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Isz Amerikos

Vv- s
pranesza, 

gamintoju
augszcziau-

iiie- 
isz

Izidorių 
ir

gos.
specifi

New York. —

Mėsos gamintoju teismas.

Washington, D. C. — 
riausias Prokuroras 
kad teisinas mėsos 
prasidės Chicagos
šiam teisme 15 d. Rugsėjo 
nėšio. John II. Atwood 
Kansas City paskirtas specija- 
liu vyriausio prokuroro asisten 
tu veikti isz vieno su
J. K reseli u isz New York o 
Charles B. Morrison isz Chica-

Jio jau buvo pirmiau pa
skirtais tame reikale
liais asistentais prie vyriausio
jo prokuroro.

In 6 menesius vaikai pavogė 
milijoną.

Virszininkas
palicijos pranesza, kad dideliu 
kompainju siuntinei, kurie ne- 
szioje visokes drauges popieras 
ir kitus dokumentus isz vienos 
kompanijos in kita, apvogė sa
vo darbdavius in laika szesziu 
menesiu ant |)iise milijono d 
leriu. 
kai.

Del pugremžtojo cukraus 
Chicagoje.

C. B. A mes isz
valdžios pusėn, ir^ M. W. Fein- 
gold, vice-^rožideirtas J. Aron 
and Company, sziornis dieno
mis susitaikė link keturiu karu 
cukraus, kuris buvo paimtas 

Bilą yra tuojaus

Vage visi,

Chicago.—
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vagc ir vai-r>

Chicagoje. 
pert raukta, 
duos cukru su uždarbiu kur in- 
leidžia Maisto Administracijos 
Regulacijos. 
aiszkino 
kad toji
jokio noro pervirsz uždirbti pri 

> už- 
nuožiuras 

paten k i-

Prisiartinantis Susivažiavimas Kapitalistu su Darbininkais ant Seimo in Washingtona
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ant deszines 4 ronas, o skaudė
jimas ncsvietiszkas.
tote ka vokiecziai pridirbo 
mums.
sesute ir szvogcreli gal jau bus 
paskutine nuo manės, todėl at
sisveikino su jumis su Dievu, 
likie sveika brangi tu mano se
selių, gal jau nepasimatysime.
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\ John d. rockefeller,jr: Z

suszauke seimą Darbininku ir Kapitalistu kuris atsibus Washingtone, idant apsvarstyti kaip geriau-Subatoj, G-ta diena Oktoberio, Prezidentas Wilsonas 
sulaikyt darbininkus su darbdaveis. Darbininkai turės .15 delegatu, žmonis turės 15 paženklintu per Prezidentą isz visu szaliu Suv. Valstijų. Fabrikan- 

Pasekme tojo suvažiavimo lauke su atyda visas Amerikas.
se
tai turės 5, tris farmeriai ir kiti.

J. /Iron & Co. par Anglekasiu seimas užbaigtas.- Chicagas turi daug maisto bet GROMATOS ISZ LIETUVOS

Szvcnczionis, Vilniaus 
ber. 
lietuvis >

Iki

i

z

Feingoldas iszsi- 
teisiu departmental, 
bendroves neturėjus

siploszti, ir reikalas tape 
baigtas neužmetant 
ant J. Aron & Co. ir 
nant teisiu departmenta.
Senukas 113 metu amžiaus laks 

te ore su areoplanu.
Louisville, Ky Paskutinė

mis dienomis czionai daug kal
bu šukele tūlas John Shell, ku
ris kokios dvi sanvaitcs 
atvyko 
kalnu.
131 metu amžiaus ir sakosi kad 
tik dabar pradėjęs jausti 
jis einas senyn.

adgal 
czionai isz Kentucky 

Pasirodė, kad jis yra

, jog 
Bet jis yra du 

taip stiprus ir pilnas gyvumo, 
kad bile koks da ir jaunas su 
juo nesusilygins.

Sziornis dienomis Louisville j 
buvo valstijos ferai ir tam
niausiam žmogui pasaulyje bu
vo pasiūlyta orlaiviu palaksty
ti, 
pasiūlymo nepriėmė?
mielu noru atsisėdo orlaiviu ir 
lakstė jame 15 miliutu, 
lakūnas nusileido ir 
riai paklausė seno
kaip jis jautėsi ore, jis atsake: 
4‘Toj prakeiktoj maszinoj visai 
negeros žmogus jautiesi girtas. 
Bet vis tiek ji 
Man tik gaila, kad asz palikau
namie penkių metu savo aunu: sziu metu mergaites Janetos 
asz noreęziau, kad ir jis palaks 
tytu?*

Tai-gi pastr^jOj kpd 131.

se-

Ir gal jus manot, kad jis to
Jis su

Kada 
reporte- 

žmogaus

man patinka.

i

gu.
Czia parapijoj vienas 

Valiulis, mirdamas, 
prasze, kad ji palaidotu su lie-
tuviszkomis giesmėmis, 
bažnycziai visi giedojo lietu- 
viszkai, bet ežia lenkai užriko 
Icnkiszkai ir dauginus nedavė 
lietuviams giedoti iki palaido
jimui.
tais, kurie savo kalba lietu- 
viszka paniekinę, 
griebusi ir paskui tampa savo 
tautos prieszais!

Sztai, kas darosi su

svetimosios

Suvalkai.— Suvalkijoj lietu 
viu kariumene sulaikė lenkus, 
kurie buvo pradėjo užpuolimą 
Seinų ir Lazdijų apielinkese.

Isz Lietuviszku kaimeli!

Mount Carmel,Pa. — Utar- 
ninko ryta, 20-ta Sept, atsibu
vo laidotuves Juozo Cikanavi- 
cziaus, kuris mirė nuo sužeidi
mu kokius aplaike kasyklosia 
4 Sept. Velionis paliko dide
liam nubudime paezia ir 
szis vaikus.
sziu parąpijos, Dauksziu dar
žininku, Suvalkų gubernijos ir 
per daugeli metu buvo 
les” skąitytoju.
amžinam atsilsi Juozas.

sze-
Paejo isz Dauk-
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Straikuos jeigu kompanijos 
neiszpilčtys pareikalavimu. 
Cleveland, Ohio 

siu seimas 
utarninka. 
idant atejnanti 
Indianapolis,

anglių turės mažiau.

praejta

laikyti
, nes

angleka-

- Angleka- 
užsibaige

Likos nutarta 
seimą

Indijanoj
miestas Clevelandas 
sius nepavicszino kaip reike o 
lupo už viską nemielaszirdin- 
gai.

Terp kitu nutarimu likos nu 
tarta, idant reikalaut 
tines pedes; jeigu kompanijos 
neiszpildys pageidimu ininksz- 
tu
1 Nov. 1919, tai prezidentas ap 
szauks straika visu anglekasiu 
Amerike.

Padaryta
Barrije terp anglekasiu ir loc- 
nininku kasyklų Augusto 10- 

likos užtvirta per seimą.

sanvai-

kasyklų darbininku priesz

sutaiką Wilkes-

93 -°,J<_>

Pavogė arielkos už $3,500.
Chicago.— Kokie tai nežino

mi vagei insilaužc in krautuvia 
Berghman ir Ehrmann ant 27 
W. Illinois uli. ir paėmė 125 ga
lonus arielkos, kuri buvo verta 
3,500 doleriu. Nekurie žmonis 
dabar laiko taji gardumyna ge- 
ležiniuosia szopuosia.

r>

Chicago.— Howard B. Jacks 
pranesze, 
tas visai žiemai turi 
nai maisto.
kviecziu 14,676,000 buszeliu, 
rugiu 12,834,000 buszeliu, kor
ini 10,602,000 buszeliu, avižų 

, miežiu 8,- 
986,000 buszeliu ir bulvių 15,- 

Viso 73,02

mies-kad Czikagos
užtekti-

Pagal skaitliu:
buszeliu

10,602,000 buszėliu
9,708,000 buszeliu

j 
miežiu

287,000 buszeliu.
000 buszeliu.

Tamoszius Fitz- 
kuris 

sze-

Bus nakartas už nužudinima — 
kudykio. .

Chicago.—
gerald, naktinis sargas, 
prisipažino prie žudinstos

23,

Taurage isz pamatu sudeginta; 
vokiecziu.

szove man koja, bet kaulo 
sužeido.
nuo ju ir laimingai parėjau na-

Dabar esu sveikas ir ap-
raszau savo laime.

Meldžiu paraszyti laiszkeli.
Brolis Kaz. Blankus.”

nc-
Bet vis tiek pabėgau

nio.

Su tuom skaieziu jis 
gali iszmaitinti apie 
gyventoju.

Harold Almert, 
valdžios ugniakurio
jas aprokuoja, kad szia žiema 

apszildyti*

sako, 
4,986,0001

fedcrales 
taupyto-

apszviesti ir
Chicagos miestą reikes 
žiau kaip 25,000,000 tonu ang 
liu.

visa
neina-

Pereita žiema suvartojo 30,- 
000,000 tonu augliu.
o ypacz darbininkai turėtu nu 
sipirkti anglių iki dar neszal- 
ta, nes dabar piginus.

Žmonos

Nepabucziavo Pęrshingo, pra
laimėjo 100 doleriu.

’’Waslungton, D. C. —

Wilkinson, 22 Liepos menesi- 
je, o apie tai skaitytojai jau 
skaitey tai likos tasai bjaurybe, 

metu senis turį cĮp, $pn,u p.ęfljkiu japsndintns ant pakorimo die-

Ia r'
- d

• I

Kazimieras Blankas, Eiriutu 
kaimo, Batakių vai., Tauragės 
apskriezio, Kauno gub., laiszke 
savo broliui J. Blankui, iii Chi- 
caga sztai ka raszo apie Taura
ge ir vokiecziu rekvizijas Lietu 
voje kai ko karos.

.....Acziu Dievui“.....Acziu Dievui gyvenam
po senovei. Dabar lietuviu val
džia, lietuviu kalba ir puiki

Musu parapija iszliko 
sveika, kares viesulą nesunai-

Tiktai Tauragės vals- 
miestas isz

tvarka.

kino.
ežius kaip ir visas 
pamata iszpustytas, sudegintas

Kaip vokiecziai pasielgdavo 
su Lietuveis laike kares.

G romata
lauckui in Plymouth, Pa.
Rudaminos, kaimo Pelenu.

Asz Aleksandra Burdulis

Sau-
Lai silsysi

< <

kelia.
prisiunsta J. Kaz- 

isz

) 
sveikinu tave seseiia Marijo
ne! ia ir tave szvogeri 

Praneszu 
gvvas

Kazlaucke. 
kad asz da > «.*>□, 
sveikata labai bloga ir

ant piet

Manchester, Conn.— Miko
las Vaiciekauckas nuszove sa
vo motere ir pats savo 22 die
na Sept., o priežastis tosios tra 
gedijos buvo sekanti:

Vaiciekauckas buvo apsive- 
dias su savo motere tik de- 
szimts menesiu.
tai nežinomos priežasties jau
na paeziule nuėjo pas savo tė
vus, nenorėdama gyventi su 
Mikohi. Po kokiam tai laikui 
pati paszauke pas save Mikola

Isz kokios

In darba ejdavom
po I idant tasai pristotu ant persi- 

o isz szaliu ėjo sargai skyri

Ii:

Jurguti 
jum 

tik mano 
gresia

mirtis nes sergu baisia liga 
Liko tik cerkve, tamožino ir kurios pradže yra kares su vo- 

Nuo bado, karos ir 
ignios ižgialbek mus Vieszpa-

Vo- decziais.

varo prie tie, yra tai teisingi žodžei. Ka-
da vokiecziai užėmė Lietuva, 
nies tada supratom kas tai yra 
kare ir badas, nes buvom pri
versti maitytis su puse

Miss 
Gertruda Knowles susilaižino 
su savo draugėms isz szimto 
doleriu, jog kada generolas 
Persliingas pribus in Washing- 
tona, tai jiji jin pabueziuos. Jo
sios Užrnanimas huejo ant niek 
nes generolas Pcrshingas nesi
davė pasibueziuot' ir tokiu bu- 
du pana Gertrūda neteko szim- 
tines. Pcrshingas apie tai da- 
girdes, labai graudinosi mergi
nos, jog isz jojo priežasties mer 

« * n. -i rirntviln xl zxl AYiiil

jog kada

pacztaą, o daugiau nieko, 
kiecziai buvo labai žiaurus. 
Žmones kankino ir 
darbo, mažai mokėdami, o kar
tais ir nieko nemokėdami. Erne 
viską, ka tiktai pamate. Nebu
vo nei szvoncziu, nei nieko.
Erno pieną nuo kiekvienos kar- duonos ant dienos^ o prick tam 
vęs; atome moša, kiaules, galvi
jus, arklius. Ka žmogus turė
jo, tai turėjo ne savo, bet vo
kiecziu. ?•

