbai dasipratineje, 
Marijona ne už vieno
ne nori ejti, tiktai laukia Szi
muko ir suprato, jog labai 
ilgstasi jojo ir tikysi sugryži- 
mo, ba tankpį ^.isžbcginejo in 
paupį ir įiurejo ‘ priėsz save. 
O kad tėvai žinojo apie praei
ta Szimuko, ne tikėjo jog jis su 
gryžt troszko iszleist Mariuku 
už vyro pakol gyvi, tai rūpino 
ši labai jog Mariuku vaido nuo 
saves vaikinus turėdama ant 
misles Szimuka. IJet pyko ant 

jog neiszmusza sau isz
galvos ta, kuris tiesiog atsisa
ko nuo apsipaeziavimo su Ma
riuku ir ant tuszczio laukia jo-

josios

jo. Czia volei kuningas prabasz J° sugryzimo.
apie pastatyma

Szimukas

Sesute džiaugėsi

nes asz

ar

ežius triusesi 
naujos bažnytėlės.
norėdamas sziuom tuom prisi
dėt prie bažnytėles, si? kirviu 
rankoja tasze medžius prie szi 
mernyku.
labai ir mielino, jog prie darbo 
iszgaruos jam suvis praeito ir 
užmirsz ap.o Zosele. Szvogeris 
Juozas jau norėjo su juom tai
kytis, ar duot pusiu lauko,
isžmoket, nes Szimukas no no
rėjo klausyt, — vilkino vis 
aut toliau.

Praėjo tris menesei nuo atsi
radimo Szimono, pasibaigė ta
me laiko vasarą ir užėjo ruduo. 
Nukirto rugius, jaunumene pa 
baigus darba prie rugiu szoko, 
net žemo dundėjo.
neyma dalybų zobovoja, tiktai 
sau laukia rymoja arba bėga 

Jau teip never- 
nt Zoselės kapo, tiktai mel

džesi už josios duszia.
t f * ft *11 . i « t U *1

Kada teip viena'kalta sede- 
užsidunksojias, dirstelėjo

t Vyslos ir in kita pusią už
mėto akin ant Tridenio kaimo 

stubele Joku-

Szimukas

ant kapiniu, 
ke a

jo
an

nužvelgė balta 
bu.

Atsiminė ir apio Marijonele, 
Ha ir to reikėjo, jog nužvelgė 
ka toki su baltu andarokeliu.

— Kasžin ar tai’jiji?"
Szirdi jam suspaudė ir pra

virko. Volei atsiminė' apie ne-

Tevai visaip del josios pu
le isz ine jo ir su gražumu ir su 
piktumu, idant užmirsztu apie 
Szimona ba jau jis ant visados 
dingo del josios, o jiji atsaki
nėjo.

— Gal tai ne gerai, asz ne
žinau mano brangiausi tevelei 
jog asrt jojo tikiuosi;
tame no kalta, dievaž no kal
ta; neš man rodos kad kas 
sznabžda kas nakt sapnuoju 
apie jin, <________ ________
jo, ar tai diena, ai* naktį, tai 
manyje. viskas dreba, paszoku 
ir begu prie lango pažiūrėt ar 
nesugryŽta.

Atsiduso — ir pradėjo kal
bėt: •

— Oj liūdna mano dalele, 
asz czionais ilgstuosi jojo, o 
jis kur ten toli tarp šaviszkiu 
bujoja gal ue nemislije sugryž 
ti. Ne, no, tai ne gali būti, czia 
volei mah f odos kas sznabžda 
in ausi jog da jin pamatysiu. 
Jis tikrai sugryž.

Girdėdami Jęįiibai teip kal- 
banto, patys nežinojo ką saky- 

Gailejosi merginos ir ne
norėjo atiminėti vilties. Nes ka 
czia daryt? Ne nogėjo uždavi
nėti del josios szirdies. Norė
jo labai, idant užmirsztu apie 
Szimona ir žinojo jog jin teip 
labai pamylėjo. Vienok nuola
tos gražutnu patd^6ttti6jo, jog

valti.
Stebėjosi isz to Mariuką ir 

su neramumu lauko pabaigos 
— kas czia nusides.

Ne ilgai lauke.
Kiti volei paduoda rankas 

vieni kitiems matomai atsisvei 
■ cineja,-bet ne girdi ka sznoka.

Tame atsiskyrei kuopele, ke- 
i žmonis, o tarp juju motore 

su kudykiu soda in valti, val
as nuo kraszto pasijudino ir 
plaukia.

Kur plaukia?
' Marinka paszoko ir
uir suks, o klauso auseles isz- 
tompus balso muzikos.
del - josios
Primena sau Szimuko daineles 
džiaugėsi pati ne žino ko asz- 
aros pradėjo byrėti isz akiu.

— Kas tai do vieni? ko in 
czion plaukia? — kalbėjo Ma
riuku pati in save.

— O gal tai jis? gal isztik- 
ro jis.

Patrynė kakta su delnu.
— Ne — no, tai gali būti. 

O jeigu isztikro jis o! tai ne 
pas mus jis plaukia. Kam tiek 
daug žmonių? kam tiejei muzi
kantai? kam teip valtis pa- 
puoszta? Ar mes to esame ver
ti?

Stovi ir da laukia.
Ir klinykai smagei valti va

ro, nes Vysla pati da tik dabar 
ant vidurio.

Mariuką žiuri akis isztom- 
pus, jieszko akimi to, kuri 
troszko paniątyt. ;

— Tai jis! tai jis! — paszait

ži nri in

Labai
malonus -grajus!

nu
stojo, atsidaro vartai, inejo Szi 
nionas su Juozu ir Alonelo ku
ris atvedė idant pažintu jojo 
ateinanezia pacziule.

Pasisveikinimas buvo trum
pas, nes didelei džiaugsmin- 
gas. Juozas, Szimuko szvoge
ris prigulinezoi isztoisino Szi
muka del ko seniau ne norėjo 
Mariiikos kada jam davinėjo 
dabar jis prasze idant t leistu 
už Szimuko, žinoma jog grei
tai susitaiko ir tuojaus atsibu
vo sugertuves.

