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PREZIDENTAS WILS0NAS KURIS PER KOKI LAIKA PAVOJINGAI SIRGO, DAR 
TAISOSI, SZIANDIEN JISAI GERAI GAL VALGYT IR MIEGOT. DAKTARAI SA

KO KAD UŽ KELIU DIENU BUS VISISZKAI SVEIKAS.

Isz Amerikos
Vcla pakorė du nigerius ir 

juos sudegino.
Jack Gor

Laike 
darbi- 

su-
Lincolton, Ga 

don ir Will Brown, du nigerei 
sudeginti

T 

pakarti ir sudeginti už 
szerifo Rov Free-

1 i k os 
nužudinima 
man.

Mose Martinas treczias įli
po r mygėris.likos sussaiulytas 

nia baltųjų, už koki ten prasi 
žengimą.
Szerifas aresztavojo 186 Aj- 
dublistus; kožnas turėjo 

nabueziuoti vėliava.

Szerifas 
50 pagialbininkais užklupo 
seno tvarto nžmiestije, kn 

buvo susirinkia 186 aj- 
lublistai. Visus aresztavojo 

g viso- 
rasztu ir vardus sąnariu/ 

nuvarė prie miesto 
priverto kožna ajdub- 

pabueziuot 
po tam 

iszvare

Weirton, W. Va. 
su 
ant
name 
( 
prick tam surinko dau 
kiu

\ isus 
rotužes 
lista
amerikoniszka 
180 
miesto o 
me.

Visus

$ 
atsiklaupt ir

vėliava
ajdubli*fc|

szeszis uždare kaleji-

Rado kaulus nepaprasto 
žvėries.

Amherst, Mass 
na prof 
leg įjos

isz

Ana die 
ešeriai isz Amherst ko 
surado

Coloratloje, senoviszkus 
nepaprasto žvėries 

stuobri

Ne bras ko je ir 
kau

ku ris 
verbludo

k u rie

lūs
turėjo
kakla ir kojas
gyveno ant szio svieto apie pu

milijono

girafos,
o

sa n t ro
1

Lietuvis Jonas 
30 m. amžiaus gvve-

$6,40 ant dienos mažiausia 
mokestis.

AVashington, D. C.— 
p a k I a u sy m u elektriko
ninku ant darbininkiszko

Jett Lauck pirm- 
sedis darbininku ant strytka- 
riu, pranesze, kad tiejei darbi- 

ma-

važiavimo,

įlinkai privalo aplaikyti

Apsisaugokites apgaviku.
Bethlehem, Pa.— Ne tik 

czionais, bet ir po visa valsti, 
apgavikai padirbia kariszkas 
neteisingas taupinimo markes, 
pardavinėja žmonims pigiau 
ne kaip valdže jiais parduoda. 
Daug atejviu jau likos iirigau- 
tais, todėl apsisaugokites, jei- 

mar-žiausia po $6.40 ant dienos, jei junl kas uores taisės 
iszsi-gu geidže 

mnityt.

Nepapras
ti. H.

je. Toji žuvis yra sztamo 
fish,”

prignlinczei
Zmqn^ tutinti atsar 

kantesnius darbus privalo op
iai ky t daugiau.

Žuvis turi raguczius ir 
ketures kojas.

Osceola, Iowa. -
ta žuvi pagavo farmeris 
Gili, ilpclukije ant savo fanuos 
kuria patalpino didelioje bou- 
koje ir rodo vietinėje aptieko- 

“cat-
yra keturiu coliu ilgio, 

turi raguczius ant galvos ir ke 
turės kojeles panaszios in var
les.
Maižieszius buvo pirmutiniu 
straikieriu — kalba kunigas.

Youngstown, Ohio.— 
prabaszezius

Kun. 
katali-

kalbėdamas

Kirby, 
kiszkos bažnyczios, turėjo pra
kalba ant lauko del straikieriu 

buk Maižieszius
buvo pirmutiniu vadu straikie
riu ir, jog snorganizavojo pir
ma straika prieszais Kgipcijo-

Toliaus tasai kunigas

plieninesia yra

vi žmogaus ir laisvių, 
galėsite,
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metu adgal. 
eip-gi surado kaulus verblu

do kuris buvo mažesnis už pa
prasta avi.

Paszove paezia ir pats 
nusižudė.

Chicago.
Strainis,
nes prie 3150 S. Halsted St. va 
kar 8:30 vai. vakare trimis szu 
vinis mirtinai paszove savo 
paezia ir tada pats nusižudė 
perpjaudamas sau gerkle. Mo
terį nuneszta in daktaro ofisą 
3337 S. Morgan St., bet nesiti
kima, kad ji gyventu.

Strainib užpuolimas ant sa
vo moteres i n vyko jos sesers 
namuose prie? 3428 S. Halsted
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Suemc oralaivi su 300,000 
rubliu.

Stokholm.— Riununiszlęi ka 
reivini stovėdami Cb.otjne, Be
sarabijoj, SUCU10 dideli oralai
vi prigulinti p^lc vokiccziu, 
kuris loke su 300 tiikstanezeis 
rusiszkn rubliu hukse. Oralai
vi surasta nauja spaudi na ma
jų maszinukia del piningu. Pi- 

J mngus ir maszinukia konfiska 
vo ir nusiuntė draugo su nelais 
veis in'Rumunijc.
Skundžia savo dedia idant su

grąžytu kaulus, szvento 
Stanislovo.

Medyolan, Italija, — 
plius Calo, kuris neseno! sugry 
žo isz kares, apskundė savo de 
dia Alberta Algo, idant jam su 
grąžytu .dideliu stikliniu skry
nia kurioje talpinusi 
dvieju szventuju: Szy. Stanis
lovo ir Szv. Venusto.

Tosios sz vemtos relikvijos 
prigulėjo prie motinos Juozo 
Calo, kuri mirė kada jisai- 
(losi ant kariszko lauko, 
dedia paėmė relikvijos po 
apgloba ir dabar nenori sugra 
žyt locnininkui.

Garsingas szventasis Stanis
lovas yra 
Svietą.

Czionaitinei szoszioliktam szimtmetije, nu
sidavė in Ryma kur inžeuge in 
Jėzuitu zokona, mirdamas to
nais gervaloi ubagystėje.

Priežastc nesugražinimo tu
ju relikvijų del savo broliuno 
yra ta, kad jaunas Calo notų' 

geidže par-

ko
gali tikėtis szia žiema

kės parduot.
Ko galime tikėtis szia žiema?

Reading, Pa.— 
inspetojai oro apgarsino, 
žmonis
ir kokis bus oras.

Oktoberis bus sma
gesnis už September! o laikas ; 
nuo laiko palis ir ne bus szalta. 
Novcmberis bus 
bet kelis kartus sinarkei pali 
Thanksgiving 
Lis.

Laike žiemos 
snieginiu viesulu; 
užejs apie 23 ir turėsimo sui

Sako jog

J

vokieeziu
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Jose-

kaulai

relikvijo

ra
joje 
savo

garbinamas po visa 
Giin6‘.jisai Lenkijoj.

gana smagus, tedapias piningu 
duoti, kaulus tuju szventuju 
už didelius piningus del 
kios tai vieszpatystcs.

Antras szventasis Venusta 
bet Algo

S
Diena teip-gi ko-

Vokiecziai 
prieszino priesz juju užejima

ISZ ROS1JOS

- Generolo Deniki-
30 myliu

in Moskva 
jam

7

200 mvliu

turėsimo 13 
; pirmutine 

3* 
go ant Kalėdų apie dvi pėdas. 
Januario turėsime 5 
February 6 viesulas

viesulas
o 'terp 

Morcziaus 1 ir 3 turėsimo pas
kutinių snieginiu viesulą. Szal 
czei ne bus teip smarkus kaip 

Turėsimedu metai adgal.
ankstyba pavasari.

Ar iszsipildys pranaszavi- 
mai tuju oriniu inspetojn 
atejtis parodys.

tai

TELEGRAMAI.