Rodos, žinoto, broleli, jog bu
vau paimtas rusu kariuomenėn. 
Gerai pamanksztino, bet, acziu 
Dievui, szeszioms menesiams 
iszsiprasziau namo. Bet vėl ne^ 
laime; vokiecziai tuo tarpu lai
ko užėmė mus puse. Tai-gi 5

svaro

tai jokis laikrasztis to 
Kalbesiu

laike dvi sanvaitcs Antakėlio 
kalėjimo, iszveže da toliaus už 
Vilniaus ir jau prasidėjo Ad
ventai. Maniau, jog jau nelik
siu gyvas, nakti reikėjo gulėti 
Jusinos dvarelio tvarte, diena 
reikėjo ejti 7 kilometerius in 
darba iii girria arba ant gele
žinkelio kur dirbomia medini

Valgyt gaudavom pu
se iszvirusios kavos, 
czverti svaro duonos, o nuo vai 
džios paliepta duoti puse sva
ro, mat czverti svaro pasilik
davo sargai, o kava tai buvo 
iszvirta isz kokiu ten lupiau ir 
kasztonu.
kaip katožnikai — eilesia, 
keturis, 
su alkisztais bagnietais.
to viso prasidėjo baisus szaltis 
kuris daejo lyg 40 laipsniu že
miau zero.
musiszkiu »*,
ižbadeja, suszalusiu, vterp ku
riu ir asz buvau vienas isz ju 
kentėjau pekliszkas 
per 4 menesius, nes atszalo ma
no rankos, kojos ir ausis, o gy- 

ke turis
namo ir kad

rimo iszaiszkydama jam, 
jog sujuom nenori gyvent, bet 
Mikola ant to nesutiko ir no- 1 
norėjo pristot ant atsiskyrimo. 1 
Teismas juos perskyrė. Po tam 
Vaiciekauckiene atėjo su duk- 
tere pas Mikola tyksle pasiemi 
mo savo drapanų. 
Įkas prigulėjo prie josios, ir ka 
da ėjo per duris, paszauke: 
|“Gud baj Maikl”

“Gud baj Heleri!”,yos 
isztare tuos žodžius Mikas szo
ve in savo paezia, keturis kar
tus in save ir abudu atliko tuo 
jaus ant vietos. Velionis ture 
jo vos 24 metus amžiaus, buvo 
doraus gyvenimo žmogus, o 
kas jin-pažinojo, niekados ne- 
Įsitikejo idant ka , tokio butu 

Jojo motere turėjo 
17 metu amžiaus ir gaila, jog 
teip jauna porele turėjo apleis 
ti szi svietą per szeimyniszka 
nesupratimą kas tankėi atsi

rado jog esmių netinkamas, tinka sziandien terp jaunu po- 
Dabar vėla kojos sutino, ant Iru, kurią nesupra&ta vieni 'Hi* 
Imi t* A a IrAina d-iiTMii IK rxi4-

Prie
Jį

Deszimta dalis isz 
pasiliko tik gyvi

Pasiėmus
kaukes

dausi per
Pribuvęs namo ir Rau ne 

;eri kaimynai, tai bueziau isz 
bado ir vargo numiręs, nes isz

menesius.
aut ko jiai

o1 e>

atsake:
•ffll

ir 
atr

manes pasiliko tik skūra 
kaulai.
szalau, pradėjau tintie ir par- 
davias paskutinius kamaszus 
nuvažiavau gydintis, o kad ne 
turėjau piningu, tai daktaras 
atsisako gydyt ir liepė važiuot

kiek kentėjom ka vokiecziai 
iszdare, 
negali apraszyti.
apie save nuo 191G meto. Vo
kiecziai pribuvia pas mus, pra 
dėjo gaudyt visus vyrus kat
rie buvo užraszyti darbinin
kais in valdiszka darba, gaudo 
kokius tik pasiseko ir kimszo 
in kalėjimus, o surinkia dideli 
skaitlį, vesdavo kur reikėjo.
Ir asz pakliuvau in ju nagus^lnamo. Dabar buvau szauktas X* 
per. dvi dienas luikc uždaryta 
Rudaminoj, o paskui in Kalva-

ko užėmė mus puse.
menesius prabuvau Vilniuj, bet 
užėmus vokioeziams ir ji, tai 
tadui ėjau namo. Einant namo 
isz Vilniaus užpuolė vokiecziai rija, o surinkia daugeli, iszvo- 
ir norėjo paimti nelaisvėn/ Be-

TZzxlz1 * nzirri n i gr»<1rl

že in Vilnių. Ten radome tuks-
4-n in ei

Kada namie

t 
padaręs.

in lietuviszku kariumenia bet 
po kokiam laikui paleido;
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2KAS GIRDĖT
ulli- 

jog vokiecziai iszejo isz 
kares da drutesneis

GARSINGA SUFRAGYSTE KOVOS 
BOLSZEVIZMA.

PRIESZAIS LALSZKAS NUO SIBIRO ME^UVIII.

Morgenthan 
jeutus,

apaergsti

szios
kaip buvo priesz kare o po ke
liolikos metu bus pasirengia in 
nauja svictiszka kare.
apsergsti priguliuczei užbėgti 
tam naujam pavojui.

ne

rnrodei

Villa kall>a, jog turi užtekti- 
Amerikonu 

Butu labai akyva da 
tasai

na i amunicijos ir 
nesibijo, 
žinoti isz kur 
niszkas bandytas

meksiko- 
gavo tuja 

ainunicije, juk Meksike josios 
nepadirbtu.

Vokio-Iszejo yla isz maiszo.
ežiai siunezia muistą ir amuni- 
eije del savo kariumenes in pa- 
baltikinius sklypus, kur novos 
juju vaiskus susi bu n tavojo 
ir no nori isz tonais iszejti. 
lijentai privalo iszguit tuosius 
nuobrodžius vokieozius ir 
klausyti juju nieko.

i l

AI-

no

arielkos daugeli sa
ldinu pardavinėjo kokia tai tru 
cizna kuri yra arszesne už 
ra ji sztopa.”
daugiau žmonių pragaiszins ne 
kaip priesz josios invedinia.

Vietoje

“tik
Toji prohibicije

Pagal

Didžiauses

naujausia surasza, tai 
amerikoniszkas vaiskas daly- 
bavo 13 musziuosia, kurie tęsę
si per 200 dienu.
bledes Ameriko vaiskas turėjo 
prie Meuse-Argonne,
sesi per 47 dienas.. Tame muszi 
je apie 10 procentas ameriko- 
niszku kareiviu žuvo arba likos 
sužeistais.

kuri te

Ana

Mikola Cuff isz Mount Car
mel, Pa., in laika 26 metus pa
taisė 108,206 czeveriku, naudo
damas ta pati plaktuku.
diena kotas tojo plaktuko sulū
žo o senas siauezius net apsi
verkė, jog neteko teip naudin
go innagio su kuriuom per tiek 
metu draugavo.

“Keleivis” 
ti jos

'• >’ S š’ A f

kuri
»sn vyrais, ir sėdėjo už tai dau- 

Amerika kur 
keliaus iii Kanadą.

Mrs. Emelina Pankhurst, garsinga Anglijos sufragiste, 
kovojo del moterių vien-ligybe 
geli kartu kalėjimo, dabar pribuvo iii 
prieszais bolszevizma. Po tam

Isztikru-juju randasi mažai.
ju butu arsziau, jeigu neuzga- 
nedimas
nes tada negalima
jokios gyduoles

arsziau,
i apimtu visa ov»w««, 

butu surast 
aut tosios vi- 

suomeniszkos ligos. Sunku 
butu surasti ant to ir daktaru.

Da galima butu padidint tuo 
sius noužganodimus kitaip. Vic 

jog

šviečia

nas yra neužganėdintas 
jojo kaimynas turi didesni ir 
puikesni narna,
kaimynas žino daugiau už jin, 
o kiti vela, jog jojo artimas 
daug

v ra

kiti volą, jog

kovos

nuo
kurie nemoka

yra kolo-
Isz ju didesne pa

Sutrauka Rekonstrukcijos
Darbo.

Vaistai. ir apsisaugojimas 
nuo uodu.

Paskutiniam laiko

Szundion Sibiro T Jo tu vi u 
tas tukrttanczlu. 
so tremtiniu ,klta dalys nuo seniau 
apsigyvenusiu, 
einant kovai Sibiro valdžios su IUihI-
jos didžlumiosscziais daug prlsoina nu i 
kentėti Ir musu brallams Liotuvlama. 
Prasidėjo balsi roakclja: priverstinos 
niobilizifcijosf kurios daug 
nugabeno pas Uralą guldyti savo gal
vas nežinia už keno gerove Ir tikslą, 
ir Luom ome žudyti tolp Jutpį 
lietuviu pajlogos.

Iszojitnui isz to padėjimo, buvo ma
noma tverti savb lietuviu batalionus, 
Bet neturint savo lorizu —- isz,to ma
žai naudos galima 
gaunant 
mus privers teip pat kariauti ant .fron 

Isz tos priežasties Antrasis Sibi
re lietuviu susivažiavimas Irkutske 
H—1 
intelgti UėtuViu kariuomenes Sibiro, 
nes dar apart to, susivažiavimo buvo 
tvirta nuomone ir viltis, 
Konferencija, greitu laiku 
Lietuvos valstybes neprigulmybc.

Praėjo sziandiou daugiau pusmcczip 
— musu viltis dar noisz8ip|ido 
Qnr noprlpažl|ita Lietuva, kaipo ne
priklausoma Valstybe Apart to mos ti
kėjomės, kad su musu btoliu Anicrl- 
kiecziu lietuviu pagolba gal bus jau

lietuviu

tverti sitvb lietuviu batalionus.

užlaikyme
buvo laukti, nes 

hiz rusu ,jic-gi

lot

sUsivažiavimas
d. sausio sz. m. nusprendė: nc-

kad Taikos 
pripažis

t. y.

Egzekutyvio. Rugsėjo 5 pranešda
ma kad Prezidentas Wllsonas apsiė
mė invykintl kdnfcrenęija tarp plieno 
darbininku atstovu ir Suvienytu Vals
tijų Plieno Korporacijos, kad' iszvcn- 
gus straiko.

(leležkello.

yra gera vieta

JOJO 
iau uždirba už jin.

Visokios yra priežasties

lyg kurio visi .gyventojai 
16 iki 21 metu, 
kalbėti, skaityti, ir raszyti ang- 
liszkai, privalės lankyti tam 
tikras mokyklas. Mokinties rci 
kės nemažiau asztuoniu valan
dų in sanvaite. Prasižengė 
priesz szi istata lms baudžiami.

Visiszkai neseniai isz Lietu
vos sugryžo pj). Karosas ir Bo

die sako, kad szimet

r,

igel anglistu uodu, kurie t|k .nesileidžia, 
ant Virszads,' ar tfM hsert! vandena, *ar 
tai klauBzinius dėti, gala gauna. Kali
fornijoj H. J. Quayle vaitoja miszini 
tirszto aliejaus 180 gravitacijos Ir \ 
«kysto 340 gravitacijos

ar

i proporcijoje
Tas rniszinys padaro allo-4 prie 1.

ju, kuris užtektinai skystas, kad galia
ma gerai aplieti ir užtektinai tirsztao, 
kad gali ilgai iszbuti neiszgaraves. 
Jis liejimas isz baczkincspompos, kur 

rankinėmis pompomis, 
kur didžiųjų nėra.
Įlojus užtenka keturioms
Suvienytu Valstijų kariuomene Kubo
je aliejų liedavo kas dvi savai t i. .
* Mažas kūdras ir tvankinius galiama 
aplieti su paprastu daržus
kibiru, arba net ir isz puodo arba isz 
stiklo tiesiai galiama lieti.
tvankiniai geriau

Alaus pus-pu- 
užtektinal van-Kaip praneszama Isz 

raportu duoto Direktoriui Hinos, rugp 
25 kaslink komunikacijos stovio, nors 
ir nesenai buvusia goležkoliu darbi
ninku sujudimas nuiro beveik visoje 
sžalyjo, tccziau prekių pervežimas 
iszjjkyrus kelius atsitikimus dar nėra 
pasiekęs normaliu stovio, kaip kad 
buvo sziuo laiku motai atgal.

Isz Vienos pranesza- 
ma, jog yra spėjama, kad mažiausiai 
5,000,000 Vokieczlu, Austru ir Vengru, 
turės iszvažiuotl, nes negali surasti 
darbo.

1’lrklyboH Htovh. Praneszama, 
kad Amerikoje daryti dažai yra jau 
vartojami Brazliijoi.
glijoą po truputi gaunama, tccziau Su
vienytos Valstijos daugiausia ju pris
tato.

Ylduus Bepartmeiitas
Lane, rugsėjo 11 pasakę Senato Moks
lo komitetui, ragindamas biliaus per
vedima kuris pasiūlo fodoralo sandar- 
bysto su Valstijoms, kad insteigus 
speclalcs mokyklas, kad szios szalies 
AmeriKanizacija, kuri butu invykinta 

jos 8j)00,000 nomokan- 
cziu anglu kalbos, yrd pamatinis rei
kalas pergalėti nopauiienkinima kl
iautį sziojo BZalyje.

Parito liepi. 1, Praneszama kad 
Scrantonc, Pa. 1.5,000 szilku audėju, 
ten ir apieiinkejo streikuoja.

2. Natūralizacijos 
iszlcldo 
aktas, kuris

pervežimas

Imi gracija.