E-ho! Tuojaus subėgo jau
nimas isz ciclo'kaimo o kada 
jau Jokūbai palaimino jauna 
pora ožrože muzikantai links
ma polka leidosi jaunumene 
in rata pradėjo szpku, net že
me dundėjo. Sugertuves tesėsi 
konia lyg vidunaktei ir jau ne 
vienas no gulo ėjo kožnas prie 
savo darbo, ‘

Tuojaus ne trukus davė ant 
užsako atsibuvo teip puilH ve- 
seile kbkios da niekad Tridie
nio kaimo no buvo.

I

Szimonas emosi da
prie darbo negu priesz pribūvi 
ma pas 'Jokūbus šziahdion 
sztant gaspadorius ir viso pil-

t

TARADAIKA.
n,

,4H?V A-:,J

ti.

geriau

na tvartuosia ir aruoduosiaž
Jokubas pavedias viską del 

Szimono da kelis* metus gyve
no, turėjo spakaina buvimą, 
bet negalėjo užmirszti savo 
šunaus Szimono, kuris dingo 
svetimoj szalelci ir abudu ko- 
nia vienu laiku numirė.

Tai yra tikras ’ apraszymas
* * ' • . ' * .'i 1 .*♦ ’ t ' * 4i. „ ■* .

apie dora Szimuka ir Mariute.
(GALAS.)

Gera szirdis.
— Juozai, Juozai! ka tu nuo-

o kada tik sziio šulo- ko. ir suPlo">° rnnkomi iaz
-T- * t i •

latos teip geri; pamislink no-
rint karta apie paežia. . *

z

— Tai getai, duszele gėrąi... 
szen ir tu in karezoma, tai abu
du draugia gersive,

džiaugsmo.
Tubjaus nutilo,' rodos savo 

akims netiki ir da pradėjo in-

Mete 1862 Ahraliomas Lincolnns (arba 61 motai , atįgal)
apskelbė laisvla del higeriu

U;
M

Kur randasi paHu6šii6tas ni-

“Mikai oj Mikai kas bus, 
Per daug loidžęme piningus,
Jau asztuoni metai kaip at

važiavome
O da nieko neturime!

Asz koteli apsistodavau,
Tai be piningu negavau, 
Kriauczius pasakė: kaip už-

' -mokosi, 
Tai siutą gausi.

Ir teip vaikino nuvargau, 
Kaip pyplys nusiszpicavau, 
Gaspadine no nori duot val

gyt.”
Tokiu Vyruezei vargszu yra 

czion i n valės,
O kas bus isz ju, kaip pajie- 

gu neteks ?
O kaip senatvės susilauks, 

Tai ir prieteliu neprisiszauks.
Tai jau latrai, jeigu prie to

kiu uždarbiu
O ne turi piningu,

Ir rodos niekad neturės, 
Jeigu dabar nesusidės.

O jus kudykei, 
1t <

O neiszmanclei.
Užeis blogi laikai, 

Susilaikys geri darbai,
O jeigu jau dabar nosusidesi 

Tai isztikruju padvėsi.
Nuo burdo iszvys, 

Ir da pasakys,
Latro nelaikysiu, 

’ Po velniu įszvarysiu.
Dabar rodą tokia duosiu, 
Klausykite pasakysiu: 
Laikrasztt užsiraszykite, 

O in Lietuva teip-gi siunskite, 
Atsiguliu skaitykite, 

O ir stiklą aluczįo ižgerkite,
Tiktai be reikalo in miestą 

nesivilkito,
Juk brolau ne esi geležinis, 

Ane vyras medinis,
.Turi sveikata czodyii,

Nuo girtavimo susilaikyti, 
Ba kas isz to,

Kaip neteksi ’sVėikatos 
’ z' proto?

Turi sveikata czodyii
i • , ' <r V H *’ ■' J <

J

Steite Ohojujo,
* 1F;

»> 'ti
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ne

geriat
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Pcczojo nedidelėje, 
Keliolika Lietuviu gyvena 
Nes girtuokliu yra gana.

Seni, jauni ir bobos, 
Noisžsiphgiriojė niekados, 

Akės drJrŽds, sUsiyelia,
Bjaiirei apisivohiia.

iv?, -..’i .

Galvos nešzukuotos, 
Grihczios neszluotos,

O kad toliai? nuo miesto gy
vena, 

K <

Tai pridirba funiu gana.
Davadni in darba atvažiuoje, 

Bet czionais gyvent neatsi- 
vožije.

Czionais nežino kas tai skaityt 
Kad koki laikraszti užsiraszvt 

4

Keletą užlaiko karezemu, 
Tai ūždarbei ejna po velniu.
Yra tai puikus pleisas del 

Lietuviu 
O no del kitokiu.

Ajbocze, 
Tai nąvatna pecze.

Tikrai lietuviszka apigarda, 
Bet ncapsiszvies niekada.

O ka apie bobas, da nutylėsiu
Vcluk Baltruvienei prisiusiu, 

Kaip toji atlapses, 
Ant sprando katrai užsisės,

9

»

Tai kad koezios tai koezios 
Neapleis ne vienos,

Teip, teip, daug jau vietų at
' lankiau,

Bet tokiu bolszoyiku da ne
užtekau

Terlos nemazgotos, 
Ir tos sukruvintos.

Gyventojai,
Isz^odo kaip žioplei.

Knygeles jokios nerastum,
Kad ir užsimusztum,

Ba kas per daug alų laka
Ten .skaityt nesiseka;

Oj vyruezei,
Esate kaip apuokuczei!

9

Vaistai ir apsisaugoji- 
nuo uodu. 

1 ■

praust jvcbc, ku
rios norą tankiai vartojamos Ir kito
kiose vietose, jei jos npra dažnai plau
namos tyru vandeniu. Warauzene Ir 
Uostuose -jlo labai veisiasi po kibirus 
ir vandens baczkas, kurios stovi del 
gesinimo gaisru, Žinoma, tokios vie
tos gali būti panaikintos, bot tai turi 
būti daroma taip kaip yra pasakyta ki 
tojo vietojo szlo praneszimo.