7

yra mažai žinomas, 
ir jin neatiduoda del Calo.

Už viena pacztinia marke 
užmokėjo $1,000.

Londonas.— Ana diena atsi
buvo licitacije gromatu atga
bentu arooplami isz Ameriko 
in Anglija. Tūlas turezius už 
mokėjo už viena tokia paczti
nia marke tūkstanti doleriu. 
Ant tosios markes randasi at- 
musztas areoplanas su para-

li Pirmas pacztas per At-
lantika, Balandis 1919 m. ”

Geras naikintojas žalcziu. z
Nothington, Anglija.— Mau 

ricas Bridgen, farmeris turėjo 
ant savo farmos daug žalcziu

szu:

Daugelis bolszeviku pasiduoda 
Dcnikinui.

Pskoyas.
no vaiskus randasi
nuo Orelo, ant kelio vedanezio 

o bolszevikai kurie 
atsispirinejoy. dabar pasi- 

duoda dideliuosia skaitliuosia.
Oralus yra apie

nuo Moskvos, turi apie 70,000 
gyventoju ir yra svarbus golež 
kelio miestas.

Dalis Denikino kareiviu už- 
klupineja ant bolszeviku pul
ku, kurios iszvaikina ir atima 
visa maistu ir amunieije.

Kitas telegramas
buk Denikino vaiskus 
geležinkeli terp 
Pskovo, perkirsdami kelia isz 
Petrogrado in pietų vakrus.

Kolczakas su savo armije pa I
erne in nelaisvia 15,000 bolszc- 
viku, 100 maszihiniu karabinu 
28 sunkos armotas ir
kariszko materijolo. Kolczakas 
nusiyrė areziau Petrogrado 
ant 75 mylinio rimto.

Prapultis grasina Rosi joj; dar
bininkai labai prispausti ir 
dirba kaip nevalninkai.

Minsk.— Szis miestrts no-
rints gana szvarus, bet žmonis 
ne turi kuom apsiredyt ir 
žųi turi ka valgyt, o norinti 
piningu turi, bet tiejei pinin 
gai ne turi jokios vertes. Dar 
bininkai negali iszsimaityt apt 
60 rubliu ant dienos.

Didesne dalis

ma
o

darbininku 
Minske ne yra bolszevikais ku
riu baisci neužkenezia, bet ne

nes so-
viatu valdžia kožna szaudo, kn 

Norints

drysta juju paniekinot »

pranosza j

Petrogrado ir

ris tik pasiprieszina.
darbininkai aplaiko 60 procen
tą, daugiau mokesties ne kaip 
priesz kare, bet verte piningu 
nupuolė da daugiau.

mis.
kalbėjo:

“Straikas 
tai kova darbininku už gerbu-

Jus in- 
o milijonieriai, kurie 

su darbininkais apsiejna kai
po su nevalninkais, dings, kaip 
dingo curopiszki karalei ir cie
soriai. Jeigu darbdavei ne pra 
dės fabriku su vilczia, 
privers prie bado ant pasidavi
mo, tai žmonis spirsis, idant 
fabrikus užymtu valdžia, o jei
gu valdžia tojo nepadarys, tai 
jus patis turit paymti fabrikus 
in savo rankas.
Nužudė paezia, posūni ir s&yo 

sunu.
Chicago.— 

kaltu Tamosziu CourtnOy ku
ris nužudo savo paezia, posūni 

Už taisos ža
dinėtas likos nubaustas tiktai 
ant 25 metu kalėjimo.

ir savo sunu.

Kopenhaga.— Vokiecziai 
pradėjo trauktis isz Lietuvos. 
Daug vaisko apleidžia kas die- 

Isz Kurlandijos vokie
cziai no nori trauktis.

' ■ *

*

na.

jog jus

Sudže iszrado

.u.

Isz to

New York.— Bolszevikai 
czionais surengė paroda, bet 
palicijo sulaikė visus.
kylo maiszatis. Suvirszum 100
sužeista o daug arcsztavota.

* Mexico City, Mex.— Trū
kis ejnantis isz Lai’edo in Me
xico City, nuszok'o nuo sztangu 
per ka 82 žmonis likos užmusz 
tais o daug sužeido. >

Gurfield Sviestas. ,,•» 4
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Gal būti, kad influenza ir sugrysz, 
bet negaliama užtvirtinti, kad atsinau
jins ežiais metais influenzos epidemi
ja.

Iszrodo, kad jclg»i ir
nebus teip asztri, kaip kad buvo perci- 
a žiema.

Miesto virszlninkai, valstijų ir mieš
ti sveikatos bordai turėtu būti prlsl- 

■enge jeigu ji atsikartotu.
Kad žmogus jau sirgęs ta liga yra 

liuosas nuo jos, turėtu nuraminti tuos 
kurie pereita meta sirgo.

In'luenza plccziasl tiesiu Ir netiesiu 
” keliu.

Dar nėra tikra! Žinoma, ar tos ligos 
bakterijos yra atskirtos ar
ir dėlto dar kito tikro vaisto, kaip tik 
užlaikymas asztriu sanitacijos regulu 
ir vengiant susieiti su ypatomis scr- 
ganczlomls taja liga.

Artimas ryszis tarp influenzos ir 
kas kart didejaneziu mireziu skal- 
cziaus nuo placzlu uždegimo priesz 
1918 m. yra matomas.

Dabar yra tikima, kad ta liga jau 
buvo gana daug prasiplatinus po visa 
szall, kol buvo atrasta, kad ji yra epi
demija. Szis nepasisekimas ja pažinti 
gali būti dėlto, kad visi tuo laiku buvo 
užsiinteresavę kare.

Virszmineti raktai yra surinkti Su
vienytu Valstijų Sveikatos Biuro po 
isztyrinejlmo influenzos, kuri siautė 
per 1918-19 m. kiekvienoje valstijoje • 
ir svarbesnesiame mieste, ir net sve
timose szalyse.

Nei vienas isz Biuro ekspertu 
tvirtina, kad ta liga neatsikartos,
dėlto reikia būti kiekvienam prisiren
gusiam ja sutikti.

Kada influenzos epidemija pirma 
syki pasirodo, nuomone buvo, kad tai 
nauja liga atvežta isz užmario. Bet ty
rinėjimas parode, kad priesz trejus 
ir ketverius metus, žmones labai mir
davo nuo plauczlu uždegimo, Raportai 
Suvienytu Valstijų Sveikatos Biuro už 
Sausio men. 1916m. rodo, kad influ
enza velke 22 valstijas apimdama be
veik visas dalis Suvienytu Valstijų.

Pavasaryje 1918 m. mirtingumas 
žmonių nuo plauczlu uždegimo žymiai
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Darbi- 
kada tu

rėjo iszsimaityt ant 60 rubliu 
ant dienos, niokodami už švara 
duonos 38 r., švara sviesto 200 
r., švara cukrinas 150 r. 
arbatos 600 r., 
juju rūpestis yra, jog dingo ju
ju szirdysia viltis.

Kur tik bolszevikai radosi ar 
Lietuvoje

paėmė njn|<aį mažai rugojo

, švara
bet didžiausias

ne-
ir

kitokio

tai Balt rus i jo j 
Ukrajinoje,

ar
pdliko pas

kui save isziiaikinima ir varga.
visur

Petrogrado gyventojai maiti- Q . r i , • • , • f to fc>J J Sziandien darbininkai yra dau
narni žmogiena, kuria par
duoda po 139 r. už švara.