Nors ir isz An-

Sekretorius

Sziukszliu krūvos
uodams veistis, nes ten prisirenka Se
nu buteliu, dėžių, skrynių indu szukiu 
ir kitu dalyku, kuriuose vanduo guli 
stovėti. Net ir mažai vandenyje daug 
uodu gali prisivcistl.
telyje, kuriamo yra
dens, tnkstaneziai uodu iszauga. Ra- 
szytojas žino viena atsitikima, kame 
Jas žino toz .1 taoinhrdlucmfwymfwi 
tukstanczlai uodu buvo susekta jog 
jie buvo iszsipcrejc tuszcziuose alaus 
buteliuose, kurie per kelias ' 
savaites gulėjo numesti darže.

Visos tokios vietos turi būti 
iszjlszkotos, ir arba panaikintos, isz- 
sauslntos, apverczlant visus tuos In
dus arba pripilant kerosimi, arba prl- 
leidžlant žuvu in dirbtinius 
n i us.

vaHaroa
gerai

tvanku

ja turP arba
Viena karta už- 

savaitems.

lai atom u

Didesni 
pompos.lieti isz 

Anglijos darbininkai Afrikoje pataria 
pilti keroslna ant drabužiu, pririsztu 
ant ilgo pagalio ir potain valkioti vir- 
szum vandens.

Panamoje yra 
mlszinys: 150 galionu karobolio
virinama iki 212o F potam 150 svaru 
smulkiai sumaltos smalos pilama tie
siai in katlla. Tas mlszinys virina
ma per klek laiko. Polam pridedama 
30 svaru sodos ir vėl virinama tol, kol 
visai juoda emulsija pasidaro be jo
kio nustojiino ant dugno.
likas nuo laiko iszmaiszomas ir smala 
susivartoja iki galui.
emulsijos in deszimt tulestaneziu daliu 
vandens, yra sakoma, užmusza Ano- 
phales larvas mažiau kai in puse va
landos, o viena dalis ln 5,000 daliu van 

iki de- 
Ankonos stotyje

‘ VANDENS NULEIDIMAS
Nuleidimas vandens isztlkruju yra 

dalimi panaikinimo veisimos vietų. 
Peikiu džiovinimą 
parmoneje naudos nereikia nei h-lsz*- 

Iszsauslntu pelkėtu žjemlu ver 
Talp-pat ne

reikia nei aiszklntl svarbu džiovinti 
polkos vien del to, kad pagerinti sani
tares sanlygas ir kad isznalkinti uo- 

Tas vienas kaip kada vieta ku
rioje negalima gyventi, padaro, gyve- 

Mažu vietų'sausinimas

velsimos 
žemdirbystėj ar

vartojamas sekantis 
galionu

kinti. Tas mlszinys
to yra visiems žinoma.

MlKziny.
dus.galima pagryžtl szia vasara, jucmls in 

tėvyne — teip-gi 
mes- turimo tenkintis palike likymo 
valiai. z

Isz priežasties rusu mobilizacijos 
daugybe lietuviu pasiraszo prie lenku 
ir lusto  jo in ju legijonus.
nokurioms Lietuviams pat rIjotimis ir 
buvo labai skaudu, bet nuveikti nelai
ko.
nai lankos nenumota.
lotas vbikoju Isz paežiu lietuviu ka
rininku, kurio emo mastyti, kaip czia 
atskirus lietuviais npo lenku ir su

it Novp-NI- 
kolojevyko vietine Lietusiu Tautos 
Taryba nusprendė tajl dajyka inirk- 
dintl, ka jai ir pavlko.
1919 metu buvo atidengimas paszven- 
tinimas pirmojo Lietuviu Karininku 
batai i jono, vardo Vytauto, Sibiro m|cs 
te Novo-Nikalajevskc.

Jame dabar jau yra apie 500 kari- 
niku.
šieji isz lenku legijonu, mažesnioji — 
isz rusu kariuomenes.
vis po keliolika padaugina batalljona, 
pereinantieji isz rusu karluomėncs. 
Rųbus ir ginklus ^avo Jau visi, per 
lenku sztaba isz franeuzu intondantu- 

Tas lietuviu batalijonas kaip 
suptan tania norą gilinti ii a i nuo lenku 
atsiskirs, nes pastojąnt in ji, reikia 
kreipti teippat, per lenku karinius 
ingaliotinius, bei komendantus.
vienu isz pirmutinių lietuviu karinin
ku siekiu — turės huti —- pilnas nuo 
lenku kariuomenes atsisklrlmas. Vie
nog jau ir dabar lietuviai turėdami 
savo rankose glnkni, sykiu turės be 
abejones, ir sziokl rtoki baisa....... .

Tai tiek apie lietuviu kariuomene.
Antras degantis dienos klausimas, 

tai gražinimas. Lietuvos piliecziu tėvy
nėn. • Mes dabar labai gerai patlreme 
Ihz Apicrikos laikraszcziu (szirdinga 
aczlu redakcijoms, kurios mums vol
tui siuntinėje.) kadangi 
lietuviai negali liuosai lig szlol gryžtl 
tėvynėn. Už Įad ir mes žinodami to
ji negftlcjima, sukandę dantis kenezia- 
me.
Kųd mus broliai Amerikoje sykiu su 
musu didžiai gerbiamąja Lietuvos Vai 
džia iszras budus ir pasirūpins kuo- 
greiczlausia mus pergabenti tėvynėn 
(grciczlausia juriu keliu, 
sausžemlo keli kol kas nepriscina 
svajoti), kad no visus,, tai 
karininkus.

Toliau: Dar du dalyku roikotu neat
būtinai iszplldyti. 
kite, kaip galite, 
kad Sibire lietuviai rcikąlauja atsius
ti nuolatini Lietuvos valdžios atstovą 
Sibiro, kur jau Latviai, Estai ir kitps 

i mažos -tautos turi. <

neiszsip|l(le — ir Viena dalis tos

Nors tai

Vienog ant szio klausimo galuti?
Atsirado ke-

darius savo Uatalljona.
Lietusiu

15 <1. Liepos

Didžioji dauguma tai iszeju-

Ir kasdien

ros.

per lenku
Bet

Amerikos

iszmokihant

nepasitenkinime

1. Praneszama

geg. 9, 1919

noma, Mažu vietų-sausinimas vien 
del to, kad isznalkinti uodus buvo da
roma daugel vietų, o kai-kurlosc daly
se sžIoh szalies, ypatingi! New Jersey 
Ir Kalifornijoje ir dideles pelkes 
sausimas vien tik del io, kad isznai- 
kinti uodus. Kaip: tai daryti mos nc-

Ti|t ga- 
kad iszsausinltnas su- 

atseina, o pa
sekei) e s pasirodo labai geros kaip Ka- 
1 1i t _ t A , . ?'Ji A f ♦.» < -

turiame vietos ežia kalbėti, 
limo pasakyti, 
rtuju balu nebrangiai

yra

tų už galione.

Yulstijos Bepartinentas.

Valdžių

Komisijonierlus 
insakyma, kad

turėjo aprubožiavimus 
ant ĮH’leszu svctimtauczlu kares laiku
jau nebeveikiąs, kad sulaikyti natūra
lizacija buvusiu Contraliniu 
pavaldiniu. *

3. A. Caminetti, Suvienytu Valstijų 
Gcn. Emigracijos KomisijOnorius ap
gailestaudamas “hysterija oxistuojan- 
czia emigracijos dalykuose”, rug. 11 
Iszloldo raportu imliame parodo, kad 
tiktai 102, 513 svctimtauczlu apleido 
Suvienytas Valstijas nuo kares užbai
gimo, ir iszviso tiktai 123,522 per dvy
lika menesiu baigiantis birželio 30, 
1919. Per 5 metus baigiantis birželio 
30, 1919, 618,225 emigrantu iszvažlavo, 
sulyginus su 1,172,679 imigrantu atva
žiavusiu per ta pati laika pirmiau.

Depart-
mentus gavo patvirtinimą nuo Szvei- 
carljos Lcgacijos kad-yra Szveicarijos 
Valdžios noras palengvinti kiek gali
ma tesimas! toliau turistu keliones 
Szvelcarijoje.
slrcujjes nuo rug. 15, lazduoti praspor- 
tus visiems turtistrtms važiuojantiems 
ln Szvcicarija.

Politikos. Wall Street Jurnalas 
cituoja “Manchester. Guardian”,Angel, 
kuris sako, kad Herbert Hooveris, yra 
arežiaustas prie diktatoriaus,* kurio' 
Europa nėra turėjus nuo Napoleono 
laiku. Sako kad Hooveris buvo aug- 
szcziausiojc ekonomijos valdžioje kuo 
mot ekonomija buvo svarbesne ųž po
litika, ir visai Rytine Europa atsižvel
gia in ji kaip ln pranasza.

turistu
Dcpnrtinentas bus pa-

Wall Street

diktatoriaus,*

llfornljole taip ir NeW Jersey.
IiARVU NAIKINIMAS.

Nors ir geriausią!
tas vietas, kuriose uodai veisiasi, kaip

/

yra isznaikintl

aukszcziau buvo įhiricta, toczlau daž
nai pasitaiko, kad yapdens nei nuleis
ti, nei kitaip kaip nudžiovinti negail

ima, tuomet priseina daryt! kas nors 
kitas, kad uodu larvpg is^žudytl. Bu
vo bandyta daug dalyku, ir iszskyrus 
kai-kuriouse specialiai sutaisytus mi- 
szinius, niekas neduoda tokiu geru pa
sekmių, kaip vartojimas aliejų.
visu aliejų, geriausia yra petroleum, 
paprastais kerosinas, kuris duoda ge
riausias pasekmes, atsižiūrint in veik
lumą ir leszas.

Pasirenkant aliejų reikia atsižiūrėti 
in du dalyku: pirmiausiai, jjs turi 
lengvai skleistis ant vandens: antra, 
jis turi neiszgaruoti greitai.
tcsnicjl 'aliejai nesiskleidžia gerai ant 
vandens, bet laikosi szmotais ir vie
nas vietas apdengia storai, kitu visai 

Taip-pp,t svarbu, kad fil
mą greitai skleistus!. , 
Jos kerosino paprasta!
penkiolikai kvadratiszku ped-udr* 
csddt ramiam orui, be vėjo, filmą pa-* 
šiltoka per deszimtis dienu arba kiek 

Net ir tuomet, kuomet žvil7 
ganezioji filmą nuo vandens isznyks- 
La, korosinp smarve ant vandens pan 
silieka. Vėjuotame ore kerasinas yra

neapima.

ilgiau.

Isz

Tirsz-

Vienos unici- 
turi užtekti 

kvadratiszku

dens užmusza jas nuo penkių 
szimties mlnutu.
to miszlnio padaroma 4, 600 galionu. 
leSzuojant truputi daugiau kai 14 ccn- 

Nors tas rniszinys bu
vo daugiausiai vartojamas Panamoj, 
tccziau kerosinas talp-pat buvo varto
jamas smarkiau tekansziamc vandeni- 
je.

GAMT1SZKIE.II UODU PRIENAI.
Paprastosios auksines ir sidabrines 

žuvytes Isznaikina uodu larvas ir jo« 
turėtu būti veisiamos tvankiniuose. 
Kelintas veislių gružu (topinihnows) 
pasekmingai yra vartojamos keliose 
vietose, ir jos gerai naikina uodu lar- 
vas. 
tos veisles buvo bandytos, 
tose vietose kur galiama kerosino var
toti, jos visur savo darba gerai atliko.

Yra daugel vandeniniu 
ric minta uodu larvomis; 
paežius uodus. Kai-kuric pauksz- 
cziai gaudo uodus, o be ju ir sziksz- 
nosparnis. Netoli San Antonio, Texas, 
yra daromi bandymai, guriuose sziksz 
nosparnlams yra taisomos budeles dve 
jopu tikslu, kad sziksznosparnlai nai
kintu toje apieiinkejo uodus 
gauti sziksznosparnlu guana.

MEDŽIAI IR AUGALAI.
Daug buvo raszyta apie ypatybes 

kal-kuriu augalu, kurie sakoma pra- 
szaiina uodus.
myneti keliata veislių Eukalyptu ir ki
tu medžiu. Nors daug apie tuos me
džius buvo raszyta, tccziau mokslisz- 
ki tirynejimai pdrode, 
žvilgsniu neturi jokios vertes. Ju 
verte patvirtina žmones, kurie ucl ne
bando Ju moksllszkai isztirti.