Ūkiu namuose, 
skruzdės yra labai
yra paprotys statyrl stalo kojas in ma 
žus puodelius vandens, uodai veisiasi 
tuose puodeliuose, jeigu nėra in juos 
Jnpllta kerasino. Kame sudaužyti 
buteliai yra statomi ant muro slėnu 
vanduo susirenka in buteliu szmotus 
po lietaus ir uodai ten veisiaso.
Seni nevartojami szulnial, daržuose 
yra dažnai vietomis, kur uodai veisia
si, nežiūrint kad jie butu gerai apdeng

Tai gali būti lengvai praszallnta
užpilant kartas nuo karto kerasinu. 
Ta pati galiama pasakyti ir apie sut
ryni! s. Sutrynal yra dažnai apmūry
ti akmenimis ir cementu, bet cemen
tui Isztrdpcjus arba suskyląs tie ma
ži vabajnl inlenda Ir veisiasi be jokio 
sutojhno niekam nei nežinant, kad jie 
ten yra.

Fontanai ir pagražinimui tvankiniai 
yra dažnai veisimos vietomis r czia In 
leidimas žuvu, kaip toliau bus pasaky
ta, paprastai tat praazallna.
atsitinka, kad atb pagražinimo tvanki
niu krasztu leidžiama augti žoles uo
du larvos rasdamos priglaudos prie 
augalu nuo žuvlu iszsisaugoja. To
kiuose tvankiniuose taip-pat dažnai 
yra auginamos žoles su placziais la
pais ir ten kur tie platieji lapai guli 
ant vandens vlrszaus, kaip tai dažniau 
šiai atsitinka, viena dalis lapo gali 
būti apmerkta taip, kad larvos gali be 
vargo veistis vandenyje virszum pas
kendusios lapo dalies, apsaugota la
pais nuo Žuvu kurios kila isz apaczlos 
in viražu. Taipgi reikia tokiuose at
sitikimuose tvankiniuose nelošti augti 
žolėmis arba parinkti tokius vandens 
augalus, kurie augdami nedubtu vie
tos uodu lurvoms pasislėpti.

Czia paminėtose vietose netik namu 
uodai apie kuriuos kalbėjome, arba 
vandens lietaus baczku uodai randami 
l>et ir kitos veisles, ypatingai drugi ne 
azantls uodai Anopheles...,. Kal-ku- 
rios tu veislių veisiasi ten, kur tik 
randa vandens.

Daugeli vietų mažiuose miesteliuose 
net ir ten kur yra vandens priežiūra, 
randasi kubilai ant stogo, kad turėti 
vandens maudykloms. Tokie kubilai 
turi būti apdengti, nes uodai gali inei- 
ti in kubilą arba per stogo langelius 
arba tiesiai isz trobos per apaczja 
jleszkodaml vietos dėti savo klauszl- 
nius.

Apie didelius namus arba
Instoigas yra tiek vietų kuriose uodai 
gali veistis, jog jas visas isznalklntl 
reikia atsidėjus jieszkoti. 
namo valstijos llgonbutyje, jlcszkojus 
per kelinta dienu ir isznaikinus visas 
veisimos vietas, kbkios biivo randa
mos, uodai vistlok nestojo būti inki- 
rus ligoniams. Ant galo tamsiausio
je dalyje nevartojamo skiepo atrasta. 
pus-baczkis su ntovineziu vandeniu, 
isz kurio szimtais uodai iszsipereda- 
vo kasdiena. Tankiai mainant van
deni arba vartojant kerasina, tokios 
vietos tampa nepavojingos.

Visose augszcziau pažymėtose vie
tose, kame gyvenamos vietos yra ats
kirai nuo kitu, kame nėra aplinkui 
peikiu ir butu, patįs namu savininkai 
yra kalti, kad ju namuose randasi 
uodu. Tecziau yra vietų, kuriose už / 
Uodu veisima vietas miestas yra atsa
komybėje. Ir tos vietos yra ne fon
tanai, resovorai arba pelkes. Pake
lyje atviros rynos ar grabes gali iszau 
ginti kelias szeimynas Invairlu uodu 
veislių, neiszskiriant nei drugio uodu. 
Ant ganyklų, kame velėnos yra iszlm- 
tos duobose prisirenka vandens, ku
riamo drugio uodai ir veisiasi,
sos tokios vietos turi būti prlpildant 
žemo panaikintos.

Netlketlna, fcad gerai prižiūrėtoje 
Tynd systemoje uodai galėtu veistis 
paezioso rynose, Tecziau, kad jie 
veisiasi rynu nuotakose yra gerai Ži
noma. Rynu nuotakos yra dėlto, kad 
duot nusėsti smoltims ir ęziukszlems 
kurios kitaip ineitu in rynas ir jas už- 
kimsztu. Jos daroma taip, kad van
duo noiszeltu ir kad tilptų nemažai 
vandens, kuris stovėtu žemiau už Isze 
jimo ryna. Tokios nuotakos yra daž
nai vartojamos gale Įloto ir ant gat
vių kryžkelių. Vanduo juose persi
maino tik tada, kad lija arba kada gat
ve ar daržas yra plaujamns. Sauso
se metu laikuose vauduo gali iszsto- 
vctl kelias savaites, suteikiant progos 
uodams veistis. Isztikruju vidur-va- 
saryje uodai veisiasi tokiose vietose 
milijonais. In jas reikia pilti kerati
no arba miesto valdžia turi karta in 
savaite iszplauti taip, kad Įsimesti lau 
kan kaip kiauszinius taip Ir iszpere- 
tas įdrvas. ' Kcrasiuas tecziau yra 
geriau.

vieszas

Pav. vie

vi-
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Culex pipIcnB. L. sziauroje ir Culex 
<iuln(|uefasciatn8, Say ir (Stegomyia) 
Aedeo calopuB, Meig. plotuose veisiasi 
ten, kur tik randa sziek-tiek vandens ' 
apie gyvenamas vietas Ir kad juos isz- 
nalkintl reikta panaikinti visas tokias 
vietas kuriose vanduo stovi.