Du rusiszki 
afieieriai kurie pabėgo isz Ęet- 
rogrado apsakė, kas 
dedasi tame mieste.
de likos arcsztavota daugeli 
kineziku kurie užsiymdavo par

Helsingfors.—

sziandien
Fetrogra

kurio padalydavo jam daug davinejimu žmogienos po 139
bledes, ir nežinojo kokiu budu 
isznaikinti taisos bjaurybes. 
Ana diena nuprko jisai povą, 
idant padabint savo narna. Nu 
sistebejo Bridgcnas, kada pa
leistas povas, pateminias skin
kio jenti žalti, mėtosi ant jojo 
ir sudraskė in szmotelius. Ant 
rytojaus tasai pauksztis užmu 
sze 12 žalcziu. Bridgen su
kratęs verte povo, nupirko da 

;w<rketui’is kutiuos laiko ant far-
Žalcziu dabar kaip nesi

A

I

I

1

rubliu už švara.
Ž mog iena apla i k y d a vo 

kaneziu budu: dagirde buk kas 
mirė, nuejdavo ant. kapiniu, isz 
kasdavo lavona ir'supjausdavo 
ant sznioteliu kaip koki jauti 
ir pardavinėjo mėsa po 
miestą.

Szuniona yra teip-gi par
duodama Petrograde po 
nyczias už kuria reikalauja po 
szeszis rublius už švara.

Mokestis aficioriaus Petro
grado yra 19fĮ)00 rubliu aht mo 
uosio su iszlygoms aplaikymo

se-

visa

III

II

J)

nil

f

giau prispausti po soviatu val-
, kul i (laibillinkams ISZ |pa<Udojo. Dauginimas teip ūmai prasi- 

pradžiū prižadėjo rojų, o da
bar turi dirbti kaip nevalnin
kai ir negali pasiprieszyt 
kam. Jau susiprato'Rosijos dar 
bininkai, kokia tai valdžia 
Leninu ir Trockiu.

Bomba užmusze 10 laike 
laidotuvių.

Helsingfors.— Deszimts žino 
niu likos užmuszta Moskvoje, 
o daug sužeista per trūkimą 
bombos kuria mete nežinoma 
ypata ant gailiu inkų kurie da- 
lybayo laidotuvosia, užmusztu- 
ju ypatų Kremline ana diena.

Lenkai paėmė Dvinska.
Omsk.— 

prisiunsta telegramas kuris da 
nesza buk Lenkai paėmė Dvins 
ko fortecas, terp senos Rosijos 
ir Lenkijos, po dvieju dienu 
sunkaus muszio. Visas miestas 
Dvinskas likos pay nitas per 
Lenkus tik dalis prie * Duna 
upeę da nepaymtas.

% v. 
džia kuri

nie-

po

dėjo, kad parode didi atsitolinimą nuo 
normalio.

Tas ai si t ik ima s buvo tikru ženklu 
ir pradžia influenzos epidemijos/kuri, 
siautė per visa rudeni 1918 metu.

Nors dar nėra žinoma koks mikro
bas yra priežastimi influenzos, bet 
tikrai žinoma, kad ji lengvai pleeziasi 
nuo vieno žmogaus ant kito. Ir ne# 
vien sergantieji gali kitus užkrėsti,* 
bot ir tie, kurie tos ligos npturi, gali 
ja iszneszioti.

Atrodo, kad mes galiame tikėtis in
fluenzos alsikartojiina, ir todėl reikia 
kiekvienam būti prisirengus ja sulat-i 
kyti nuo pletlinos.

Neturėtu būti tokio vargo Ir kentėji
mo, kuris buvo pereita rudeni. Y pa ta 
kuri apserga reikia tuojaus atskirti 
nuo kitu, 
menkas “szaltls.” 
ai buvo iszsipletus liga kuria skaitė 
už "vasarines slogas," bet tlrinejimat 
parodę, kad tai buvo influenza, 
tyrimas parodo, kad tokios menkos 
"slogos” yra pamatai Žiauriu ligų. Ir 
gavus slogas reikia nuo ju atsikratyti 
kaip galiama greiczlau.

Geriausia būdas iszvengti negeisti
nos influenzos, yra, būti pasirengu
siems, Ir dabar yra geriausia rengi
nį o s laikas.

Ir ne

Kartais atrodo, kad tiktai
Peoria, III., nesen-
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Pa-

mosl-
In czionais likos

mos.
I

randa pas Brigcna.
.............. ......... 04 ■■

Reikia imti du trect-daliu slyyu fr 
viena trocz-dali persiku* (poaches.) 
Nuluptivifi^M kaulukus ir supjaus- 

sykiu, kol suminksztoja ir paskui per- 
koszti. 41^ kiekvienos vaisiu dalies 

, virinti iszlengvo .kol
Koi karsztas sviestas vo, daug sužeista, o bledes pa

tytue vlsiitt* Virinti slyvas ir persikus

Anti! 
dėti % fctfKraus, 
nesutirsztee. 
sudėti in bonkas ir panasziai daryti 
kaip su obuoliu sviestu. , ....

Madrid, Iszpanijc.— Lai- puse svaro duonas ant dienos. 
Tuju piningu neužtenka ant isz 
sinlaitinimo, nes piningai turi

kc didelio tvano 1/50 ypatų žu-

daryta ant 10 milijonu pesetų, jlabai maža verte.
t

i

* «*

J ,Sl
’ 'I

»Isz I leisi ng-
forso dnejna žine, buk Leninas

# Ixnidon.—r-

likos areszlavotas Moskvojo 
per savo drauga Trooki. . t jj

H!
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Turczinavicziene 
prakalbos Fila-

deifijoj

rlAihs Ant aplotditnd' datbu. 
Goriau idant tokius atejvius 
iszvaryt in tonais, isz kur pri
buvo.

Kur tik kokis ergelis kyla, 
tai visa kalto Nudeda .ant tu 
vargingu atojviu.
sybe, ba atojviai duodasi grei- 
cziausia prisikalbyt ant visko 
darbininkiszkiomš vadams,' ku 
rie laiko maiszacziu yra inlin- f

----------------------------------------------------------- ,-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Isz Lietuviszku kaimeli!

S AULU . ' 
?rp' • f’ ® .

f
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I
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Gal ir tei-

bziohais pardėjo "dirbti 'gefiau, 
jbg net vi'skaš hiksta. Plekzi- 

Ncw York.-— f Spalio 1 die- ku ėzionais priviso daugeli ku
rio žnlohis ftįiiplosžihėj^. VUos? 
pakviesti kazokai’ niit isztyri- 

t ' . .1 ■ ’ a i / 1 i

Tėvynes *’ io žrndhis a^iplosžihejė. Likos
v k * * 1 1 g • H i - * * i ? .Grafiene 

ant laikytos 
apreiszke susirinku

siems klausytojams buk pagini
bn Lietuviams yra reikalinga 
kagreieziansia n ypatingai vaj- 
kains kurie mirszta nuo bado, 
57 tukstaneziai mažiulcliu ne 
turi drapanų ant žiemos ir pri- 
gulinczio maisto, 
pimo juju, reikes
8(X) tukstaneziu doleriu.

Turczinavicziene kalbėjo,

dia in saugos urvas.

Ant suszel- 
mažiausia

Ar darbininkas turi kokia 
nauda isž straiko? Tu j i kinu 

užduoda no tik vadai
Turczinavicziene 

jog vaikai Lietuvoje užmirszo 
apie vaisius, nes kada padavė 
vienam vaikui pamaraneza, 
tai pradėjo valgyt su lupina.

Kada grafienė sugryž vela 
in Lietuva, tai stengsis inv'esti 
in mokslainos angliszka kalbA, 
nes pagal josios nuomdiria, tai 
angliszka kalba bus svarbiau
sia ant svieto ir lietUviszki vai 
kai privalo josios mokytis.

Grafiene
yra ministeriu labdarvstės Lie 
tavoje. Jiji neteko savo vyro ir 
viso turto, kada vokieėzlai at
ėjo in Lietuva, ir sziandien to
ji inolere važinėja pd ^Amerika 
klabindama in szirdis gyven
toju idant szelptu Lietuvius.

Ryma •r
darbininku bet ir piitis darbi
ninkai pradeda savos klausti 
to paties klntisyhio^ Žhibiria^ 
darbihinkAi štniikhojc, nplni- 
ko pddidininia hiokėsties už 
sAVo darbu ir rodos buvo užga 
nedintais.

• No ejha
. 1 I » f

apie darbininką kuris Aciszlai- 
rtiojo streiko, nes tašai nb tūri 
jokio atsakymo ant to, tiktai 
npie nuomoįriA darbininko ku
ris straika laimėjo.