GALAS.

veisiamos

Kai-kurlosc kitose vietose, kl- 
y pat Ingai

vabalu, ku-
kiti gaudo

ir kad

Tarp tu galiama pa-

kad jie tuo 
vertes.

supueziamas in viena puse, bot vėjui 
persimainius, jis vėl eina atgal ir lar- 
vos iszgaiszta. Netiktai larvos ir 
pupos iszgaiszta nuo kerosino, bet dau1

$

"SAULE"SKAITYKITEDaugiausiai 
dra- Vienog nenustojame vilties kadne- 

užganedimo panaszt'i kaip žino 
Priežastis tujų 
neužganedunu 

tas,
jog visi neužganėdinti daugiau 

reikalais ne

$už knyga “Tukstan-cukraus, 
importuojamu

arbatos,

“TŪKSTANTIS IR VIENA NAKTŲ” 
KNYGA 8UCZED1N0 PININGU. 
Siuncziu szirdinga padekavonc del 

redyates “Saules”
tis Naktų ir Viena” kurioje radau ka- 
nuopuikiausiu istorijų kokiu da savo 
amžije ne esmių skaitės ir negirdėjas. 
Kada da tosios knygos neturėjau, tai 
vakarais ėjau po “spikizes” prager- 

o

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

PRIVATISZĮKAS 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 Numinus Rakandus nuo ugnes.
Del Draugyscziu pristatau visokius
kaip tai kukardas, juostas, karūnas, peczeczius'ir 1.1.
Norinėzius gauti prekes piningu ir kitu žinių, meldžiame 
kreipts pas mane ant virsz-mineto adreso.

$---------------------------------------------------------------

niszki budai, 
visu žmoniszku 
yra niekas daugiau

Szko- 
Iszeiviu 

sakosi gavės priva-

C i

i y

Szliupas paskirtas

4 4

kaip
nes apie

i 4

< c

priduria

rodos, Dr-ui

raszo:— 
laikraHztis

Draugas 
tiniais keliais žinių, kad d-ras

Lietuvos 
valdžios pasiuntiniu Latvijon.

Iszeiviu Draugas” 
nuo saves: 

* * * Geriausia,
Szliupui ir butu keliauti Lat 
vijon ĮAetuvos pasiuntimu 
nes jog jisai bene vienas isz 
pirmutiniu buvo pirmuoju 

susiri- 
Iki nese

niai ar ne jisai vienas tos ide 
jos (susivienijimo su Latvi
ja) platintoju ir tebebuvo. 
Aplinkybes dabar taip susi

deda kad Szliupo svajones apie
La..., t ..4.Rcspubli- 

> y

buvo
Lietuvos su Latvija 
szimo apasztalu.

k a
Lietu v-Lntviszka 

isztiesu gali iszsipildyt.> >

y

Laikai sziandien toki, rodos, «
jog visas svietas susideda isz 
paežiu tik neužganėdintu žmo
nių.

Pradėsiu nuo pat apaezios:
Vaikai neužganėdinti isz tė

vu, tėvai isz vaiku,
neužganėdinti isz savo darak
torių, daraktoriai isz savo nio- 
kyniu; darbininkai neužganė
dinti isz savo darbdavių p darb 
davei isz savo darbininku, • — 
žodžiu,
isz savo valdytoju p valdytojai 
isz savo pudonu.

Panagzu prilyginimą galima 
duoti visiems. O noriiits rau
dasi ant svieto tokiu ka yra už
ganėdinti isz savo Imvio, bet

Mokyniai

piukinai neužganėdinti

šia užsivma kitu V
kaip savo.

Svietas yra teip 
jog kožnas gali aplaikyt ta 
trokszta 
ket.

Kudykis už 
ma 
klusnumu.

surengtas, 
kožnas gali aplaikyt ta, ko 

bet turi už tai užmo-

-D

y

užganedi- 
pa- 

Tevai atsimoka už 
užganedima isz vaiku sa- 

nipesti ilguma

savo
turi užmokėt tėvams

- -

savo
vo apgloba, rūpestinguma ir 
iszminczin. Darbininkas už sa
vo užganedima turi mokėti sa
vo darbu, o darbdavei su žmo
niszku pasielgimu savo darbi
ninkams.

Jeigu kožnas gerai apsvars
tytu ant savo būvio, jeigu kož
nas maustytu ant to, kaip savo 
padėjimą be skriaudos del savo 

jeigu kožnas

savo

veriuO

artimo pagerint, 
dirbtu del gero savo, o.neužvi- 
detu gerbūvio savo 
tai priežasties del

artimam, 
ncužgai ledi

nio ne butu teip dau 
teip milžiniszkos 
ganedintoju.

ne butu 
unijos neuž-

(r

Turime kcles puikci apda
rytas Kanticzkas su zalatytais 
lapais ir apdarais kurias

♦ K'

duosim tiktai po $1.50. Pasku
binkite. nes juju niekur negulė
site pirkti nes ju Aipeiuke sziųu 
dien nesiranda.
uis tas bus giliukuipgesnis (82)

par-

Kas pirnics-

Sziomis dienomis So. Dūko? 
toje tapo pravestas istatas, .su?

jL 1 i >•!

manas.
Lietuvoje buvęs gan geras der
lius, nors lytus biski sugadinęs 
rugiu ir szieno.
esą ten stinga tai: vaistu 
bužiu, avalo 
druskos ir kitu 
reikmenų.

Didžiausias vargas prisieina 
kensti tai miesto darbininkams 
kuriems paszelpa tuojaus esan
ti reikalinga.

bent nors

Pirma: Pranesz- 
IJetuvos l Valdžią^,

Jeigu esate iszeja ant strai
ko, tai atsimykite idant liejtll- mas Lietuvos Valdžios neatbūtinai 'ret
inote ir nedėtumėte 
du po policijos paiku.
pirmutiiieis
ir ajriszei.
nuo visokiu susirinkimu ir mai

nes szkada lietuviszku
gaivu, kurios yra 
del musu tautos.

savo spran
Tegul 

vokiecziai 
Goriausia szalintis

buna

Czia utstovąvl-

Apsigyvcnt| galės Vladi- 
llarbinc ar kur kitur. Visa 

ir rasztinos, mes

szacziu
reikalingos

Badai garsingas generolas 
Pershingas, kuris buvo giliuk- 
ningu kareiviu Fraiicijoj, 
kos apkariautas per.... dievaiti 
meiles.

garsingas

li

kalingas, 
vostoke. 
užlaikymu atstovo 
Sibiro lietuviai pilnai prisiimame ant 
saves.

Antra: Siuskite, Jei galima, nors 
retkareziais mums telegramas Isz 
Amerikos apie svarbesniuosiuos Lie
tuvos valdžios dąrbus, bei kitu vals
tybių alsineszlmus, kas link Lietuvos. 
Mes labai mažai ir vėlai būnamo in
formuoti apie Lietuvos politini gyve
nimą.
, Ant galo — perduokite Lietuvos Vai 
džkii, kad Sibiro lietuviui su dideliu 
dŽiuugsniu sutiko Lietuvos 
susiorgunlzuvimu ir iszrinkimu Lietu
vos prezidentu A. Smetonos. lilės-gi 
Sibiro Lietuviai isz Savo puses, kas 
valanda esame prisirengė invairiais

Jei galima, 
mums telegramas

Valdžios

Pershingas ketina ne- 
užilgio apsivčsti.

■ ■ 1 . ' 1 , F

Senatoriai labai inpyko ant 
prezidento Wilsono, jog . pri- 

(l i ' v A
ome visokiu brangiu dovanu 
nuo karunavotu gaivu Europo
je, kuriu verte daejua suvirsz 
milijoną doleriu. — Senatoriai 
gal geidžo idant prezidentas 
Wilsonas su jeis pasidalintu 
fifti-fifti'? 

—--4 ............. -

Ilgiau laukia.
— Ko tokia nuliūdus?
— Oj, Onute jau bus 2 adi- 

nos kaip laukiu savo jaunikio 
ir ne ateina. . .

— Tai, didelio daigto! asz 
lankiau ant jaunikio jau bus 
apie 20 metu, o ne 
jokia! . . , - ,

t

atoina! . . ,

.4

budais palaikyti ir ginti Lietuvos ne
priklausomybe ir jos Valdžia.
Lietuviu D—jos Tpltiuuoso Rytuose

“Auszra” Pirmininkas.
Pasiraszo Jonas Ratilius.

Charbino Lietuviu Komiteto Tautos
Reikalu gymimui Pirmininkas,

Paslrąszp K, V.incskls.
Ceptralįo piętuviu įžiuro Sibiro

ingallotinls Chartine ■ ’ f ,
1 Paslyaszo J. Mažeika.

Charbinas. <
14 Rugpjuitzio 19rti. / s

* Adresas laiszkams:
Chinese liai’bln, Post Rėstonde “Ausz
ra.“’

Adresas Telogrąpiams: 
Harbjn Post Rėstonde ’ Auszra.

T

KUDI ŽMONIS
Pridėkite prie savo vogos 10 lyg 

25 sva,ru koįna luonęąl. per gva- 
faqtyta, atsakanti gydymu- tžono- 
Uno padidins, jiiso voga su , stipru 
kunu ir muskulu. Prisiųsklto 10c. 
o gausite sempeli baksuka yortes 
50c. Prisiušklto,, szl ppįęnvBinima. 
Mahunoy City parsiduoda Hagen- 
biicho abtl^ojo: American (I‘rp- ' 
pdętnry Syndicate, Mnldėn, Mass,

I

spikizes 
dąvau nuo $3 lyg $4 kas vakaras, 
dabar suezedinu ir turiu namie puiku 

skaitydamas taja puiku 
valkiotis po 
alkūnes prię 

Vėlinu kožnam nusipirkti taja 
puikia kiiyga o kožnas turėtu linksma 
vakara namie skaitydamas teip puikus 
istorijos. Kiti klauso mano apskaity
mu su didžiausia ųtyda. Da karta dė- 
kavoju redystei už padirbinta teip pui
kios knygos.

Prisiųsklto mumis $2. Gausite azita 
didelia puikia knyga per paczta. Mes 
tikrai žinomo kad ir Jumis labai patiks 
Adresavokite: W. D. Boczkowski?Co. 
Mahąnoy City, Pa.

užsiėmimą 
knyga ir ne nomislinu 
karezemas 
baro.

trindamas

M. Baka, 412—St r.

reikalingus daigius.

$

Lietuvos Atstatymo Bendrove
Pirmiausia ir Didžiausia Lietuviu Korporacija New Yorke

1)

2)

Lietuviu Atstatymo Bendrove pasekmingai vykdo sziu reikalu atlikimą:
Atstatyti Lietuva eleonominiai, sudarant dideli kapitula pramones (iszdirbystes) ir 
pirklybos (biznio) varymui Lietuvoje.* -/

Padaryti Lietuva Neprigulminga nuo svetimu isznaudotoju, paimant visa szalies 
• • ir • i 4 1pirki y ba ir pramone ių Lietuviu rankas.

Pakelti Lietuvoje abelna gerove steigiant, fabrikus, dirbtuves, laivu kompanijas ir tt 
Pagerinti Lietuviu Gyvenimą organizuojant juos in pirklybos draugijas, surandant 
gerus uždarbius, palengvinant ingijima ukes inrankiu, maszinu, gyvuliu, javu ir tt.

Lietuviu Atstatymo Bendrove rūpinasi Lietuviu gerove Amerikoje:
1) Steigia Lietuviu Banka su Užrubežiniu reikalu (Foreign Exchange) Skyriumi

piningu mainymui, siuntinėjimu ir ] ai vh kur ežiu pardavojimui ir tt.
2) Organizuoja Keleiviu Narna aprūpinimui kėliaujaneziu in Lietuva ir in kitas szalis.
3) Padaro ir Paliudija Rejentalnas Dokumentus, pirkimo-pardavimo aktus, daliu iszT

3)
4)

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

<■*■>/• . • ■ • • ■ • • •• w w • • v «n ♦ • k *valdžios užtvirtinto cząrterio ir po valdžios priežiūra. Bendroves szerai (aksijos) kasz-
L. A. Bendrovestuoju po $10 ir parsiduoda nemažiau pelikių szeru vienam žmogui.

pelnas iszdalinamas visiems szerhrinkams, isz ko yra geras pelnas kiekvienam nuo indetu
piningu. Prie L. A. Bendroves galima prigulėti ir Lietuvoje gyvenant. Bendrove steigia 
savo Skyrius visuose didesniuose Lietuvos miestuose. J( ,<

VISI DĖKITĖS PRIE LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVES I
Reikalaukite paaiszkinimu sziuo adresu:

Lithuanian Development Corporation
* 320 Fifth Ave, New York, N. Y.•>

\
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JlS mylėjo dži&ugesi v^szka’ nian0> dainuoja, dejuo-

kaip žmogus
ir asz lietuvis....

mas užėmė
ja. Džiaugs- 

jahi gerkle. ' Su-
sunkiai stojos blizgąncžioin akim dąįrę 

ligos, kaip pa k ly Vaba-

yfil

■I
1

rasti. ; -
r

Bet dėlei, Lietuvos meiles
dėlei jos malonumo ir smagy-

I

f

Jis džiaugėsi, 
iszgijes isz bjaurios, 
išzgydomos 
delis po ilgu klaidžiojimu ati
tikės tikroji kelia, kaip kudy- 
kis po metu* nematymo iszvy- 
des savo motina.
jo siela, jo szirdis, jo visa 
be.

osy-
Tas džiaugsmas buvo ma

tyti ant jo nuszvitusio veido 
jis triszko isz jo akiu, ‘ ji reisz- 
ke jo užsilaikymas, kalba ir vi
sas pasielgimas.