Kame yra reikalinga turėti lietaus 
vandens baczkas arba lietaus vandens 
kubilus jie turi būti uždengti. Apio 
namus visos aptiestos vietos turi būti 
gerai isz^ioszkotos, iszžiuretos kad ne
būtu blokiniu dėžių, buteliu mediniu 
arba blokiniu skrynių ir panaszlu da
lyku, kanąe vanduo gali užsilaikyti 
Kur augsztu medžiu szakos svyra ant 
stogu, ton tas pats gali atsitikti nuo 

■ krlntanczlu lapu ir szaku. Vlsztoms 
gerti indai, vanduo naminiu gyvuliu 
loviuose, vandens puodelis ant 'tekilo 
yra vietos kame uodai veisiasi, ir rei- 
klaJŽiūrėti kad Vanduo juose nestovė
tu ilgiau kaip viena diena.

Pietuose vanduo isz vandens kubilu 
turi būti arba iszpiltas lauk arba turi 
būti in ji Ihdeta ko norą, kad uodai no 
salotu yeistls. Nėw OHejtms mieste 
kapiniu'urnose buvo susekta, kad uo
dai vaisinsi labai gerai. Szvosto 
vandens akmenyse, ypatingai pietuose 
yra toip-pat gera uodams ‘veisimos 
vieta. Polkose iirba žemesnėse vie
tojo, galviju ir arkliu iszmintos pėdos 
yra gera vieta uodams veistis. Vie
noje kaimojo, kurioje buvo daug dar
žovėms daržu, molingoje dirvoje lio- 
tuotamo metu laikė atrasta, kad uodu 
plluos vagos, kuriose buvo Vandens 
prisirinkę.

Not Ir namuose tie uodai veisiasi 
daUgelvietu, jeigu jie esti nepntemyti. 
Jeigu vanduo geliu puoduose nėra tan 
kial permainytas uodai veisias. Jei 
veisias taip-pat vandens pzbonuose, 
jei vanduo stovi ilgai nepermainytas

(Tolinus bus.)

82Oįruslaplu, 6 per S> coliu
...C.......................... Preke 50c.

ŽIŪRĖKITE CZIA! vertes pulku 
---- ------------------- knygų tik už $!•

No. i, “Purlžlnus Nusknrells" Ir “In- 
gralmnan” 
didumo. ...
No. 2. “Kunlngo Paslaptis* “In Meri- 
kii” Ir “Pakaruoklis” ....220 puslapiu. 
Szitos knygos preke yrą ................85c.

No. X. “Auksiniai Peiliai” ir “Dvynos 
Knrnluites”. 214 puslapiu. Preke 25c.

No. 4. “Apie Kupcrtu Sun u Jurgi” ir 
“Knpitona Tuniką”. 108 puslapiu. 25c.

Jagu isz musu katalogu pirktumėt 
tai reiktu mokėt už visas knygas $1.35 
bot jeigu prisiusite $1 tai gausite visas 
virBz*minetas knygas per paczta, mes. 
užmokame husiustimo kasztus. Visos 
istorijos yra labai puikios ir. užiman- 
czios ir tikrai gvarantinam kad jumis 
patiks. Kas myli gražiu istorijų pasi
skaityti tai dar turi giara proga pirkti 
už pigia prokla. Dar ilgi vakarai užei
na tai ir laikas imtis prie sktlaymo. 
Prlsiuskito popierini doleri ir adrosa- 
vokite sziteip: W. D. Rocxkowskl-Co.

Mukanoy City, Pa.
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— Žydu Nauji Metai, 
tai del j u 5680 motas, 
žydu k romai uždaryti.

— Seredoj buvo Read ingo 
kasikiu pede.

— Szi-vakara

Yra 
Visu

(Ketverge)
Sz. Ludviko draugystes balius.

— Si

mo-

nuszvieto ko

miniu Amerike idant pas 
jups raszytu.

KYS) PRASZO’ DIEVO 
LYTĄUS.

Suvalku gub

i ryta daugelis žmonių 
iszvažiavo in Allentown atlan- 

“ ferns”.
Tik dabar iszojo in vir

imuos Violos 
p. Juozu Ūsu

k v t i •r

szu vinezevonia 
Kalvi kiūtos su 
isz Shenandoah, kurie likos su- 
riszti mazgu moterystes 6 Mo- 
jaus per kun. Pautienių Szena- 
dorije.

— Del visu gerai žinomas 
buvusia Pottsvillos sudže O. P. 
Bechtolis (tėvas 
džiaus) mirė panedelio ryta. 
Laidotuves atsibuvo ketverge. 
Sudže Bcchtelis prasiszalino 
nuo dinsto 1908 mete, 
sunns Harry užėmė tėvo vieta.

— Ala re Kažanskiute 
metu senumo, 
motinos, likos aresztavota Sza- 
niokuosia už pasileidimą ir ne
paklusnumą. Motina stengėsi 
visom pajiegom priversti duk
relių ant doraus kelio, bet visi 
josios stengimai ėjo ant niek ir 
buvo priversta jieszkoti pa- 
gialbos nuo palicijos idant isz 
gelbėti dukrelių nuo prapul-

Gaila, jog musu lietu
vaites teip žemai nupuola.

— Lenku kunigas Juozas 
Gazdzikas, kuris ketino apleis
ti parapijų ir keliauti in Fila- 
delfije pasiliko ant vietos. Ge
ro kuningo parapijonai ne nori 
paleisti isz savo parapijos.

— Delegatai kurie buvo isz- 
į

važiavia in Clevelanda ant Uni 
jos konvencijos, ana vakara 
sugryžio namon.
cijos radosi net 2,055 delegatu.

tebyrio 
panedelio

Bechtel i s

su-

O JOJO

, 16
ant paliepimo

jieszkoti

nuo
ties.

ana
Ant konven-

— Panedelio diena Prim
rose kasyk losią likos nžinusz- 

ir

tas per nupuolimą augliu Juo
zas Rėklaitis, 28 metu amžiaus 
brolis salinninko Andriaus 
Reklaiczio.
buvo seredos rvta.