Dnrbininkti žinnncziu 
monė yni padAlinta.
tvirtina, buk Ant to laimėjo, 
kiti tam užginezina, 
palis aplaikc padidinimu'mo
kesties drauge su tais kurie 
straikavo.

Szcip ar teip kalbėsime

ežidn klausymas

Sziandien

Turczinavicziene

Berlinc didesne
Sodoma ir Gomora ne 
bibliszku laiku.
vietosią atsibuvineje nuogi szo 
kiai vadinami Adomas ir Jevn. 
Žodžiu, visas moraliszkumas 
lame mieste vra kanuomažiau- 
sias ir visai dingo isz vokiszku 
szirdžin. Valdže tuju palois- 
tuvingu vietų nesistengia uždą 
ryti ne tu szokiu uždrausti.

kaip už 
Nekuriosia

Kaip senoviszki rasztai pa
rodo, tai pirmutinios d nik or
kos buvo badai zokoniukes 
Szv. Danriniko, kurios spaudi
ne visokius drukoriszkus dar
bus kliosztorije ant kalno Pi- 
poli mete 1476. .

lurabios

SU Lenkijos 
tai Co- 
mokys 

Neužilgio

Pagal sutarto 
ministeriu apszvietos, 

universitete 
lenkiszkos kalbos.

.pribus isz Warszavos profeso- 
kuris

lenkiszkos literatūros ir kal
bos.

ris, mokys studentus

■ — -...........- n 4

Kada užstojo prohibicije, ko 
kis tai žmogelis isz Millertown 
N. Y., padirbo sau szcszis ga
lonus guzutes, kuria iszgere in 
ketures dienas; in kėlės valan
das po tai linksmybiai, 
dideliosia kankesia.

Iszmoko daryti guzutia per 
kokiu ten

vaistu del dirbimo namines gu 
zutes.

peczta, pirkdamas

mirė

Profesoris daktaras Walcott 
isztyrinejo buk musu svietas 
turi 45 milijonus metu, 
ir daugiau ir nuo tada pradėjo
rodytis gyvasties gaivalui. 
K (ek žmogus metu randasi ant 
svieto, tai da to negreitai isz- 
tyrines.

o gal

Pastoris Woodfin isz Home- 
nemielaszirdingai 

apšmeižė tonaitinins atejvius 
kalbėdamas, jog isz 12,000 te- 
naitiniu darbininku kurie SU- 
straikavo yra 20 procentas nt- 
ejvin, o daugelis isz jnjtt patis 
nežinojo del ko iszejo ant strrti 
ko. Tasai pastoris sako, jog 
visas ergelis priguli nuo to, 
.“jog dideli tnokc&cziai apavai* 
gino atejviu smegenis”

stead, Pa.,

A

ir da-

nuo-
Vieni 

o
norints

, tai 
faktu yra, jog straikas iszmin- 
tingai vedamas, 
gm geresnes w lotuj 
nes jeigu darbininkas nesispir 
t u savo pareikalavimu, tai he- 
aplaikytu padidinimo 
ties.

Kitas dalykas yra tame, 
darbininkas aplaikcs padidi
nimą mokesties, 
tol

athosza žmo- 
darbo iszlygas

mokos-

ar

naudojęsi isz
Sakysim, darbininkai lai 

mejo straika ir aplaikc padidi
nimą mokesezio. 
tie ir anie, 
ežiai, kalvei ir slusoriai, 
džiu visi isz paejles ir visi ap
iake padidinimu

Straikavo 
kfiaucziai sziau-

v zo-

darbininkas, 
dabar

straikavo.

mokesezio, 
bet toliaus, be jokio straiko, 
fabrikantai be jokio klyksmo 
pakele prekes ant iždarbiu tu
ju darbininku o
kuris laimėjo straika, 
turi mokėti daugiau už ta ji pa 
t i daly k a kuri pats iszdirbo ir 

Kriaucziai strai-
kavo, fabrikantas turi mokėti 
kriaueziams daugiau, sztornin 
kas moka daugiau už drapa
nas, o žmogus (tas pats kriau- 
czius) moka dabar daugiai! už 
drapanas.

Duonkepiai straikavo, locni- 
ninkai pakele ihokesti bet ir 
duona pardavinėja brangiau. 
Strvtkariu darbinihkai laime- v

jo, bet žmonis turi mokėti dau
giau už važiavlma, anglekasiai 
aphiiko padidinimą, bet iiž ang 
lis turės mokėti daugiau ir 1.1, 
žodžiu, —darbininkai per sinti 
kus nieko nelaimėjo,’ o nekiifie 
ir pralaimėjo straikus. Aplai
žė padidinimą mokesties,
teisybe, bet tasai padidinimas 
neuždeugineje 
kasztus if kožnas yra isz to iie- 
užganedihtas. \

Straikai buvo ir bus, bet ht- 
ejtejc nestraikuos ant didesnio 
mokesezio, tik straikuos ant 
nužeihinimo prekiti ant niaisto 
drapariu, ’ apsiavimo if t. i. 
Straikai kitokį neapsimokės, 
nes darbininkas kuom dau
giau
tuom daugiau itžejs visokios 
brahgehybes ir jokios naudos 
isz to darbininkas neturės.

tai

pragyvenimo

dplaikines mokesties

-v

vesi piisikalbet savo agitato- 0 ant pWe«
» * ’M .'j*1. . z > ■ „v
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NenŽmlrszkite kad dabar “.SAULES” 

prenumerata yra $3.00 ant vino meto

■■mKM ii m

r*

na įniro viėnas isz n
seniausiu darbihinku Stasys 
Astramskas iszdirbcs ton apie

Palaidotai tapo 4 d. ežiu ir badai hbužilįjio aVešžla- 
Spalio. 1919 turėjo amžiaus. 45

Pirm 3 motu mirė jo mo
tore, dabar jisai mirdamas pa
liko sioratomis 2 SilhUs — Rėi- 
mandn 20 m. Albina 18 m. 
tris dukteris, Berta .14 m., Ade- I
lia 12. m., Milda 8 metu ir sena 
tėvą 67 m. '

A*, a. Stasys gimė 
kaimo Narto Naujienoje, 
frapijoje Marjanipoles, tėvai jo 
Tamoszihs ir Jule isz 
niu Astramskai.

a. Stasys mokinosi kaimo, 
f)O to miesto Mariampoles 
mokslaiiicjc 1883—1884 m. Tė
vas Tamoszins Astramskas At
vykęs Amerikon 1886 m. atsi
ėmė if Stnsi in Amerika Szc- 
nadorin 1890 m. Sphlio menei-

Stasis dirbo prie tėvo niai- 
po to cine pradžia zeče-
pas A. a. D. Boczkauska 

Mahanojuje prie “Saules” tė
vas kad pradėjo leist laikrasz- 
ti “Garsa”

no j info tuju naktiniu piiuksz-
11 metu.

m.

ir

a.

si.
nosc, 
riaus

miesto

Szeip viskds mal-vos kelis.
Lietuvei gyveha sutikime8ZU, 

hės v Vii nirižhi, todėl hera su 
kuom pesztis.

J3o. Omaha, Nebr. — Lietu
viu cziUihrife yra hotnažas bū
relis kurio veikia isz vien ir no * LNesenėi 
sutverė po globa nmerikonisz- 
ko .RiŲldonojo, Kryžiaus lietU- 
viszka skyrių tosios draliguves

1874 m. siskyria in partijos.
pn-

A vižlo-
Paaugojans su didelia pasėkmia, del szelpi-

Saules

dirbo pas tęva, to

Lietuvos Atstatymo Bendrove , •
Pirmiausia ir Didžiausia Lietuviu Korporacija New Yorke

1)

2)

3)
4)

Lietuviu Atstatymo Bendrove pasekmingai Vykdo sziu reikalu atlikimą:
Atstatyti Lietuva ekonominiai, sudarant dideli kapitula pramones (iszdirbystcs) ir 
pirklybos (biznio) varymui Lietuvoje.