Isz ko jis džiaugias.
— Isz to, k®d iszgyjo, isz-

si aplinkui ir klausosi.
lu dūzgimas jam rodosi kuo
ne' Mocarto muzika žiogu 
czirszkimas — mąloniu kon- 

Džiaugesi certu. Teip malonus jam buvo 
tię lietuviszku vabdžiu balsai, 
kad, rodės, ant viso svieto ne-

I *

ii8 greit UotuVįąms ju nę.- 
akylumą ir ncnąvųkįma iąz 
szirdies dovanojo.

Džiaugsmo upas ,tuo vėl insi- 
gava in ja siela o piitrijotizmo 
pažadinta darban svajone pie- 
sze labai puikus paveikslus.

Iszsvąjojo lietuviai ingiję 
poĮitisžka nepriklausomybe irra' už juos malonesniu.

Džiaugkis, Lietuva! sušzuko: 
nėra už tavo malonesnes sza- 
lies!

O kad saule pradėjo skau-
— Isz to, kad iszgyjo, isz-|džiai kaitinti jam pakauszi ir

gvjo isz bjaurios’sunkiai iszgy deginti veidą, jis li|>o nuo kai-Ispiaudus, klauso jo prisakymu
domos isztautejimo ligos, kad 
jis paklydėlis, atrado 
kelia, kad iszvydo ir pažino sa
vo motina Lietuva, 
isz ko džiaugtis.

Kiek metu jis, lietuvis, buvo 
užsigynes savo vardo, kiek me
tu sVetimtauczio kailyje myne 
svetimtautiszkus 
kiek metu buvo naszlaicziu, ne 
turėjo motinos, o dabar!?

Dar jis neslepia vardo, kuri 
dangus aut jo veido iszspaude, 
užsigedi kokybių, kurias ‘ isz- 
cziulbe isz motinos 
gėrysi ir myli Lietuva, 
buvo paniekinės, užmirszes.

Bet kas, sakykite, isz isztau
tejimo ligos ji iszgyde, kas pa
rode jam ta tikraji kelia, kas 
inkvepe in jo szirdi persitikri
nimą, jog Lietuva tėra jo moti
na 1 

na pažino, 
iszgyde, o kelia parode 
geidimas savo motinai intikti.

Teip jis myli Lietuva, 
didis patrijotas. Su džiaugsmu 
ir pasigėrėjimu jis svajoja apie 
Lietuvos iszaugsztinima, bujo- 
jima, laime • rw«4«r .. ,. . t ♦

Su pasididžiavimu gerysi ir 
giriasi Lietuvos praejties 
veiksmais, su szirdgela ir gai- 
leseziu mano apie dabartini jos 
sunykimą, negale. Tik Lietu
vos meilėje, numylejime jos 
grožybių, malonumu ir smagy
bių randa suraminima, paguo
da ir džiaugsma jo liūdinti pat 
riotiszka szirdis,

Lietuva puiki, 
mes ir smagybių, sząltini 
myli tave!

Ana, pąžiurekite kokia mei
le ir džiaugsmu blizga jo akis, 
kaip linksmas nuszvites jo vei
das!

Atsistojas ant kalno džiaugs 
minga i jis dairosi i 
Matyti, jam toli, toli... o ant 
viso ploto, kuri tik akis užiąa- 
to, 
palszi kaimai, 
juosvi miszkai, 
nas dangus, kur auksine saule
le rieda. Regykla puiki, aki 
traukianti; figuru, vaizdu, spal 
vu siituokimas begalinis.

Ta žadinauezioji Lietuvos 
grožybe neapsakomu džįaugs- 
mu pripildo jo krutino, o lu
pos, iszreikszdamos ta ^Ižiaugs- 
ma nejutomis szvapa.

— Tai ežia Lietuva;
Of koks Lietuvos pąi- 
Kuri szalis gali būti 

nąano szirdžiąi už Lietuva mie
lesne? Kokiais puikiais 

daubomis ir griovais isz-

iszrenka ji kaipo, didžiausia 
pietuvbs mylėtoja prezidentą. 
Buk gyvenas jis puikiausiame 
Vilniaus rūme; apauksuoti dva 
riomis, lenkdami priesz ji savo.

♦

v

4

Ba turi daągįau už ųiane vieko 
Ba jau turi meta szesziolika, 

Tai jau padaryti negaliu nieką 
Ugi foji man akis iszlcabytu, 
Jeigu Ipi motina pasakytą. 

O' gąlybe, 
. O kvailybe, 

Jąu gana, 
Su tokią motina, 

Kįjl dukrele maža,

v

■i

t

dintaju. Mush szįmtmcti gali 
vadint szimtąieczią nubaudi
mo namu. Didelį nąbaudimo 
pumai, iszbudavoti paskutinio- 
so laikuose daugeliuose mies
tuose; jau ne isztenka. Jeigu 
ineisime in nubaudimo narna 
ir kokio nelaimingo užklausy- 
me:

— Už ka jis ęzion?
Tai mums vienas atsakys:
— Už peržengimą prieszais 

moralnuma.
Treczes. ‘ *
— Už žudinsta.
Jeigu klausymes tolinus, kas 

jin prie to daleido, tai atsakys:
— Pradėjau g<^rt, gavausi 

prie szlcktu draugu ir teip per 
girtavimą* nupuolinejau
kartas žemyn ir ant galo gavau 
si in ta namu sarmatos.

Girtavimas pastūmė žmogų 
prie bedievystes. Isz kur tas pa 
eina, kad teip daug darbinin
ku gavosi in kilpas sociatisz- 
kai demokracijei?
kad tikėtu in atejnanti 
patavima social i szka, tai turi 
jiems degtine ant pats pra
džios protą atirpt. O paskui? 
Sunkus gyvenimas, sunki pro- 
ce ir sunki sinertis, nes po sun
kiam gyvenimui, sunkei procei 
ir sunkei smertei ejt in pekla 
tai yra labai baisu ir sunku.

Girtavimas užmusza ir du
szia. “Neužmusz!” Girtavi-

ąeniąpš geriau jam ėjosi.
— Guodotinas kuningas 

kei pamokslą apie 
ką ąsz klausiau są ątyda —pra

•— Pavelik

sa- 
girtavima

t

(

mano

Tiirdk mųtyn ąkį vjsada, 
Duktclia prį^iUrek, 

Rykszties nesigailėk, 
() jeigu paaugs, piiklmiskie 

mano rodos.
Ir nesigailekię^ 

No glostykic, 
‘ Ne gląmonckie,

No prėvik visokiu ruku, 
,Ne baltu cZevęriku.

Nes Isz merginos tokios, 
Besmogenes dukros, 

Kuom jiji bus,
Kaip pąreis iii metus?

Ar gal vyras pąudū turės, 
Kali? kada isztekes? 
O ka veiks su tokia 

Boba netikusią?
Susįvąlkio.s kaip žypo pąn- 

taplus, 
Su tuom gana bus!

• ;-- k---- F—-----—
Prie ko gir tokia vilnas priveda

szirdis
Kada li- 

a piure jau 
tėvu 200,000

Vienok iszsimokinau 
sau loc- 

apsipaeziavau

I f

BALTRUVIENE.

In I’ottsville strytkąrįu va- 
i 1 • s ) 1 ‘ . I , . v • »zmvati,

Įr dąugybia moterėliu pama 
v Ofe 

Visos snapsojo,1 ■
Nė viena ąei8Z8įžiojo.
Ar kokia ži|iįa^gavo.?

• Suskaicziau gerai, 
Buvo ju nėt pusėtinai 

Ir kas tai buvo?
Svetimą Dięvu jieszkojo, 
Ba saViszkei jau nubodo, 

O ka, kad ir namu iszsižadet, 
Bile ąnt turgauš pleszket. 
Ne viena ant valkatų atsi

duoda, 
Net vaikeliu iszsiŽąda,

Pąsirodo, jog ju yyrai ver- 
szeloi.

Jeigu duoda užaugt ragams 
bobelei.

>il ■

Už

kalbejo varguolis, 
kuninge, idant priesz tave isz- 
sipažintau, -nes 
truks isz gailesties.
kausi pilnu metu, 
po numirusiu 
markiu.
kupezystos, užsidėjau
na krautuve ir
su mergina paguodotos- famili- 
jos. Buvo tai labai patoga o 
priek tam dora ir dievobaimin- 
nia motere Dievas apteikė mus 
dviem sunais ir duktere.
siemimas mano ėjo labai gerai, 
o asz buvau laimingiauses ant 
svieto. Teip buvo per kelis me
tus, kada viena dieną atlanko 
mane mano pažinstami, ku
riu jau senei ne maeziau. 
ejaą su jei s, 
tuoklei.
Pirmiaus ne imdavau ne in 
burna arielkos, nes tada geriau 
ir pasigėriau pirma kartą savo 
gyvenime. Be pometies parne- 
szc mane namon.
\ <ik<ii c, kada 
atėjo, tiejei pažinstami pas 
mane. Iszejau volei su jeis pa
sigėriau antru kąrtu. Jau pati
ko man girtavimas. Nuo tos die 
nos buvau kas diena girtas. 
Pradėjau nežiūrėt savo užsi
ėmimo, pasidarė beda ir suban- 
krutinau. Pati isz priežasties 
rupesezio apsirgo smertelnai. 
Asz buvau girtas laįke jos li
gos, girtas laike smerties ir gir 
tas dienoje laidotuvių. Patro- 
tinau arielkoje jauslus privalu
mo savo, cnata sarmata priesz 
žmonis, žodžiu viskas kas gero 
o pildiau szlektus darbus!

— Kas stojosi su jusu vai
kais? — užklauso kuningas.

— Mano sunai — vienas tu
ri 24 metus o antras 22 metus 
yra nubaudimo name už mąsz- 
tynos.

— Kas stojosi su jusu duk-

no žemyn prie tekanezio pakai- o prisakymai jo esą iszmintin- 
Vanduo upelyje |gį, teisingi, teikianti 

buvo tyras; lotai jis 
plaudamas žalius krantelius.

Tai Lietuvos Reinas, 
koki puikus krūmai ji puoszia kareiviu jį sveikina szauks- 
kokios ji globia apkabinuosios. niais: Tegyvuoja Lietuvos pre- 

Suvilge szaltu upelio vande-|zidėntas tegyvuoja Lietuva! 
niu savo inkaitusius skruostus, 
inmerke in ji rankas ir ' kojąs, Ipradedant Lietuvoj bujoti pra 
ir isz smagumo ir džiaugsmo mone, 
vėl sznabždejo. mokslai ir dailę.

via,i ji garbinant ir mylint, 
jis jiems visame laiminąs ir ža
das savov būsianti siinu Stasiu
ką, kuri pagimdysiant jo gra
ži mylimoji jiems palikti po 
savo mirties inpediniu.

Sznabždanti medžiu lapeliai 
cziulbanti paukszteliai užliū
liavo jo toli nuskridusi sapna, 
ramus pavėsis, kvepianezios žo 
teles migdyto—migdė.

Miegojo drueziai ir gal pir
mutini nemalonu sapna sapna
vo’, jog su kudykio meile glau^ 
de galva prie Lietuvos-moti- 
nos krutinės, bet Lietuva sun
kiai dejavo 
(ie skaudus jos dejavimai vore 
jo szirdi. .

Pąkele galva pažiurėjo in 
Lietuva-motinėlė. Visur, kur 
tik ąki mėtė, buvo ant jos kū
no baisus sopuliai, skaudžios 
opos: r

Iszsigando ir norėjo bėgti 
szalyn.... bet ežia iszgirdo bal
sai

Žmogau! tu ne Lietuva, bet 
save myli, o jeį jia ir myli, tąi 
žinok: tavo meile-netikra mei
le; jei tikrai tu jia mylėtum — 
jos žaizdas gydytum, bet tu....;

Czia jis pabudo. Bailiau ap
sidairė aplinkui, pasiraivė.

— Koks paikas sapnas, ta-
* / ’

re keldamas.
Saule žibėjo kaip pirma ąnt 

ipelyąojo dangaus. Swn-ten 
padangėmis slankiojo palszi 
debesėliai.
mąs tyląus vėjelio, ąiubąyo sza 
kelęms, lupeliai ’ sznabždejo. 

i: ' ji ' > " • ♦ y

tikroji "ėjo upelio.

Tai buvo

takelius,

visicms I 
cziureno| lietuviams meile ir sutikima. 

Tukstaiiczei inredytu, svais- 
tareltenęziu plieno kardais lietuviu

Tiek turi tu grožy-

kuria ;u savo sunarna suteiki!

kas

Po jo gabia valdyme ( ranka

vaisba, imant žydėti
Visi lietu-

0

> Už tiesa.
viesz-

Isz- 
abudu buvo gir- 

Nuejom in karezema. 
ne

Szirdis pati savyje moti- 
Lietuvos meile ji 

vaiko

— Kas gal nemylėti tavęs 
Lietuva!

krutinės b*11’ malonumu, tiek smagybių 
Tu

duodi dvasiai ramybe, neszi at 
silsi ir nusiraminimą • tu jia 
glostai, maloni, tu....