•r1

paliko czion
Lietuvoje sesere Katre ir te- 

Pribuvo iii Amerika sep- 
Velionis 

kariume- 
nes, būdamas Pranei joj ir 
lybavo daugiJije rnusziosia.

salinninko
Laidotuves atsi- 

Velionis 
Andriubroli

sesere Katre ir
vus.
tyni metai adgalios.
nesenei sugryžo isz

Szv. Juozapo

o

da-

lietuvisz- 
kos bažnyczios trustisai inne- 
sze in Potts vilios sucla praszi- 
ma idant užtvirtintu jiems pa- 
velinima ant užtraukimo sko
los ant parapijos skaitliuje 
$21,000, kuriuos ketina ižduoti 
sekaneziai: $5,300 ant maliavo- 
jimo; vigoki pataisymai $8,625, 
kapiniu pataisymas $4,000; ir 
kitu iszlaidu, kas pasidaro isz 

Perk lauš ima i
ant užtvirtinimo ar atmetimo 
paskolos atsibus 6 diena Okto- 
berio.

viso $20,326.50.

sztore o sucze
Czia paduo-

flat

sva-

— Pirkite mesa ir groserius 
Lietuvu Koop. 
dinsite pininga.
dama keletą prekių: Jautiena,
czuk-roast ir rib-roast po 28c. 
svaras, boiling beef 25c.
rib 20c., pork czaps 40c., szvie- 
ži szolderei cieli po 30c.
ras po 35c., rūkyti kumpci 27c. 
rūkyti hamsai 36c. rūkyti la- 
szinei 35c. visokios balones, 
frankforts, smok sasiez ir ring 
balones, rflinst ham 25c.,- ster
kas po 38c. Visoki groserei ga
lima pirkti pigiau negu kitose 
sztprose. 511 W. Centre St. (2t

L

Anuomet viena žmona 
kanti raszyti, pamylėjo imti 
plunksna ir, davo savo protui 
proga iszreikszt apie visuome
nes moterių pridorystes. Labai 
pamokinaneziai
moteris savo kasdieniniame gy 
venimo turi prisilaikyti idant 
apskrytai butu ju gyvenimai 
padorumo, pilnas. Būdavo akai 
tant jos raszytus laikraszcziuo 
se straipsnius, kanecz žmogus 
turi pripažint jei

žmona kuri 
viską iszdostyti,

teisybe ir 
mislini, kad tai prityrusi yra 

jeigu teip moka 
tai jie moka

gražiai ir savo gyvenimą • tai- 
Per nckoki laika 

toji žmona jau rasziusi paliovė 
nebuvo niekur matyt jos gra
žiu gaspadiniszku privedžioji- 
inu ir ženotu gyvenimo 
dinimu. ‘ /

Kur toji žmona dingo? Daži- 
nom kad ji gyvena sau kaip ir 
gyveno, bet gyvenimo 
kybos jia regisi apsupo
kios, todėl nieką ncraszo. Žmo
na mat dabar sugyvena muset 

Jau su treėziu vyru, 
pirmais kaip ten 
nant, muset gavo
persiskyrimus, o dabar gyven
dama jau su trccziuoju 
ežiomis neraszo in 
ežius nieko, nes

sykliuoti.•r

gvil-

apl i il
ki to-

su dviem i 
nesu gyve- 

legaliszkus

, gal ty
lai krasz- 

gaspadynista 
nedaleidžia arba trecziasis vy
ras nenori, o gal del to nieko 
neraszo kad jos paezios gyve
nimas muset pakrypo kitaip, 
negu davė kitoms moterims 
pamokinimus.

Neretai tarpe 
gyvenaneziu susitinkame su 
žmonomis, kurie kitiems pamo 
kinimus kaip gyvent duoda la
bai gražius, bet patis nei 
kai ant szyneliu ledu upes ežiu 
žinoja, o kartais ir in 

su

SzlekaUIs'SInionRH, KUUa,
Vilkavlflzkto apskr. Bartniku valHzcz, 
Oszkabaliu kaimo.

Rlnkovlczius Jonas,
Marijampolės, apskr. Sosnavos valscz, 
Okotnos kaimo.

Arbatauckas Jonas,
Vilkaviszkio apskr., Bartniku Kljoba- 
llu kaimo.

Valczhis Juokas,
solnu apskr., Szilavos valscz. Spando- 
:tu kaimo.

Navickas
Szaullu apskr.
Radviliszkiu miesto.

Stashilis Apolinaras, • Kauno 'gub. 
Szaullu apskr Blagavieszlncklu valscz 
Dangnlctu kaimo.

.Sznikszla Lhidivlkas,
Raseinių apskr. Be t Įgulos valszcz I’a- 
kalniszklu kaimo.

Gedminas Maaeuszas,
Raseinių
Navinlku kaimo.

Luszas Antanas, ' Kauno gub. Ra
seinių apskr. 
nikų kaimo.

Butvldns Juozapas, Kauno, gub. 
Tauragės apskr. Vainotu valszcz. Szl- 
kutalcziu kaimo.

IJžemeckls Kazimieras, Kauno gub. 
Szauiu apskr. Kelines valszcz. Varva- 
llu gaimo.

Kvaszlnskas Jonas, 
Vilkaviszkio apskr. 
Oszkaballu kaimo.

Kupczhmas Jonas,
Vilkavlhzkiu apskr. Bartninkų valscz. 
Navinlku kalino.

Lazdauskas Kazimieras, Kauno gub 
Rafieinu apskr. Szlmkaicziu valszcz.

Suvalkų gubi 
Keturvalakių 

valszcz. Valavlczhi kaimo.
Plcczkallls Petras,

Vllkavlszklu 
valszcz. Budvleczlu kaimo.

Czikotas Petras, Suvalkų gub., 
Marlampoles apskr. Veiveriu valszcz 
Pakonklio kaimo.

Tame laike mes visi gyvenamo Llo- 
puojul. Antrasza raszyti szitoki:

Kauno Miesto Jiomendanturos 
1-nio Batalijono

4-ta Kuopa Atsargos.
Virszmlnotus kareivius suėjau Lie- 

puojujo. Jie tenai yra ant sargybos 
prie Lietuvos valdžios priekiu. u._ 
praszo, kai ju gimines Amerikoje 
jiems paraszytu lalszkus. 
sveiki ir atrodo narsus Lietuvos Res
publikos Kareiviai.

■I - - —   l ’

Senam ląike; kada ylgu3 lai
kus nebuvo lytaus, isztroszko

t
_______ • j, •- •

Pirkite Pecziu dabar

ju oxa s*

Suvalkų, gub.