Padaryti Lietuva Neprigulminga nuo svetimu isznaudotoju, paimant visa szalies 
pirklyba ir pramorie in Lietuviu pankas.

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

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

piningu mainymui, siuntinėjimu ir laivakorcziu pardavojimui ir tt.
Organizuoja Keleiviu Narna aprūpinimui keliaujanęziu in Lietuva ir in kitas szalis. 
Padaro ir Paliudija Rejentalnas Dokumentus, pirkimo-pardavimo.aktus, daliu isz- 
jeszkojimus (daviernastis), iszgauna dokumentams konsulo paliudijimus ir tt.1 . • . t • , t H - , ■ • j" I * Ji h - .. | K

2)
3)

Ii <1 " ,

LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVE inkorporuota ant $1,000,000.00, veikia sulyg 
valdžios užtvirtinto czarterio ir po valdžios priežiūra. Bendroves szerai (aksijos) kasz- 
tuoja po $10 ir parsiduoda nemažiau penkių szeru vienam žmogui.
pelnas iszdalinaihas visiems szerininkams, 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.

VISI DĖKITĖS PRIE LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVESl 
Reikalaukite paaiszkinimu sziuo adresu: '* m ;

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

HBHBHB3HMHMHVQMHBMMRMMNSRBHHBMMBOBKMHBSBBWBHHBRKI

mo nuKontėjusiu Lietuvoje. 
Daugiausia rūpinosi tuom ku
nigas Olcknaviczius. Pirminin
ke yra: panele Oleknovicziutc; 
raszlininkc Izabele Zigiriacziu- 
te; kasierka pono M. Pavlikic- 
nc; globėjai G. Tamoszaitis ir 
A. Levanavicze.
veikia isz vien ir sutikime del 
labo Lietuvos ir nukentėjusiu 
musu broliu. Drapanų daug sii 
rinkta o merginos ir moteres 
mezga sveterius del savo drau-

tevyma. j j-aa vajs(aj pasirodintu 
gelbstancziu,
.rimas jog nieko ne kenks tam 
kas pamėgins.

nukontejušiu

Visa kuopa
t

L. A. Bendroves

liaūs pns Miliauskus sztore, isz gili kuriuos sinus in
Miliausku nuėjo pas Joną Bo- 
bina dirbt in sztora, tuomet ap 
siženijo su Ursze Yakubaus- 
kiute; nepoilgo 
prie ‘
Plvmoutha

&U

Kasoje randasi $56.50. Drapa
nas siuntė in Lietuva 5 Okto- 
berio.

va.
Ant szimto atsitikimu, devi- 

icsdeszimts dev viriuose 
•k 

bemiege turi dingt.

KNYGYNU NAUDA.

(?)
Jeigu ir 

nepri- 
pasilieka surami-

Beveik kiekviename mieste Suvieny
tose Valstijose galima rasti knygynais. 
Jie yra valdžios instaigos Ir visi, 
Iszsklrlant amžiaus nei lyties gali jais 
naudotis veltu. Bet ncužtcktlnal žmo 
niu jais naudojasi, ypacz mažai atei; 
viu. Kiekviename didesniame knygy
ne invedami departmental, kur galima 
rasti knygų visose kalbose, 
yra Ir lietuviu kalboje.
nai to dar nepadare, stengiasi daryti, 
ir yra vilties, kad kiekviename dides
niame mieste, bus galima gauti pasi
skaityti knygų visose kalbose.

Dabar knygynuose galime rasti in
validu knygų, laikraszcziu beveik vi
sose kalbose, ir anglu kalboje, kurios 
taip lengvai paraszytos, kad žmogus 
mokantis ir mažai angllszkai skaityti, 
gali lengvai suprasti.
knygų apie visokius amatus, kurie pa
gelbsti žmogui ingyti geresni darba ir 
gauti didesne alga; knygų apie dar
žus, auginimą vlszttt, apie virimą siu
vimą, kad pagelbėt! jam ir jo žmonai, 
kaip pergalėti pragyvenimo branguma 
knygų apie Amerikofi valdžia ir gyve
nimo reikalavimus, kad pagelbėt! jam 
tapt! Rent-^DI^rJtf? Tnl-kitygbs, *kux 
rias galima gauti.. visuose vleszuose 
knygynuose, Ir visi ateiviai yra ragi
nami jomis naudotis.

Žmogus gali turėti Ir pirmus pople- 
rus, dirbti kasdiena ir leist savo vai
kus reguliariszkal In mokykla, o gal 
ir pats lankyti mokykla vakarais, vis- 
viena Jau butu sunku kovoti su pragy
venimu ir insigijimu savu namu sve
tingoje žentejo. Knygos Jam daug pa
gelbėtu. Ir tik knygynuose, tegaliama 
rasti tu knygų. Kai pasiskolinti kny
gų, reikia iszpildyti blanko, ant kurios 
pasižadi knyga szvariat užlaikyti ir

ne-
yra ypata, 

visokius

sugražinti paskirtu laiku, net nereikia 
nei to, nes galiama tomis knygomis 
naudotis knygynu skaityklose.

Knygynuose visuomet
kuri pasirengus atsakyti in 
klausymus. Nevisuomet galima suras
ti knyga, kokios noriama, todėl niekad 
nereikia bijotis pasiklausyti.

Kares laiku Amerikos Knygynu Sa- 
riszys pristatydavo stovyklose ir ligon 
bueziuose tukstanezius knygų invai- 
riose kalbose, ir lengvoje anglu kalbo
je, ypacz svetimtaueziams. Daugumas 
kareiviu nejauzdavo nuobodumo turė
dami knygų savo kalboje. Knygynai 
Suvienytose Valstijose ta pati siūlo vi
siems, ir visi turėtu ta proga naudotis.

A

Tarp ju 
Kurie knygi-

♦nuvyko dirbt
” in

Tevvne”
‘ Tėvynės *

isz ten
perkelta buvo in Philadelphia 

4

menes.
4 4

VAISTAS
PRIESZ BEMIEGE.

-e*

‘ Tėvynės 
persikėlė 

Philadelphia, ten dirbant, 16 
Seime Susi vieny jimas

su tėvu ta darbu jau

ir, Stasys su tėvu 
administratorium

plyszo

Joci prie
Jocis

“Kolei- 
kuri tuomet leido p. Zvin- 

u Keleivio”
‘ Tėvynės t,

gavosi
kurioje dirbo

Amerikoje pragyve-

Stasys 
turėjo apleist, ir abudu po to 
dirbo pas Antana 
“Lietuvio laikraszczio.
kada bankrutijo, Stasys persi
kėle vėl in Szemidori dirbt pas 
Miliauskus.

Isz Szenadorio gavosi in So. 
Bostoną zeceriaut prie 
vio”
gila, nuo 
prie ‘ 
iki mireziai.

priklauso apie 18 
ar daugiaus metu.

A. a. Stasys Astraniskas bu
vo visad ramaus ir lėto budo 
žmogus.
no 29 metu lygei.

A. a. Stasys dirbo sirguliuo
damas ir tikėjosi iszsigydint^ 
bet nuo Naujo Meto dirbės 
kaip sustojo, tai jau daugiaus 
negalėjo dirbt.

Mirė Ilospitoleje Bellevue 
tik pusantros dienos ten pra
buvęs.

Senas jo tėvas Tamoszins 
Astramskas su kuriuom Sta
sys prie “Tėvynes” dirbo, 
fnišlino kad sūnūs ji palaidos 
Amerikos Kapuose, bet prisi
ėjo, kad levas senas turėjo lai
do! savo sunu- paežiame am
žiuje geram smeriies pakirsta.

Tevynes

Shamokin, Pa.

žmoniu

Kas-gi nežino tas labai ne
smagios ir varginahczios ligos, 
priesz kuria ir valdžia dūkta- 
riszka nustoję musztis maty
dama savo nebegi. Tankiausi, 
atsitinka bemiege be jokios 
priežasties ir pas žmonis svei
kus.