Pripulti prie tavo placzios 
mitines, o Lietuva, prispaus
ti savo mylinezia szirdi prie 
tavo kuna žemeles, pakavoti 
galva in tavo kvepiahczius žo
dynus ir miegoti, laimes sap
nus sapnuoti, tave laiminti ir 

O Lietuvos sūnūs! 
teplaka jusu szirdis tokia Lie
tuvos meilę, kokia plalca 
szirdis, o bus laiminga 
Lietuva!

Teip, karsztai, jis mylėjo Lie 
tu va.

Lietuviszka regaiszi 
mot kramtydavo su pasigarda- 
vimu, o ji iszkepusias motere- 
es iszlaimindavo ir iszgirdavo 

teip, kad anų duosnumo szalti- 
nis niekuomet neiszsekdavo, 
midhczio, to senoviszko musu 
gėralo niekas už jiji daugiau 
neiszgerdavo.

•;g dainas linksmoj draugystėje 
mėgdavo dainuoti ir klausytį, 
priesz svetimtauezius lietuviu 
Gausumą, duosnuma, nuolan
kumą, lipsznuma ir kitas pana 
szias dorybes girdavo: už lietu 
vos sveikata kartais iszgcrdą- 

aplinkui. vo an^ k°Ju susilpiie-

maloni,
>

b

jjs džiaugtis.

mano
musu

visuo-

ir Vaitojo ir

Bobos savo triksus daro, 
Paszeluma vis varo, 

Tas niekad ne buna gerai, 
O ir be priežuros niekai buna 

vaikai.
Motyn, jeigu vaikus šzloktai 

iszaugysi, 
Tai savo duszpalaikes neiž- 

ganysi,
Ir ant amžių prapuldysi, 

Gilume peklos nugramzdysi.
Jeigu tu motyn, pasiszventi 

biįitumotiną,
Tai pagimdytu'• ‘ yąikeli , • 1 ' * 1 W H ne

gana, 
Reikia grąžei juos užatigyti, 
Dvasios Szveritos iszxpokyti, 

Reikia namus vaktuoti, 
Ir niekur iiesivalkioti, 

Ba tas viskaš kąs per daug, 
Tai szirdeles sZOlauk!

Viena moterėlė skundėsi ant 
savo vaiku, y-* (> ■’ ty 1 j*

lai- 
jis

Lietuviszkas

davo, o joi atsitikdavo, kalbė
ti jam apie Lietuva, tai kiek- Miszkas, puczia-

regeti žaliuojanti laukai, v^enas j° žodis rodą; tokia ne
balti dvarai,

o viražuje mėly Prie J08

mąno
tėvynė! •<
kūmas

ft

re-
nais, 
braižyta Lietuvos žemele, kaip 
puikiai ji iszkaiszyta medeliais 
kaip iszpuosztą žolynais ir siu- 
buojaneziais nuo vėjo javais! 
Kaip milžiniszkos angis 
gi no ja po ji a 
keroti 
niūkso.

O kiek gyveni
mu, kiek lietuviu ežia gyvenu!

JFė lietnviszkai kalba, lietu

slaptingi

vin- 
upoliai, kaip už- 

pilikalniai

apsakoma Lietuvos meile, toki 
r prisiriszima, koki 

prisiriszima, ir niąįle galima 
pamėtyti tik prie aukso 
szio. ,

Netoli upelio žaliąvp mišzkas 
ir savo siubuojanczipms szake; 
lems ji tarytum viliote — viliu 
jo’in savo pavesi. Medžiu lape
liai tyliai sznabždejo, pauksz-’ 
toliai cziulbejo. " ' * 7

Puiku, gerai, smagu, prabi
lo iszsitiėsdamaą !po ‘ lapuoto
mis medžiu szakomis.

— Kaip tavęs, įlietu va, už 
tiek smagybių ir malonumu ne 
mylėti! suszuko1 isz gilumos 
szirdies ir pradėjo manyti apie 
tai, kad jei lietuviai numanytu 
koks jis esąs tėvynės myleto- 
jasj jei suprastu jo patriotiszką 
szirdi, tai beabejo,, gyvam pa
minklu pastatytu.

—Tik tai beda, kad jie to 
nenumano, tarė ir ąąt valandė
les juodas szeszelis apniaukė 
jo veidą: aeziu ju neakylumui 
matt teks garbes vaikinas pra-

ver-

- ■ ‘ - -• -- - >•

Oziulbe, ęzireno invairiais bal
sais papkszteliai. ‘

Puiki esi tu, daiigolio 
mylima Lietuva, suszuko su 
pasigėrėjimų bet niekas tar
bąt tavo puikumu teip >' neat- 
jansjr tavęs teip nemylės kaip 
asz numylėta! »

.1X4 ...

Gerai pnsnXfi'. '
JI *v’ r į' ' ’4i. M

T

v
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Kokis Įąį mokintas valkatą
ll

su praplįszusįoią alkąnem tu
re jo ant* sales prancszimą api(^ 
‘4 lietuviszka dirva. ’ ’ Ir net vi 
si pradėjo su pirsztais rodyt ir 
kąlbet: .. '[ '

— Žiūrėkite! žiūrėkite! kaip 
mokslas lenda laukan per al- 
kąnias.

Dagirdcs tasai “apszviestąi- 
pas” ir supratias is^ ko jiejęi 
juokęsi, atsake: ' 1 ' '

— Tai-gi mokslas lenda 
lankau per skyles, o taki žiop
lei in' taisės skyte*? inienda.

1

* ■ . j

■v
■ di'- r" i* ■<''rv'<
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Ypatingai ant dukrelių.
Jog negali prie darbo priva- 
■\ • ’ iyti,

Įr nežino ka su juom darytį?
Kožna vakąra valkiojosi, 

. ■ '1 f-,. -i ■ *' . p ' 'l 1

Lyg vėlybai naktei trankosi,
Paskui lyg piet miegotu, 

Jokių dąrbp nedirbtu.
Tiktai miegotu ir estu, 

0* naktimi žylotu, 
Geriausia kad in kaili duotu 
Per lazda tąnjcęi szpkytą. 
Kada tokia ruda jiai dąvįau- 

Tai aki pastate, 
Ir pasakė:

CJj tą mano szirdelę, 
Mano Bąltruviąnole,

t

— Didžiausiu piktu susinc- 
sziinu, suedaneziu paskutinius 
visus žmogaus gyvasties, yra 
kas kartas prasiplatinantis gir 
taviiąas. Yra tai didelis žaidu- 
lis, isz kurio žmoąijo susikru
vins, - tąis žodžeis pradėjo kar
dinolas Manning Londone in 
dideli susirinkimą draugystes 
blaivystes.

Girtavimas 
ii’ duszia.
laime nesuskaitytu fąnąlįju.

Yra tai skįrlunąis terp girta
vimo 6 pąsigerimo. Pasigėri
mas yra tąi pereinantis, kuris 
gali tankei atsitikt jeigu geren 
tis ne pažinsta drūti gorimo. 
Tarpe girtuokliu galima at
skirt dvi klasas. Pirmiause to
kius, kurie teip il^ai-gere,

naikina
Girtavimas ardo

kuna

kius, kurie teip ilgai-gere, igi 
nuo krėslo nupuola po stalu. 
Tiejei pažinsta savo pądejima 
ir spaviedojesi įsz to.
kląsa perstata girtuoklius isz 
papratimo. Tiejei ne pažinsta 
savo vargingo padėjimo. Gere 
jįeje ciela diena, ryta, vidu- 
dieiiije ir vakarę. Isz priežąs- 
ties nuolatinių gėrimo gali jię- 
je 44daug pakialt.”
tai yra teip girtą, kąd pątrotin- 
tu protą, dąugiąųse vienok bū
na užsitraukia ii’ ne pažinsta 
sąvo' vargingo padėjimo/ Szy.

jįeje ciela diena,
1 • 1 • •

Antra

Tiejei rc-

atm. kardinolas Manning paša 
ke vieną karta:

— Girtaviiąas ne yra tiktąi 
vienu sunkiu grieku, nes kož- 
ąu, kadą
^mogu del peržęngįmo ppsaky 
mu Dievo.
prięžąsęziu $dęlįo skąįtlaus žu 

*■■^1 ■>! Į*    ■■ l|4"^ —■ ^-1 ■ ——■

gi pastąąną jis

Gįrtavįmąs yru
M

r
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Ne iszmušzi jiiėko
"I1"11*1  ..................f  M. «■■■■! II I ■ du ■    
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Moto 1918, Soptombęrio nąOnesije, motas laiko, kada alli-
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‘Neužniusz!” 
mas yra liuosa patsžudinsta. 
Girtuoklis priiminėja in save 
daug alkoholimis (spiritaus,) 
teip, jog cielas kūnas juom 
persisunkė. Isz priežasties to, 
yra organizmas girtuoklio la
bai apsilpdintas ir negali laike 
ligos iszgydint, tiktai randa 
smerti. Girtavimas užmusza du 
szia, kada kolei žmogus atsi
duoda girtavimui, yra duszia 
jio numirus, kada žmogus save 
negali valdyt. Prisižiūrėkime 
girtuokliui. Kada turi jis pro
tą? Negali savo misliu suimt, 
negali nevat kalbėt, tiktai plio- 
voje kasžin ka, o kas antras 
žodis tai' keiksmas. Kur pasili
ko liuosa vale žmogaus? Tai
gi, ne gali jis ant kųju nusto- 
vet o placziause ulyczia yra del 
jio per siaura ir ilgai ne dalai- 
ko, o gula be pometies in pur
vyną. Gerai da jeigu jin žmonis 
prikėlė ir in stuba nuveda. Nes 
kas stosis su girtuokliu, jei
gu ant lauko žiemos laike puls 
be pometies? Suszals ten, igi 
jin žmonis atras. O kas gi sto
sis su jojo duszia nesmertelna? 
Kiną isz grieku priesz sostą su 
džio dangiszko. 
turi tai but.

tere?

Kita diena 
iszsipagiriojau

I)

— Duktė dabar turi 16 me- 
Atidaviau jia ant augini

mo, nes vienok negalėjau už 
jia ilgiau mokėt, pasiėmiau jia 
pas save. Czystas, ne kaltas ku 
dykis, ne kaltas kaip aniolas. 
Jiji buvo vienatiniu mano 
džiaugsmu, nes asz buvau kas 
diena girtas.

—- O ka dabar veikė’ justi 
duktė? t |* ‘Jįterpi

— Ka? klausi kuninge apie 
mano duktere? — Duktė mano 
— paszauke susigraudinias —o 
del manes ne yra daugiau susi- 
myle jimo! *

Ir puolė ant keliu tardamas 
graudingu balsu:

— Mano biedna dukrele! 
neturėjau piningu ant ariel
kos, tai nuėjau ir atidaviau 
duktere už augszta užmokeste 
in narna paleistuvystes. Instu- 
niiąą nuąiyletą pąęzia in grąba 
parodžiau ąunąms kelia prie 
žudinstos, ne kalta ipąno duk- 

rupinasi apie is?mąitinimą ša- tere atidąviaą .tikrai paleistu
vystei !

• Pasikėlė ir nubėgo szaukda- . 
mąs:

— Del manęs ne yra atleidi
mo! -

Įsmingąs nubėgo paskui jįą,

0 kaip baisu

me vienok pas girtuoklius.

Girtavimas naikina laime 
gimtine. Beda ir vargą rimda- 

O 
l$aip yra liūdna, kada tėvas ne
\Hena cięlps nodelips uždarbi 
nunesza in kąrezema, o motina 
su vaikais vprke nąmieje, dre
bėdami. isz bado ir szalczio.
Ar-gi gįrtupkiis- tokia meile 
parodo, paezei prisiegta priesz 
ąltpriu? Ar-gi nave t žvėris ne

tu.

»

fentai davė in pludrąs vokiecziąms ir sulaužo Hindenburgo Ii-
dije, terp upes Meuse ir Aisno/paymdami 5,000 vokiccziu in 
nelaisvi*. —t Kur randasi vokietis!

I

vo “jauąu?” Ąr-gi p© paikįųa 
tokis tęvas ųmraliszkai ir fi- 
zįcznai savo vaiku! Dievąs pa
skyrė tęva vaikąpis už ąpeku- 
na suv°, nes gų 
velnių apiekąyojesį.
jis savo lųcnus vaikąs apt dug- peš jis dingo tamsybėse, 
po ąmžiuos prąpulties.

' Priešu kelis .pietuė bpvo ąpt
po.vidpdmn.ipes nųbužanstvos
vienoj katąlikįs?koj bąžpy- gu daktarių tikruose paleistu- 
ęząoj Į/opdone pamoksiąs apie 
girtavimą- pabaigtai nabą- 
žaustvai atsiląnke žpiogus ąpj-

Kupin-

f I'
PuLi

k

girtuoklis kibą
— ■ •' *1 ' ’ • »*/ ,

Trauke
•/

O, kięk girįąo.klią matyt szi- 
tam apsukime taip 
kajp zevkęlę!

aiszkei, 
Kiek nelaimiu-

vystes namuose, kiek supu nu- 
baudino namuose keike 
valandoje atniintę tėvo, 
jeączo jau grabe.

toje 
si Įso- 

tplisziąs pas kuningą.
gas tuojaus pažino ant jio, jog » Szitai priežastis girtavimo!
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Žinios Vietines

■— Sziadien Szv. Mikolo.
— Utarninko paskutine die

na Rugsėjo menesio. Seredoj 
jau l-ma diena Spalio-October.