Suvalkų gub.,

Kauno gub., Ra

visas sutvėrimas, ir susirinkę,
visi paukszczjai ir žvėris, dare 
seimus kaip isžsigelbeti nuo to 
pavojaus, ir nutarė iszkasti di- Nelaukite kol ateis szaltas oras.

< ' >1 ■ I •

pasauli 
susitinkame

mus

vai-

ten
ardone 

gyvasezia 
Tai-gi prie

insmunka, 
jau neszposail...
progos duodasi manyti, ar neat 
sitiko ir su taja žmona nei ant 
ledo cziužynet, galop in klapa- 
tas insmukt, ir gražius pamo
kinimus moterimis raszinet pri 
siejo nustot, nes vienaip rodąs 
duot o kitaip elgtis yra juokiu 
ga veidmainyste, nei su isz- 
virkszcziu andaroku seget.

— Senas Kapsas,

Didelis Balius

SZI-VAKARA, KETVERGE
Boczkausku Saleje

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

Moterims ir merginoms

Pirmos klasos
Inžangu vyrams

50c.
25c.

Geras dl

inkubatoris, 3 
roges, vlso-

A&T PARDAVIMO.
Sztoras ir farma, 7 ruimu namas ge
ram padėjime su skiepu.
dells tvartas, sodas, biski glrrios, du 
saulinei, 100 visztu,
arklei, vežimai, keriezei, 
klos maszinos ir prietaisos, parsiduos 
su derlu. Tik, viena mile nnuo' iAjsh- 
lando llgonbuczio ant kelio in Frack
ville, 
kejo.
Atvažiuokite pamatyti szlta vieta.

Matt Mandler,
Fountain Springs, Pa.

Parsiduos pigol del greito pir- 
Gcra priežastis del pardavimo.

(Oct. 3.)
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deli prūdą, ir tuo griebėsi visi 
už darbo; Kas spatia, lopeta, 
ar matika; kiti su asztriais na- 
gaiš, kiti su sparnais, dirbo, le
kavo pasiraitojo rankoves ir 
kelines, ir be žiūrint iszrause 
dideli prūdą: 
ke kada Dievas duos lytaus, ir 
prilis pilna prūdą, o tada turės 
sandeli vandenio ilgam laikui, 

Volunge prie td darbo nepri
sidėjo, tik aplinkui skraidžio
ti ama szaipesi ir tycziojosi isz 
dirbaneziuju, 
Asz ir be truso atsigersiu kas 
liks nuo jus!.
3ziu ir žvėrių darba nepaliko 
bergždžių, gausiai prilyjo pil
na prūdą, 
ežiai gere, 
vandeniu apstoja savo prūdą; 
Volunge szia sukus, te sukus, 
prie prūdo, bet szio neprileido, 
r tyngine vijo szalin; Prietam 

žverifc ir paukszcziai nutarė ne 
luoti jei suvisti nuo žemes ger
ti vandenio, ir paskyrė geguže 
•kad ja dabotii, o peržengent jai 
ta prisakymu1 gali' hausti iki 

Užtat Volunge, ka
la nori gerti, szaukia, kad net 
^irria skamba; —- Dieve, Dievo 
luok lytaus, — O kaip lyję, isz 
kėlus snapa laukia kada in- 
krys jei laszas vandens, 
vas pasigailės jos 
lažnai suteikia lytu.

Mat, tynginiu niekas neap- 
jio kenezia.

Reikalausite pecziaus ar hiterio,

gub.Kauno 
RadvtllAžklu tdlSzčjf.

Dabar tik lau-

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

Visi žino kad Guinano peczei yra gvarantyti.

Kauno gub.

Kauno gub.
npskr. BetglgaloH valazcz.

Guinanai sako: 
gaunate kita peczu.

juso piningai adgalios arba

Visi gire Guinano peczius. 1 n. ■ (

Betigalos valscz. Nuvl-

Kniecziu kaimo.
Mllkeroltls Adolfas, 

Vilkaviszkio apskr.

apskr.

Kauno,

Suvalkų gub., 
Batnlku valszcz.

Suvalkų gub.

Suvalkų gub
Keturvalakių nirczini.

Suvalkų

Jie visi

J. J. Roman.

GROMATA ISZ LIETUVOS.

Ludvi

nuo

Teip-gi

Raszyta pas Juozą Salatka, 
Shenandoah, Pa., isz Suvalkų 
gub., Kalvarijos pav., 
navo gminos, Žalsvos^ kaįpio.

Mes Shamarocziai aphjike 
jusu gromata, nutarėm 

tuojaus atraszyti. Asz Kazimie 
ras Shamarbczius, sveikinu ta
ve Juozuli ir tavo prisiegelia ir 
visa jusu szeimyna.
sveikinu tave tavo teta, sesuo 
Ona motina ir Pijuszas. 
neszam jum, jog visi likomės 
gyvi nuo kares, nekliudo 
siszkiu ne vieno, norints buvo
me arti musziu ir sugriovė mu
su visas triobas ir iszvare mus 
isz^namu, per penkis menesius 
buvome apleidę musu aplinki
nių, dabar vėl sugryžom, su- 
taisom kas davėsi ir ‘gyvenam 
kaip po senovėj.
Veronika mirė 4 Spaliaus, o te
ta Cziužauckiono mire 1 Spa
liaus, Vincas apsivedė su Bla- 

Menkupiu. Pas 
mus viskas baisei brangu, ark
lys vidutinio kaino kasztuoje 
2,000 r., karve 1,500 r., duonos 
svaras 1 r., sviesto svaras 5 r. 
ir t. t. drapanos labai brangios.

Dabar bus ant szio kart ga
na, o kada vela susiraszysifn 
tai daugiau jum apsakysiu 
apie musu Tcvynia.
nuo jusu gromata 'ir atraszyki
to tuojaus kaip gausite szita 
gromata nuo mus. — Pijuszas 
Shamaroczius.

džiutia isz

Pra-

mu-

Jusu sesuo

K 

sviesto svaras 5 r.

Gavome

Vilnius. Druska. Ketina at
vožti Vilniun 1,200 * vagonu 
druskos. Lyg sziol dar nieko 
neatvožta.

Ligose Vilniuje Birželio me
nesyje buvo 1315 karsztine su
sirgusiu.
I ♦ « . < ■ * •

ANT PARDAVIMO.