Su tuom nevidonu
lankei niuszAsi žmogus nuo se
nei nes tankci ne ingali km 
daveda daugybe visokiu vais
tu paskirihetu įiricsz taje liga 
be inieges; Vieni rodina, bet 
ant kaktos suszlapinta nudek 
la kas sulaikineje priplaukime 
kraujo in galva, kiti vcl liepc 
szaltus autus dėti prie užpa
kalio galvos; kiti volei tvirti 
na, jog priežaste bemieges yni 
didelio kvėpavimo, del to-gi 
reikia sumažini prilbidima oro 
in plauėzihs, pridengti galva 
su paklode arba kaldra. Kada 
tas viskas nieko neprigclbsti 
nelaimingas negalėdamas už
migti
tukštaneziui, 
pomieties kokias ejles 
antrinei be pertraukimo viena 
nuomone nes miegas szypsoje- 
ši tik bet ne ateina suvis • pas 
savo auka.

Tuolaik franeuzine 
“Latvies cicnfifi quo”
tineje, jog yra labai prastas, 
hes tikrai igelbstantis

AT8IYWITE GJIOMATAS ISZ 
LIETUVOS

Žemiau telpa stiraszas laiszku, at
rėžtu isz Lietuvos. AtsiAzaukiant ba
lnai reikia paduoti larszko numeri, 
i'ie kurio yra davė Jonui E. Karosui 
>ajieszkojimus atsiszaukiant nieko 
icprivalo atsiunsti. 
lave pajieszkojimu, 
iunsti stampiu už 10c.
Adresuokite szltalp:

LITHUANIAN SALES CORP.
241 W. Broadway

So. Boston, Mass.
32. A. Žvingila*Shonitndėah, Pa. 

!27 Kun. Dargis.
’.38 A. Reczklus .......  Edwardsville, Pa.
'44 Fr. Czukauskas ....
’,61 J. Marclnkeviczius 
173 J ui. Pranattc,
181 Brolei Kiduliai, Mahanoy City, Pa.

Obuoliu Sviestas su Citrinomis.

Galima gauti
atuluzaukiant

Tie, kurie nėra 
tai privalo at-

Mt. Carmel, Pa.

... Pittston, Pa.
Hazleton, Pa.

Philadelphia, Pa.

Dldeila Dirbtuve reikalauja pardavėju 
irapanu, panczlaku, Bzleblu, jeklu ir 
lol pardavimo marszkiniu, apatiniu 
mdaroku, tlesog in namus. Įlaužykite 
> gausite sompolius dykai. Madison
Mills. 603 Broadway, NowYork City.

•I
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pradeda skaityti lyg 
arba kalbėti isz 

arba

gažiota 
užtvir-

vaiš- 
tas bemiegėje. Su benribge rei
kė tei|5 elgtis, kaip šu užsinara 
vinUšiu arkliu elgcsi senas per
likriiitas važiiybzia. Kada jau 
riieko nopriįęėlbšti ne botagas 
nė botkaitls nė kitoki įlana- 
sžus privorštihejehti vaistai 
tada teikia arklį isžkinkyt ii* 
ant kėliu miliutu nuvest in stoj

o po tani Vėlei užkinkyt o 
drklis tadii su špakainumu ir

Į'

Dalykas tai tuszkus. Ta pilti' 
reikia fiiidhfyti if Sh beihlego;' 

ncrėike
savo

Netekta 
kantrybes czionaitinci tevdi, 
j°g juju sūnelei praloszia visa 
uždarbi cigarsztorosia ir puL 
rumesia, indedami savo pinin
gus ih visokes maszinas, pada-|iiė, 
ve skunda del burtnistro. Ta
sai surinkias keliolika palici- noru cjs ir Vesž sunkenybe, 
jantii padare ablava aiit tuju 
vietų su dideliu pasekriiia. Už- : 
griebė visas maszinas ii* kito- Joigh užmigti iibgali,
kius gemblerišzkus imiagiūs iliėkadbs privėrsdiriel 
prikraudamas kelis vežimus, ptie toj d phsikėlt ittjširehkt pa 
Driek tam 59 lociiiniiikai tiictfš’ 
aresžtavoti už laikymą iuju 
maszinu.

imt skrybėlė if Idždelb arba-gi 
parasoria, l^ąi{> Kori cjt ęa-
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vaikszcžibi aiit špdbirfi’iaus.
• Nilo durti! vbl štigjryžti ad-
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' Reikia supjaustyti keturias citrinas, 
apmerktl vandenyje ir laikyti per nak 
ti. Ant rytojaus sudėti in puodą sy
kiu su asztuoniais svarais nuluptu, lr 
supjaustytu obuoliu. Virinti viena va- 
landač, pridėti tris svarus cukraus, Ir 
virinti dar pusantros valandos, kol no 
pasidarys tirsztas. Supilti in bonkas 
kol karsztas ir virinti l>onkaB, pana- 
szial kaip buvo daryta su obuoliu 
dvlestrr arba •aplIeti'Hir kArrata* ‘vaszkti.'* < i • •

arba Iuzdint nuo

Nuo visokiu skaus
mu raumenyse 

Pain-Expeller 
yra pogelbingiausis.

Žiūrėkite, kad bu
tu su INKA11Q žen
klu !

Galima ffaut viao.a 
apttekoae nz 35c Ir 65e

F. AD. RICHTER & CO 
326-330 Broadway, Naw York

Nesziojasi ilgiau— 
Gerai jaueziasi ant kojų

Kad perkate guminius avalus, būtinai temykite ar yra ant 
s” Rfed-Ball. 

ir užtikrina kad
ju iszspausta fabriko žyme “Raudonas Kamuoly 

Toji žyme reiszkia geriausi iszdirbini
avalas laikys junta kuoilgiadsiai ir bus kuosmagiausis kojoms

BALLgBAND
puS-Szie avalai yra padaryti trijose augsžtumo: batai, 

baczlai (Himiner) ir czeverykai (Lopac). Kiekvienus galima 
jaut baltus, raudonus ar juodus.

Ball-Band” avalu išztisi padai yra padaryti specialiai
1 ir padaryti teip

p'
4 4

maineriams avėti. Jie apsaugoja peretkus 
tamprus ir drūti, kad asztrios akmenų ar anglių kriahkszles 
negal ju iiei perpjaut nei perpleszt.

Avėdami “ Ball-Band” avalus jus suezedinsite piningus,
nes neteikęs teip tankiai pirkti batu ir nekasztuos tarikus pa-

taisymai. _ ___
, o i , .

Mishawaka Woolen Manufacturing Company
414 Water Stręet, Mishawaka, Ind.

gerumoInslalgu, kuri Išmoka milijonus del
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kryžium, ka gule kaimo stovi. 
Padaryki© tai vakario, idant 
niekas no matytu. Tris žings* 
nius atskaitykie nuo priszakio 
kryžiaus, paskui 3 žingsnius in 
kaire szali, paskui volei 3 in 
(leszinia szali. Atkasė velėna 
teip, kad ne butu žymu jog 
žeme sujudinta. Tiktai saugo
kis, kad niekas ne matytu. 
Paskui jau pati pasakys, kaip 
cjsite jieszkot piningu.

Juodaitis iszejo nuo profeso 
riaus apkvaitias. Mistino da
bar ant tikro, jog yra raga
nium, jog reikalavo szimto 
rubliu. Tuom laik jis ne nori 
piningu, ir koki szposa daro.

— Ha, kas man doto! gal 
bus gerai. Tegul daro kaip tu 
ri. Pažiūrėsimo kas isz to pasi
darys. Tuom laik darysiu, 
kaip liepia.