— Ketverge pripuola Anio- 
lu Sargu.

— Badai Oktoberio pradžio 
je atsibus diena
gryžusiu kareiviu, 
nepaženklinta 
Bet priėmimas 
mingas.

— Arti Colso peczes neži
nomi pleszikai sulaiko du jau- 

apipleszdami juo
sius ant $56. Ant riksmo mo- 
teres, kuri mate atsitikima per 
langu, pleszikai pabėgo.

— Palicijantas
aresztavojo Alberta Kluczins- 
ka, jauna vaiku už apvogimu 
Ileiserio kromo ant keliu szim- 
tu doleriu kelios sanvaites ad
gal-

4 4 Priemimo su
Diena da 
komitetą.

1 >

KAS-LINK SZV. JUOZAPO 
PARAPIJOS MAHANOY 

' CITY, PA.
(Prisiųsta)

per 
bus triuksz-

nūs vyrus

Miglahlin

JOSI po 
žmonims

pa rduodami 
nenori

Likos pastatytas po kau- 
cij(* lyg teismui.

Visoki apgavikai vaikio 
pa vieta
ta, ko patis

o in vieta piningu yma Liberty 
bondus, kurios sziandien turi 
dydz.iausia verte kaip jais pir- 
kot ir kas diena kyla augsztyn. 
Laikvkit savo bolidas ir 
parduokite.

— Ant Rvmo katalikiszko 
parapinio susirinkimo kuris at 

szia sanvaiteje Boczkaus

ne-

sibns
ku salėje, privalo susirinkt vi
si parapijonai kurie gerai

Szv. Juozapo parapijos kaip 
kurie nariai sumano užtraukti 
paskola ant Szv. Juozapo pa
rapijos $21,000.00.
ningaia skola nori pataisyti 
bažnyczia klebonije ir kitiems 
reikalams.
parapijonams su tais 
liūgais pataisymais 
skubintis. — Pasiskolinti leng
va, bet kaip reikes iszmoketi, 
tai gal kuriems ir savo stubele 
jeigu turi reikes palydėti, 
rie taip labai už skolas užtrau
kimą varosi—Ar sziaip ar taip 
sznekesime, 
džiuma parapijos yra skolos 
užtraukimui prieszinga. — Jie 
ar pirmiau ar vėliau prirodys, 
kad paskola liko neteisingai 
mažumos užtraukta ir jie jo
sios nepriims — Bankai savo 

— turės atsakyti 
už tai tie, kurie už paskola pa- 
siranezijo, arba už jiaja agita
vo. Tai-gi apsižiūrėkite, kad 
neinkiszti kaili kur nereikia.

Bot kas nori nusideginti te
gul kisza pirszta in ugni —

Kaip kiekvienoje parapijoje 
taip ir czion yra rėksniu — 
Gal jie turi isz to sau nauda— 
tegul sau rėkauja — Mes tuom 
tarpu apsvarstykime

Visi matome 
ežios malevoti 
kia — ir tukstaneziai

nedovanos

• •

Tais pi-

Kiek man rodos 
nereika- 

neroiketu

y

ku-

visa arba bent di-

>

ve-
liną parapijai ir negeidžia ap
sunk vt i save su baudževa. 

Ik

— A tcjnaiit i menesi bus
dvi ekskursijos ant Read i ngo
geležiu kelio in New Yorka die
u i 5 ir 9 Oktoberio 
$3,00 ten ir adgal.

tiktai uz

Tomis dienomis sugryžo 
Juozas 

Stulpinas, kur iszbuvo 11 
nosių. Kareivis Stulpinas da- 

keliolikosia 
kur nekarta dirstelėjo in 

giliukningai
(*jo to visko, Imdamas sužeistu 
keliolika kartu kruvinosia mu
sziosia su vokiecziais.

— Pirkite mesa ir groserius 
sztore o sueze 

Czia paduo- 
Jautiena

i?z Franci jos kareivis

esiu.
H bavo

mireziai bet

me-

musziosia 
akis 
isz-

I.ietuvu Koop. 
dinsite pininga, 
dama keletą prekių: 
czuk-roast ir rib-roast po 28c. 
svaras, boiling beef 25c.
rib 20c., pork czaps 40c., szvic- 
ži szolderei cieli po 30c.
ras po 35c., rūkyti kumpci 27c. 
rūkyti hamsai 36c.
szinei 35c. .
frau k forts, smok sasiez ir ring 
balomis, minst ham 25c., 
kas po 38c. Visoki groserei ga
lima pirkti pigiau negu kitose 
sztorose.
po 95c. karbaid akmenukai 6c. 
svaras 
pora.

y

y

flat

sva-

rūkyti la- 
visokios balones

stei-

Karbaid lampukes

darbines pirsztines 24c.
511 W. Centre St.

Szv. Juozapo Lietuviu 
Parapijos Mahanoy 

City Nariams.

susi-
Skolos užtrauki-

Spalio 3-czia diena (petnyczio 
jo) 1919 m. 7:30 v. vakare 
Boczkaiisku salėjo (Mahanoy 
'Avė.) i vyks Szv. Juozapo lie
tuviu pa rupijos svarbus 
rinkimas.
mas ant Szv. Juozapo parapi
jos ir kiti klausymai bus svars 
totui. Visi szios parapijos na
riai privalo dalyvauti kadangi 
reikalas yra nepaprastai svar
bus. .... -
Szv. Juozapo parapijos

klebonas ir komitetas.

Musu 
taip 

gražiau
y

szaltai.- 
kad bažny- 

visai da nerei- 
ant nia-

lavojimo iszduoti, tai butu in 
bala inmestas piningas, 
bažnyczia kaip viduryje 
ir isz lauko kur kas
atrodo už daugeli kitu — 
• Ant kaniniu ve! iszleisti J*

$4,000.00 kaip paskolos užina- 
nytojai nori, 
reti vieno szulo galvoje,

ramsdinti para 
Gal jie to ir

ve!

tai rciksztu netu- 
arba

tiesiog tyczia <r

pija in skola —
nori. Kitaip negalima iszaisz 
kinti.
\ Kitiems dalykams iszduoti 

tukstanezius,
su keliais szinitais, tai vėl butu 
beprotyste —

Beto reikia

galima apsieiti

atsiminti kad 
parapija jau turi apie $13,000, 
kurios nepajiegia iszmoketi — 
pridekime prie jos da $21,000, 
tai bus netoli $35.000 skolos. 
Procentą jeigu ne didesni tai 
mažu mažiausia szcszta (6%) 
turėsimo noroms nenoroms mo 
keti ir jeigu tiktai szeszta pro
centą skaitysime nuo $35,000, 
tai per metus reikės iszmoketi 
mažu mažiausia tiktai procen
tu $2,100.00 — O kas juos su
dės? — Paklauskime kiek da
bar per metus surenkame? •— 
Jeigu dabar negalime surinkti 
ne tiek kiek reikėtų iszmoketi 
procentu, tai isz kur galėsimo 
surinkti paskui ? 
simo žmones mokėti ? 
draugystes gal sakysime?
Jau per volu! . Ne draugystes- 
ne sziaip žmones jau nežiopli, 
kad bereikalinga sau užsidėti 
junga ir taip kaskart vis 
kesniuose laikuose —

Atsiminkime, 
žmonių nepasidaugins, isz, kra- 
jaus negales invažiuoti in Ame 
rika, valdžios yra jau įstaty
mas, — o kad susimažins, czio- 
nai žmones tai tikrai žinome, 
nes daugelis važiuos in kraju- 

Sakysime, gal kaip neiszsi- 
mokesime, tai bažnyczia par
duos — O kur jums tuomet 
bus, vieta, kurie žmones in to- 
kia beda intraukete? J— Nover 
mind atsilieps jums tas kar- 
cziai ir nevienam reikes kraus
tytis isz savo stubos— Tai bus

Kuo priver-
Per

nežiopli

tuomet tau; bužiiyczias penty- 
ti”
kvaili! — *
bereikalingu skolų nemokės —

Kas-gi nežino, kad szi tas 
reikia pataisyti!
gi mokamo metinius mokes- 
czius? —

— jau žmones sziandien ne 
Svetimu užtrauktu

Bet kam-

Juju pilnai užteks 
kad pataisius reikalingiausius 
dalykus. — O jeigu jums žmo
nes ir to nenori mokėti,, tai 
rciszkia kad jums jau daugiau 
neužsitiki — Kvitykit — tegul 
sueina visi žmones kuriems re i 
kia bažnyczia in viena mitin
ga ir iszsirenka sau komitetą, 
kurie užsitikes — ir tuomet mo 
kesime ir pataisysime viską be 
jokios skolos.
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Atsiminkime 
kad be kunigo niekur parapija 
nesusitvere ir be kunigo nevie
na parapija negyvavo ilgai ir 
negyvuos — Kaip sau norime 
galime rėkauti, ir mes jeigu 
bažnyczios norime laikytis, be 
kunigo neapsieisime — Nevie
no kunigo mes, draugai 
užsispyrimu

Galime jam 
jisai iszeis, ateis ki

lios

, savo 
sketeroj imu ne- 

iszgazdinsime — 
insipykti,
tas ir kitas taip pat darys 
jam įstatymai kitaip neleidžia 
daryti o mes vis, kaip tose už
keiktose pel kęso suk i nesi mes 
ir vis ant vietos. — 
grimsime.

Jeigu kam szitas

ir vis gilyn

mano pa
tarimas nepatinka sumanykite 
geresni.
ka geresnio nesumanysime,, 
jeigu galima ka geriau 
voti, patariu nežiopsoti, 
vienas kitas neįtrauktu mus gi 
lyn in bala uždedami prie 
$13,000 da $21,000 bereikalin
gos skolos ant musu pecziu. 
Privalome cjti iii mitinga ir te 
nai netylėti — pareikalauti, 
kad vienas kitas visos parapi
jos už nosies jieviųlžiotu — ir 
griežtai užprotestuoti priesz 
panaszius rėksnius ir juju žiop 
lūs, ir gal tik jicjns naudingus 
sumanymus.

Toliaus-gi

Tuomtarpu-gi pakol 
geresnio

sugal-
kad

ne$ticĮGlio4aiTii 
bandykime tie kurie reikalau
jame bažnyczios sųejt kruvoų 
— taip kaip pirmiau buvome- 
Nenorekime kad visi prigulėtu 
in parapija, nes visur yra apsi
metusiu nuo bažnyczięs yra ir 
czion, tai-gi,
res kisztis in musu reikalus, 
kaip mes nesikiszime in juju - 

Acziui už paklausyma!
Girnaralis.

tikimo, jie neno- 
musu

28 atejviai nubausti kalėjimu.

Kad nojjutuButter, Pa.—
28 atejviai pradeja maiszacziu 
no butu sziandien sėdėja kalėji
mo.

~ Co., kylo straikas. Kaip visa
dos, pirmutineis ka stojo itnt 
ugnies buvo atejviai, pakursty
ti per kitus ant pradėjimo mai
szacziu. 28 likos nubaustais ant 
11 menesiu iii kalėjimą ir užmo 
kejimo po szimta doleriu baus
mes.

Prie Standard Steel Car

. Z •

sun-
. Žydas atims.

Asz ne suprantu, del ko
jus savo Tereses no leidzeto už

bioliai,. kad j£azirevicziaus!
K' H * ‘ i * <

— Ka leisi, kad viską žydai 
paėmė...

-— Asz no tikit!, ' kad viską 
paimtu, ba tas, kas liko, tai žy 
dai no sztant paimt.

Pas skvajeri.
Skvajeris: — Tai kuom tave

Girtuokleviczius užpykino?
Ginczaitis: — Ū~gi** pasako

I

— Tai ka tu ant to paša-
J J ' ‘ * ■■ 1 •

G. — Nu-gi atėjau pas poną 
skvajeri. »\
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Mano brolis Antanas Mikalauskas, 
Inetai adgal gyveno , .api0 ą Scranton; 
girdėjau kad ji patiko kokia nelaime.

meldžiu pranešėt;f
Ona Ąliszauskiono,
•X ll 'i > ■

Jeigu kas žino ar jis gyvas ar mires, 
• i ’ (to 78)

Box 223, ' • U; itastings, Pa.
♦ 1 
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Mano tikras'brolis Jonas Zubrickas,

X z X X
♦>

Pirkite Pecziu dabar

>

6 metaf adgal’gyveno ’Shenandoah. 
Suvalkų gub. Seinų pav., Buczinsku 
kaimo. Tegul atslszaukla ant adreso. 
. (Sept 30)

Frank Zubrlckas, ,
'31 S. Bower St. ' Shenandoah Pa.