ANT BANDOS.
Geras namas tinkamas del dir
bimo temprenco. Atsiszaukito 
in Quin’s buezerne, kampas 
Main ir Centre St. Mahanoy 
City, Pa. J (Oct. 7)’
-------------------- ■ ‘" ‘7Du ham at"aUt'"W. Pine StrMa^

PRASARGA! Viaus lalszkus o ir 
piningus in Iszleistuvo "Saule” rolko 
visados siusti ant szlto adreso; W. D. 
Boczkowskl-Co. Mahanoy City, Pa.

i ' & r " •’ ' .b t 1 "i; ‘ Si Vk 2 M#
■■

Atsiszaukit pas

sakydama: —

Dievas pauksz-

• žvėris ir pauksz- 
ir gėrėjosi skaniu

i* gali“ hausti iki

Die- 
szaukymo,

J. K. Szeszupe.

BALIUS!
Atsibus 26 SepteYnberio ant 
Kenney’s svetaines, New Phi
ladelphia, Pa. Bus vienas isz 
smagiausiii balių ka dar atsi
buvo Now Philadelphia.
atsilankyt seni ir jauni. Inžan- 
ga vyrams 35c. moterims 15c. 
Visus pelnas ejs naudai seniai 
sergaficzio Jono Akievicžiaus.

Visi

DIDELIS VYCZIU BALIUS.

Kurio negirdėjote apie Tamaqua 
Vycziu rerigiamuH vakarus? Sztai vcl 
rengia dideli bailu in kuri auvažluoą 
vaikinai ir merginos praleisti smagiai 
vakara. Balius atsibus 8-ta d. Spalio 
(Oktobcrlo) ant Liberty sales. Boylcs 
orkestrą. Inžanga vyrams 50c. Mote- 
rems ir merginoms 25c. Atsilankykite 
visi, kvicczia nuoszirdžial visus.

KOMITETAS

Nenžmlrszkite kad dabar “SAULES” 
prenumerata yra $3.00 ant viso meto 
o SIJiO ant puses'meto.

Naujas Lietuviszkas Graborius

i Kazis Rėklaitis |
{ 516 W. SPRUCE ST. j
} MAHANOY CITY, PA. 
W Y

A. C. NOVAKAUSKAS
:: Advokatas

Cor. Main and . Centre Street 
SHENANDOAH, PA.

• • 

• •

P. J. MULDOWNEY
KONTRAKTORIUS

223 W. Mahanoy St. Mahanoy City, 
» -....... / ■

Duodu preke ant visokiu
darbu kas-link pastątimo 
nauju namu ir pataisinimu. 
Atsakantis darbas per gerus 
darbininkus.

-------—--------------- ----------- g-- :-----------  
Didelis Dirbtuve reikalaują pardavėju 
drapanų, panczlaku, szlebiu, jokiu ir 
del pardavimo ' marezkiniu, apatiniu 
andaroku. liesog'ln namus. Raszyklte 
o gausite sempeliue dykai.

y

Madison
Mills. 503 Broadway, NewYork City.

/

k L

Sr

I ' A

įb Nuo visokiu skauB- 
mu raumenyse

Pain-Expęller
yra pagelbinglausis. 

Žiūrėkite, kad bu
tu su INKARO žen-

Gailinu’ gnUt ‘ vhmo 
HptlckoHO už 35g ir Utie

žiūrėkite, kad bu
tu su INKARO žen- 

. klu!
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Prasti ar enamilavoti peczei ir hiterei.

, Galite pigiau pirkti pas Guinana. %

Už tai kad Guinanas perka pgiau negu kiti.
r

k
I

GUINANS
MAHANOY CITY. SHENANDOAH.

MT. CARMEL, PA.

LIETUVIŠKA AGENTŪRA!

Perkame, parduodame ir mainome namus, lotus ir 

lotų pardavimui Roseland — Chicagos 
nplinkčsc. 
Wisconsin, Michigan ir kitose valstijose.

Apdraudžiame (inšinrinamc) nuo i 
biznius, naminius rakandus geriausiose kompanijose, 

kaip tai: ligos, sužeidimų ir mirties.
Alliekuine perkalbėtojo (interpreter) darbą 

uosc. i m

Parūpiname visokias legališkas popieras ir doku
mentas. *

Padarome visokius vertimus j {vairias kalbas.
VisokiliH patarimus apie provas ir kitus dalykus 

suteikiame dykai.
Atliekame visokius spaudos darbus. — Todėl jeigu

ir faimasz Turime daugybę gerų ir nebrangiy namų ir 

Turime daugybę gerų farmų
mieste ir jo

pardavimui

ugnies namus,

Apdraudžiame (inšinrinamc) nuo visokių nelaimių,
I

court’-

norite gauti gražų, dailišką ir laiku atliktų spaudos dar
bų, tai paveskite ji mums. Klauskite kainų per laiš- 

eia ooiiiv*aioj\4|1. * g
Pardtiddame visokias lietuviškas knygas, atvirutes,

kits nrbn asmeniškai-' *■ , .
L.

laiškams popierns agentams ir pavieniai.
Parduodame grojamas mašinas (gramofonus) ir lie

tuviškus rekordus.
Y * Į

Rašykite Įdėdami 2c stempq ir gausite musų knta- 
liogq.

Abelnai su visokiais reikalais kreipkitės prie mus, 
‘ ‘ Rašydami laiškus adre

suokite:
o mos jums patarnausime. Rašydami laiškus adre-

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

X

i
I
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Banka kuri jums geriausia patarnauja 
yra tai banka kuri privalote sau paskirti 
Juso banka yra banxa in kuri dedate savo piningus.

Merchants Banking Trust Co. banka visada yra pasiren-
♦ • • ( . , •gia jumis patarnauti.

Yra tai banka apie kuri kožnas mislina, kada jiems reikia 
pirkti namus. Yra tai banka kuri duos jumis rodą kur 
geriausia investyti pinigus arba paskolinti jumis pinigu 
del nupirkimo namo. Yra tai banka kuri prigelbsta žmo-

Yra tai banka kuri patarnaus jumis kaipo . 
iszpildymuj juso testamento, administratorių juso turto

* arba apiekunais ant paliktu vaiku.
Yra tai banka in kuri privalote dėti savo pinigus. Visada

guj biznije.

yra pasirenge jumis patarnauti ir su noru duos jumis 
gera rodą kas-link bankinu reikalu arba atidarys jumis 
paezedžiu skyrių kur juso pinigai atnesz procentą.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

—DIREKTORIAI— 
L. Eckert, Vice-Pree.D. M. Graham, Pfee. L. Eckert, Vice-Pree. D. F. Guinan, Treaa.