Parejas namon, pradėjo ste
buklus paezei• kalbėt’ apie pro- 
fešori. Dasižinojo, jog tai di
delis burtininkas, ka tik po
nams buria. Moka ant žvaigž
džių burti, isz kožnu ir isz 
plaukenczio vandenio. Ana vi
si ponai ir žydai isz Sesijų pas 
jin atsilankineja o ir musu 
dvaro ponai ir ekanomos ro
dos klausia. Ka priesz jin ge- 
liuoja Jasaitiene! Jisai jia su 
koja ne paspirtu! Daugybe 
ant stalelio gnli knygų buiti
ni szku, o vis dideles pazalaty- 
tos, net žiūrėt ne gali, teip 
blizga. Kad teip jis prastui 
žmogeliui duotu rodą! Nes kurt 
jis prisiteis!

— Tai matai, kokis tu! Ru- 
gojei ir plūdai visaip ant Ja
šai tienes— tarė pati,— opas 
poniszka burtininką rodos ta
ve traukte traukia! *

Jeigu ejti pas meisteri, tai 
pas gera meisteri, ne pas fu- 
szeri. Fuszėriui reikia užmo
kėt o nieko gero nė padaro.

— Jau Jasaitiene ne yra fu 
szeriuih. Grablikas in meta nu
mirė kaip kaziras iŽdejo.

— Grablikas numirė per sa 
vo kvaihinia o ne per kaziras. 
Užsigėrė, žiemos laike sug'ry- 
žinejp isz karezomos pasige
rins sėdo pakeleja ir suszalo 
ant'amžiu. Ne kazira kalta, ries 
arielka. Jeigu butu no pasigė
ri as, ir da sziandiėn butu bū
vi aS gyvas, ant pagelbos Ja
saitienės.

— E, tai tik žmonių tokia 
pasaka.

— Ne žmonių pasaka, nes 
tėisybc iszsirodč pKti prisaky
ki© man, ka toki iszgydo Jasai
tiene musu kaime 1 Pardavi
nėja žmonių žoleles, kuriu pati 

lis pasisiūti.
— Tiek to, kad tn galėtu

mei isz lovos iszlipt, o norėtu
mei nuejt pas profesbri tai gal 
iszpraszytau, idant triu iszbur- 
tu. Piningu nesigailėsiu.

— Tik tu ir geras. Nuejkie 
da sziandiėn ir praszykio grą
žei. Jau asz žinau, ka klaust. 
Tuojaus man rodos geriau, ka
da pamisimu, jog ryto nueisiu 
pas jin. , ,

Sodo ant lovos ir pradėjo Ap- 
sitaisinoti. Reike po biski pla
tintis vaikszozioti ba kaip ryto 
nuejt pas profesorių

VilŲs, jog pamatys tikra 
burtininką jog iszgirs nuo jojo 
apie savo atcjte, dadavinejo 
del josios pajiegas ir norą ant 
gyvastes. Valand’omi volei ap 
sileidinejo. — Juk del josios 
ka kito no gali pasakyti kaip 
tiktai ta ka Jasaitiene isz ka- 
ziru pasakė. Jau to nepagolbes 
mandriausias burtininkas, kad 
ir butu kaip Salamohas. Vie
nok norėjo krinccz matyti pro
fesorių ir girdėt jojo nuspren
dimą.

Ant rytojaus vos pradėjo 
szvist, paszoko isfc lovbs ir ren
gėsi in kelione. Ėjo del josios 
ne dangei, ba per ilga gulėji
mą lovoje pasibaigė ir ne turė
jo kaip reikia pajifegu. Trinkei 
silsejosi besiredydama.

Ant pagalios, apie deszlmta 
adyna isZejo, isz stuboš raihsty 
damasi ant peties vyro. Rūpi
nosi labai ar profesorius pri
ims ir ar kalbės su jiajat

Vyras ramino jiaja, jog jis 
grąžei ir su nusižeminimu pra- 
szis profesoriaus jog turės jo
jo praszimu iszklaUsyti.

Atėjo priesz narna kuriame 
buvo profesoris ir sėdo nnt 
suolelio priesz naind. Vyras in- 
ėjo in vidų. Su plakanczia szir- 
džia lauke iszeinanczio vyro. 
Na ir iszejo.

■— Agute, profesoris yra 
teip geras ir prieigus, jog la
ves prilankei priims. Bukie 
įeros misles. — Asz ežia pa- 
Jahksiujint tavęs.

Inejo Juodaitiene su didele 
nedrąsą.' Paregėjo augszta vy- 
ra su'ilgri žilokn barzda. Bis- 
kuti ripeme jiaja baime.

Pasmaginta graŽcis žodžois, 
prisiartino prie profesoriaus ir 
Sudedama rankas pradėjo pra- 
šzyt idant dėl josibs apie atejti 
pasakytu. Ba jog szimet turi 
numirti, tdi jatptikrai apie tai 
$ino. Tiktai norėtu žinot, katra 
diena numirs f Tegul nors žl- 
nd, kada iszsispaviedoti. 0 pas 
ku> libretu priesz smerti žinoti, 

ka. Prisiartyk prie manės. 
Profesoris uždare duris ir stu- 
mute užstume. Ant stalo gulė
jo knygos ir daUg visokiu po- 
pierU; langai buvo biski pri- 
dangstyti. Kada szale profeso
riaus ir žibėjo maža lempute 
paklauso, profesoris:

— Ar Jasaitiene turi tokia 
raganiszka žibintaite?

— jNeturejo — atsake Ago
ta.

— Jeigu teip, tai jiji nieko 
neužmano apie būrimą. Dvase 
jokios atejtes ne pasako be szi- 
tos žibintaites.

Ant kart žibintaite užgeso. 
Czia pradėjo kas tokię baladot 
ir kibirksztes rodytis. Agotai 
nudavė kad žaibai rodosi p rito 
musiui stuboj. »

Velei žibantaite užsidegė. 
Profesoris paėmė kokia tai po- 
piera nuo stalo ir tarė. —

— Szitai czia dvasia parasze 
ir paduodamas Agotai kalba:

— Szitai popiora balta ant 
abieju.šzaliu. Da ta meta ne
mirsi.

— Kaip tai ne, kad man 
kaziros iszbure smerti, — pra
dėjo jau drąsinu Juodaitiene 
kalbėt.

— Kokios kaziros?
— Nugi paėmiau su paszy- 

tas’kaziras nukeliau ant gyliu 
tūzo. [Tolinus bus.

Gromata Prisiųsta.
Visi sznekdavo vis apie ta knyga 

“Tukstunth ir Vienu Naktų” o asz vis 
nežinojau tikrai kas tai per knyga, 
bet dabar kaip parsitraukiau tai pa- 
maeziau jos vertybe, nebereikalo vis. 
žmones garsino kad ta knyga yra ver
ta dauginus aukso kiek atsvėrė, bet 
tas tikra teisybe^ asz myliu kad kožna 
žmogų girdenti skaitant tos knygos, 
istorijos pritrauks prie saves kaip 
magnesri, tai biski vyrueziai puikios 
istorijos, vėlinu kbžham Isz szirdies 
pąrsitraukt ta1 puikia knygą kuri yra 
deszimts kartu daugiau verta kaip tie 
du doleriai, Ir turiu nodeju kad kož- 
nks parsitrauks ta puikia knyga, 
džiaugsis ir dekąvos ponui Baczkaus- 
kui po szimta kąrtu 'už suvedima teip 
puikios knygos, telpos-gl ir už knyga 
“Kapitonas Velnias” ir už kitas kny
gutes isz kuriu turiu dideli džiaugsma, 
Su pagarbą, J. Poczius, 153 Ludlow St.

TARADAIKA.

Anglikai labai divijesi,
Kaip Lietuviu vaikai vai-, 

kiojesi, J
Po strytus ir užkaborius,

Ir sako: “kas išz ju buš?” 
Jinbma tas no Visur,

Tiktdi kaip kuV,
Tėvai vaiku nežiūri,

Norints invalcs ju turi,
Nenpeina dėl tėvu,

Kas bus isz ju vaiku ? ,
Kas bus isz tokios1 jaunumenes,

Ir prie ko jieje tikti gales,
Ne bus naudg^de^ tėvu, 
Ba užaugs ant valkatų, 

Niekur neapsisodes,
Kalėjimo vieta turės,

O da nežino kaip pabaigs, 
Gal ant kartuvių paėibaigs. .. *
Paklausykite kokis tėvu ne- 

dbolnumas,
Ir kokis buvo atsitikimas:
Sztąi jau paaugins sūnelis,

. Nuo P. ulyežios Petrulis,
Iszejo isz namu,
Prie kitu vaiku,

• ■ M . ' ■ Ii ■ (j ■

Kada sugryžinejo, 
Ir kur ejti, to nežinojo.