J 1

Nclaukite kol ateis szaltas oras.
*r**'
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Didelis “Vycziu” Balius.
• > ■*. i— ■

Kurio negirdėjote apie TamaqUa 
Vycziu rengiamus vakarus? Sztal vol 
rengia dideli balių in kurt suvažiuos 
vaikinai ir merginos praleisti smagiai 
vakara. Balius atsibus 8-ta <1. Spalio 
(Oktoberio) ant Liberty sales. Bęylcs 
orkestrą. Inžanga vyrams 50c. Moto- 
roms ir merginoms 25c. Atsilankykite 
visi, kvicezia nuoszirdžlai visus,

KQMITBTAS

ANT PARDAVIMO.

Du namai ant W.,Pirte St. Ma-. 
hanoy City. Atsiszaukit pas 
John Goyno, 227 W. Centre St. 
(Sep. 28) Mahanoy City, Pa.
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Geras di-

ANT PARDAVIMO.
M*,....,.

Sztoras Ir fahna, 7 ruimu namas ge
ram padėjimo 'su skiepu.
delis tvartas, sodas, blski girrios, du 

inkubatoris, 3 
vogęs, viso

kios maszinos ir prletalsos, parsiduos 
su derlu. '
lando ligonbuezio aut kelto in Frack
ville.
kejo.
Atvažiuokite pamatyti szita vieta.

v t \ . 1 (Oct. 3.) 
Malt Mandler,

Fountain Springs, Fa,---------- ....................... . ..—,--------------
ANT PARDAVIMO.

szulinci, 100 visztu, 
arklcl, vežimai, korlczel,

Tik vięnef įpilę nnuo Ash-
• n A w K k — -Ik-. I " M *

Parsiduos pigei del greito pir-
Gora priežastis del pardaVim'o.

(Oct. 3.)

Namai ant dvieju famillju po 11 rui
mu, 
biznio.

Pirmutini ruimai padaryti del 
Lotas 50 per 200 pėdu ant 

High Street, Coaldale, Pa. namai ge
ram padejlino^ Parsiduos pigei. 
Atslszaukitc tuojaus ant adreso.

(Oct. 10.)

padėjimo^

Peter Gudinas.
144 E. High St. Coaldale. Fa.i

ANT RANDOS.
Geras namas tinkamas del dir
bimo temprenco. Atsiszaukite 
in Quin’s buezorne, kampas 
Main if Centre St. Mahanoy 
City, Pa. (Oct. 7)

X-RAY
DAltoMti egzaminus 

DAROME GYDIMUS 
TRAUKĖME PAVEIKSLUS

Valandos: 9 ryto lyg 8 vakare. 
Nedellomis ir szventese: 10 lyg plot.

Silpni Vvrai Netrokite
NervinkiDar 
Liguoti Moters Vilties
Jeigu esate silpni, norviszki ar liguoti 
nedarykite klaidos ka kiti daro, bet a- 
teikite kasikalbeĮf sų manim. Rodą 
duodu dykai ir paslaptaį užlaikau, ir

jumis pasakysiu, atvirai, ‘ '
Del kraujo ,Q 1 A_ Del kraujo 

ligų Ilgu
Viduriu Ilgos, aptraukius liežiuvis 

sunkuma po valgluj, gazai, svaigulis, 
silpna szirdis, ir kitokios skilvio ligas 
palengvinti.
Asz pasekmingai gydu jkatara, užima 
galvojo, dalini nedagirdejlma, užlaikl- 
ma szlapumb kart alų,- pūsles ir spccia- 
liszkas. ligas, silpni vyrai, odos ligas, 
rumatizma ir ncktualiszkas ligas.
Naujausios mados elektrikos maszinos 
ii* gydimo budai, viskas ka gerbtąsias 
dol sergancziu ir nuvargusiu.

EGZAMINAVOJIMAS DYKAI.

Or.Frankhouser
, ■ ' -. I • •

Antras floras Dunlap Name.
Ant kampo Centro Ir JIaln St.

SHENANDOAH, PA. .
w T' *
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Naujas Lietuviszkas Graborius

I
 Kuzis Rėklaitis 1

516 W. SPRUCE ST. j
MAHANOY CITY, PA. j

Nervinki Dar

* ' ' , , / L, _

jeigu juso liga nęiazė^doma ta!da asz
J > V f- A ‘ I ’ ’

914.

Aut kampo Centro Ir .Motu St.

. A. O. NOVAKAUSKAS
:: Advokatas ::

Cor. Main and Centre Street
SHENANDOAH, PA.L*

P. J. MULDOWNEY
KONTRAKTORIUS

223 W. Mahtnoy St. Mahanoy City
» *

Duodu preke ant visokiu 
daj-bu kas-linlę pastatimo 
nauju namii ir pataisinimu> 
Atsakantis darbas per gorus 
darbininkus. *

lt'
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Reikalausite pecziau^ ar hiterio.
'' f . 1

Guinano sztoras perka Saugiau pecziu negu bile 
kokis kitas sztoras visam paviete.
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Visi žino kad Guinano peczei yra gvarantyti.

Guinanai sako: 
gaunate kita peczu.

juso piningai adgalios arba

Visi gire Guinano peczius.

Prasti ar enamilavoti peczei ir hiterei.

Galite pigiau pirkti pas Guinana.
' 1 ’ 1

Už tai kad Guinanas perka pgiau negu kiti.
r ! * « 1 *

X 
i X

GUINANS’
’ . ' * ‘t I,

MAHANOY CITY. SHENANDOAH.
MT. OARMEL, PA. ' '
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LIETUVIŠKA AGENTŪRA!
Perkame, parduodame ir mainome namus, Jotus ir 

ir fannas. 
lotų pardavimui Roseland — Chicagos 
aplinkose. 
Wisconsin, Michigan Ir kitose valstijose.

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

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

Atliekame perkalbėtojo (interpreter) darbą court’- 
uose. ■ 2

Pampiname visokias legališkas popieras Ir doku
mentus.

Padarome visokius vertimus j įvairias kalbas.
Visokius patarimus apie provas iw kitus dalykus 

suteikiame dykai.
Atliekamo visokius spaudos darbus. — Todėl jeigu 

norite, gautj gražų, dailišk.J ir laiku atlikti spaudos dar
bą, tai paveskite jį mums. Klauskite kainų per laiš
kus arba asmeniškai. ” ’ • ••+ •"•< ■ , < ’ -

Parduodame visokias lietuviškAs knygas, atvirutes, 

Parduodame grojamas mašinas (gramofonus) ir lie-

Turime daugybę gerų ir nebrangių namų ir

Turime daugybę gerų farmų
mieste ir jo 

pardavimui

UNION 
NATIONAL.

BANK
MAHANOY

CITY

v T
Cftpltol Stock $12r».00(U)0 
Surplus & Profits $400,000X10

Mokame antra procentą ant 
eudčtu piningu. Procentą pri
dedant prie ju«u piningu l-ma 
diena Sausio ir Liepos meno- 
suose, nepaisant ar Hlneszat 
parodyt knygute ar no.

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

Bankas adaras nuo 9 vaL 
ryto lig 3 vai. popiet, Subato- 
mls 9 ryte lig 12 vaL_—. y
H BALL, Prezidentas
F. J. NOONAN, Vice-Prez.
J. E. FERGUSON. Kaslerlus. 
R. T. EDWARDS, Vlce.Kas.

UBSUS
RBMEOV

CO.,
Patiria vartoti sekaaClua pasiknaingus vaistus:
Ursua Gyduolės nuo Reumatizmo, paleugvi- 
na skausmus o sudrutina vizų žmogų ir susti
prina nuvargusias nervas. Kaina..4*0•&€> 
Ursitfc Kraujo Valytojas, naikina visokius už
peri! s ir nuodingus dalykus kraujuje, padaro 
Švarų ir stiprų kraują. Kama... >OO
U r su s Plaukų Apsaugotojo* sud rutina senus 
ir ataugina naujus plaukus. Kaina.
Ursus Mostis nuo Egzema arba Odos, šita 
mestis yra gera dėl visokių uodos lygų, nuo 
nudegimo, uodos išbėrimo, sužeidimo, išna
rinimo, nušalimo ir Lt, Kaina Ž|M»OO 
Ursus Milteliai nuo kvepžjimo ir prakaitavi
mo kojų, vienas baksukas išgydys ir kojos 
bus sveikos. Kaina. —. ...........  "7Fic
Ursus Vaistai nuo Komu, išgydo didžiau
sius ir seniausius komus. Kaina ,,,, KOc 
Ursus Vidurių Švelni to jis, pigutkos kurios 
veikia švelniai ir reguliuoja vidurius, be skau
smo einant lauk, sutaiso pilvą ir padaro ape
titą valgyti ir būti sveiku. Kaina....
Ursus Lašai nuo Damų skaudėjimo, nuo už
degimo dantų smegenų arba abclnai skausmo 
šios gyduolės sumažjs skausmą, nors dantis 
i r butu skylė ti. Kama —F>Oc 
Reikalaukite musų Gyduolių kataliogo. Ra
šydami adiesuokite šitaip:

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

4.

**♦1
LW <*

kils iivba u.sinciiiškai.
' 5 I

laiškams popieras agentams ir pavieniai.

tuviŠkus rekordus.
Rašykite jdčdami 2c stėmpą ir gausite musų kata- 

liogQ.
Abclnai su visokiais reikalais kreipki t Cs» prie mus, 

o mes jums patarnausime, 
suokite: ' •

WN W A Will —II — W» —■ —■ —III —i —i —I — i— I— — ten i—i te —► —» 

Lietuviszkas Graborius

A. J. SAKAIAUGUS
j %

(tašydami laiškus adre-

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

" 11 * ...............W'I ............................ ........................— ■■■■ ...... —II, <WIIII— II Wl I l ■■IMI........ . ■ .............. ........ . .........Will ..... ......... .. ........

Banka kuri jums geriausia patarnaują
____ L 1 1 • • 1 < 1 • i* »yra tai banka kuri privalote sau paskirti
J ūso banka yra baiiKa 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 
Yra tai banka kuri duos jumis rodą kur 

geriausią 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 
yra pasirenge jumis patarnauti ir šu 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-Preė.
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pirkti ihamuš.

guj biznije.

D. M. Graham, Pres. p. Eckert, Vice-Preė. D. F. Guinan, Treas. 
J. H. G ar r ah an, Attorney W. F. Rynkewics A. Danisewick M. Gavula 

t * • < • . P. O. Fenton T. G. Hornsby
I
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Žinomas per 25 metus ir Valdžios prižiūrimas

Henry J. Schnitzer State Bank
Pavelijant SuVi&Ąrtų Valstijų Valdžiai kaip pirma

taip ir dabar
. ........   ji........ ......—-------- - --------- ---------------------------------------- -— ,.

SIUNČIA PINIGUS | LIETUVĄ
ir gvarantuoja

Norinčius gauti'prekes pinigų ir kitų žinių
’ meldžiame kreiptis pas:

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

gcececco^seeoccooeeeeoo

"f

801 EAST PINE ST. 
MAHANOY CITY. PA.

wjjwb »T«

Reikalaujam. JgjSSUSiŽ 
ri liuoso laiko vakarais, gali uždirbt; nuo 
$10 iki StS j sųvaitę, pereidami per stabas 
su musų nauju išradimu. Atsišaukit tik 
laišku: URSUS REMEDY COM <

Dtp. I.

■ ii b —
•>ti

URSUS REMEDY CO., 
1M N. WELLS St., Dtp. I. CHICAGO, Hl.

W. TRASKAUSKAS

5^.
$1"'

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY, FA 

Laidoja Kunus Numirusiu, Paaamte 
automobilius, rlglnus Ir vežimus del 
laidotuvių, krlkszttnlu, pasivažinėjime 
Ir Lt Krausto dalgtus Ir Lt 
590 W. Centre Sta Mahanoy City. Fa.

Naujas iszradiinas <lcl plauku.\ ——
Dekavoje % milijono žmonių ųž 

puikus plaukus, o teip-gi sulaikė puo
limą plauku labai trumpam laike, in 
vieta iszpuoluslu, atauga tankus plau
kai: Gvaranty.
Pasakykite kitoms tautoms, 
kito pas:

Informacijas dykai.
Itaszy-

Drs. Rrundzas Cosmetics. .
Sta. W. Brooklyn f N. Y.

Dr. KOLER
638 Penn Ave. Pittsburgh, Pa
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Dr. KOUSR yra Ylen*- 
) tini* tarpe Lietuviu <!• 

ktaran Pittaburgv*. Mo- 
klnonl Varszavoje, atv- 

4. dljavo begije 2t m. ta
vai rlaa ligas vyru ir 
motoru, todėl jas nuo-b
dugnlai pažlnsta. Gyte
užslnuodlnlma į ra ujo 

ir silpnybei? vyru, spuogus, niežėjimus 
ligas tinimo, invalriaa ligas paelnan- 
czias nuo neezystumo kraujo, 
szaukito ypatlfizkai, per J ai sakus as> 
negydau. Dr. Kolei kalba Lenkiaakai 
Ir RusiszkaL
Oflsos valandos: nuo 9 ryte Ilf I 
vakare. Nedellomis iki 2-v. popiet

Alai-

Telefonai, Bell - Kensington 5316 
Keystone, - East 6720

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

Priėmimo valandas:
Likt 10 vai. ryto. 6-8 val^yRkare
* * ^38 , I^JUleghcny -; Avė.

PHILADELPttrX; PA.
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