J. H. Garrahan, Attorney W.F. Rynkewics A. Danisewio M. Gavula
P. O. Fenton l'. G. Hornsby

♦
T *

[ttl CO?

Žinomas * peri 35 metus ir Valdžios prižiūrimas

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

ta i p ir dabar

SIUNČIA PINIGUS | LIETUVĄ

%

UJ

8

hanoy City.
John Goyne, 227 W. Centre St.
(Sep. 28) Mahanoy City, Pa.

i 'A:ė*1 *1
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F. AD. RICHTER & CO.
J arba iAslHluzdilit nuo

321430 Broadway, Naw York

/

ir gvarantuoja
Norinčius gauti prekes pinigų ir kitų žinių 

meldžiame kreiptis pas!

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

HM

Mokame antra procentą ant 
sudėtu piningu. Procentą pri
dedam prie juBU piningu 1-ma 
diena Saūsftrlr <Isfepon meno- 
suoBe, nepaiaant ar atneszat 
parodyt knygute ar ne.

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

Bankas adams nuo 9 vai. 
ryte Hg 3 vai. popiet, Subato- 
mis 9 ryto lig 12 vai.

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

l

UBsuS
REMEDY

CO.,
Pataria vartoti sekančius pasekaingos vaistas:

Urius Gyduoles nuo Reumatizmo, palengva 
na s k autiniu o sud rutina visą žmogų ir susti
prina nuvargusias nervas. Kaina..
U r su n Kraujo Valytojas, naikina visokius už- 
p erti s ir nuodingus dalykus kraujyje, padaro 
švarų ir stiprų kraują. Kaina.flbO.OO 
Ursus Plaukų Apsaugotojas. sudrutina senus 
ir ataugina naujus plaukus. Kaipa Jt>»0<00 
Ursus Mostis nuo Egzema arba Odos* šita 
mostis yra gera dtl visokių iiodos lygų, nuo 
nudegimo, uojos išbėrimo, auieidlmo, išna
rinimo, nušalimo ir t.L^Kaina.....
Ursus Milteliai nuo kvepšjimo ir prakaitavi
mo kojų, vienas baksukas išgydys ir kojos 
bus sveikos. Kaina..........................A-
Ursus VaistaT^niio Komu, išgydo didžiau
sius ir seniausius kornus. Kaina F* O c
Ursus Vidurių Švelnitojas, pigulkos kurios 
veikia švelniai ir reguliuoja vidurius, be skau
smo einant lauk, sutaiso pilvą ir padaro ape
titą valgyti ir būti sveiku. Kaina.... RO<J 
Ursus Lašai nuo Dantų skaudėjimo, nuo už
degimo dantų smegenų arba abelnai skausmo 
šios gyduoles sumažjs skausmą, nors dantis 
ir butu skylėti. Kaina ............   KOc
Reikalaukite musų Gyduolių kataliogo. Ra
šydami adresuokite šitaip:

URSUS REMEDY CO.,
180 N. Wells St,

jnsLaiiiiMa io»

Dep. B. Chicago, ill.

Lietuviszkas Graborius

A. J. SAIALAOCKAS
801 EAST PINE ST.

MAHANOY CITY, PA.

1 R.lka lt ujamo C.'iS'įJ“”! 
ri liueso laiko vakarais, £ali uždirbti nuo 
$10 iki $15 | sąvaitę, pereidami per stabas 
su musiĮ nauju išradimu. Atsišaukit Uk 
laišku: URSUS REMEDY CO., ą
1M N. WELLS St., 0*p. B. CHICAGO, HL

Reikalaujame

4

W. TRASKAUSKAS
—GBAB0Rn)&—

t-

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS
GRABORIUS MAHANOY CITY, PA.

Laidoja Kunua Numtroflln, raaamAo 
automobiliu*, piginus Ir vežimus del 
laldotuvlu. krikaztinlu, pa ai važinėjime 
ir t.t. Krausto dalgtus Ir Lt.

. S2O W. Cenlrc SU Mahanoy City. Fe.

Naujas IgzradJmas del plauku.

A 1 ’ ’ ? j b

I

*

<• 4*., i* ‘ f *i
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Dekavoje % milijono žmonių už 
puikus plaukus, o telp-gl sulaikė puo
limą plauku labai trumpam laiko, in 
vieta iszpuolusiu, atauga tankus plau
kai: Gvaranty. • Informacijas dykai. 
Pasakykite kitoms tautoms, 
kite pas:

Rabzy-
Drs. Rrnmlzas Cosmetics,

Sta. W. Brooklyn, N.

Dr. KOLER
638 Penn Ave. Pittsburgh, Pa.

&
♦V

Dr. KOLER yra viena- 
tints tarpe Lietuviu da
ktaras Pittsburgh. Mo 
kinosi Varszavoje, stu- 

A dljavo begije 21 m. Ln- 
vairias ligas vyru ir

* moterų, todėl jas nuo- 
dųguiai pažtnsta. Gydą 
užsinuodlnima kraujo

ir silpnybes vyru, spuogus, nležejlmos 
ligas tinimo, invalriu ligas paeinan-
ežias nuo neczystumo kraujo, 
szauklte ypatlszkal, per laiazkua Mt 
uegydau. Dr. Kol er kalba Lenklaakal 
Ir Ruslszk&i.
Oflsos valandos: nno 9 ryte lig B 
vakare. Nedelioinia iki 2-v. popiet

a t Mi

Telefonai, Bell - Kensington 5316 
Keyątono, - East 6720

Dr. E. G. KLIMAS.
PERSIKĖLE IN NAUJA VIETA 

Priėmimo valandas: • 
L1kl-l0 va), ryte. 6-8 vai. vakare.

2538 E. Allegheny-Avė.
PHILADELPHIA, PA.

» » e e i » — o w e w n r u