Kėlėsi valandas po miestą 
klaidžiojo,

Sumutins verkšnojo.
Kokis tai žmogelis vaika pa

mato,
Pas save namdn parsivedė, 
Petrulis mažai angliszkai mo 

kojo,
Ant visokiu /Ųausyriiu atsa- 

. . kyti negalėjo,
Kur jojo tėvai gyvena, 

Ir gana.
Jmogelis palicijai žinia davė, 

Tuojaus in laikraszczius pa
davė,

Kodėl vakar ncjieszkojo,
Jeigu vaikas namie nenak- 

vojo?
Juk galėjo dingti vaikas, 
Ar pasidaryti kaš kitas.

Jioplis tėvas akis pastate, 
Ir atsake: 

I /

O kvaraba jin žinojo, 
Mielinom, jog namieje miegojo 

Ir net tada susipratome, 
Kaip išz ryto nepamrilcme, 
l’alicijo iszklausyt negalėjo, 

Ba vaikas angliszkai nemokėjo 
Tai tau lietuviszki tėvai, 

Jog nerupi jiems juju vaikai,
Divijesi labai Amerikonai, 

Jog Lietuvei toki indi jonai,
Vaikai del juju nenpeina, 
O ir iii mokykla no cjna.

Ko stebėtis? tevris per diena 
darbe, 

Motina užsiėmus su dinerke, 
Tai kas ant vaiku paisęs, 
Ir kas juosius prižiuręs?

Ko trukus isz lietiiviszku vai 
ku, 

Privls latru ir vagiu.

Vienas dzūkelis insimylejo, 
Bot susiporuot negalėjo, 
Badai ir veseile pradėjo, 

Bet perszkada turėjo.
Dabar apie tai da nutylėsiu, 
Apie jojo mylema nesakysiu 

O ka, kad protą turėtu, 
Tai to nedarytu,

Priok tam badai girtas buvo, 
Tai ir nežinojo ka daro.

• « •
Vyrucžei, žmogų drabužis 

nedabina;

Musu vaikai
aparatus

Static Machine'

.et J’.s kad jam niežti, ir

panaikins visus niežėjimus ir išvalys iš galvos visas pleiskanas, i 
Paskui tik retkarčiais suvilgymas galvos apsaugos jį nuo pleišką- I 
nų atsinaujinimo. į

RUFFLES yra maistinga maudynė galvos ędai ir plaukams. | 
Ji, nesugadins nei jautriausios odos. Jus negalite apsifeiti be ! 
RUFFLES, jei turite pleiskanų. I

„ \Jus aptic.kininkas parduos jums už 65c. bonkutę. Mes taipgi | 
galime,atsiust jums tiesiog, jei gausime nuo jūsų 75 centus pkčto ! 
markėmis ar money order, kuriuos siųskite šiuo adresu: |
—AD. RICHTER © CO., 326-330 Broadway, New Ybrk ***-*♦

Ir būni nesiskutias ir apželias, 
Visados iszmintingu bus, 

Tada vadysis žmogus.
Skulkine vienoje apigardoje, 

O buvo tai Nedėliojo, 
Buvo vėlai,

Susiede ant štryto keli kucai.
Su poileis vieni kitus užklu- 

pinejo, 
Narsumą savo parodyti norėjo

Katras isz jti ihokytesnis, 
Katras apsjuviestesnis, 

Palicmonai .tUo adbogo, 
Visus in kosja sddejb..

Ne buvo tai'dorus Lietuvei, 
Tiktai lietuvisžki kvailei, 
O jeigu sarmatijesi būti Lie

tu ve i s,
Tai visados pasirodo kvaileis.

Tada kada jau buvote gydomi 
- arba jeigu sergate ir da ne 

nelaukite bot atsilankykite in mano ofisą ant 
ralbbie. Privalote paisot i apie savo sveikata.

___ • stebėtina paslšekima 
Jisai peržiuręs jus dykai Ir duęs 

Alsiszaukite in jo ofisą o duos jumis paturima kas-link jpso 
itaneziai kurio buvo neiszgydoini, gryžlo prie sveikatos per 

kaipo tat 
Ir X-Ray.

nplai- 
Szita 

jeigu atncszlte su savim in mano ofisą ir 
Nepahiirhzkite ka duodu rodą dykai ir 

Atsiląnkusicji persikanuos per daugybe dėkingu

Metilui in šhvo ktiiminka 
Ai* žinai kimi lite 
nakti labai gerai mato.

Vaikas penkių metu alsiliė 
pe:—’ O musu Ona teip-gi ge

Sveikata Brangesnė už Piningus
Kada privalote kreiptis pas sp6cialista’ 

per kitus daktarus ir nebuvote iszgydytl 
buvote pas joki daktaru 
rodos, nusikalbėsite sąvo ..m.vcv
Daktarus D. ^Vėssbrman per daug motu ’ ingyjo 

gydime-ligas vyru, motoru ir vaiku 
gera rodą, 
ligos. Tul 
pąudojima mano naujausio ir geriausio-elektrikos 
“Vibratoh” ir “Wall Plato” Migli Frequency 
Asz teipgi naudoju naujausias gyduoles ir vaistus del gydimd. Asz 
kiau goriausia pasekme kronisžkiioso ir kraujo Ilguose. Skaitykite 
gazieta jumis vertes turi $2 
imsite mano specialiszka gldytha 
ogzaminavoju dykai 
pacIJentu.j į . _

2mogue kasosi galvų 
kad palengvint niežėjimų 
Kasjmasi pasidaro papro 
čiu, ir tuomet žmogus ka 
sosi nejučioms 
žino 
visi kiti tų žino.

Vyrai ir moteris kenčia 
niežėjimų nuo pleiskaną, 
o kenčia bereikalingai, 
nes tų niežėjimą galima 
lengvai prašalinti. Nebus 

daugiau niežėjimo, kasjmosi, plaukų slinkimo ir kitų nesmagumų, 
įvykstančių nou pleiskanų.

Aiano oroiis rranK (Thomas) Tam- 
oszaltls, 1918 buvo Minneapolis, Minn.,
dtibar nežinau kur. Jeigu kas žino 
apie ji, meldžiu prancszt. Teipgi pa- 
jcszkau R. Mikeiioniųtcs, kuri gyveno 
Schenectady, N.Y. Meldžiu atsiszau- 
kt ant adreso: •

Gasparas Tamoszaitls, 
3409 U. St., S. S. So. Omaha, Nobr.

> —o—
Mano brolis Stanislovas Gudauckis, 

paeina, isz Kaltinėnų miestelio, para., 
ir wolo3. 17 metu atgal gyveno Chi
cago, Ill Dabar nežinau kur. Turiu 
svarbu reikalą.. Jeigu kas apie ji 
žino, meldžiu prandszt.

Jonas Gudauckas, 
Box 17, Dodson, Md. (0-10)

Mano draugai Vladislovas Venazin- 
dls ir Mikola Samolcvas, paeina isz 
Kauno gpb., Vilkmergės pav. Jeigu 
kas žino apie juos, praszau prancszt:

Wl. Skrobls,
830 Cherry Way, Braddock, Pa.

■i—nu Q ..... m.

Mano szvogeris Motiejus Juknevlcz, 
paeina isz Kauno gub., Panevėžio pav. 
pirmiau gyveno Philadelphia, dabar 
nežinau kur. Praszau atslszaukt.

Wm. McsaviCh,
C42 Trowbridge, Avė., 

Hamtramck, Mich.

Mano pusbrolis Petras Lopas ir kai 
raynaa Jurgis Lopas, paeina isz Pane
vėžio pav.’, Paszaloto para.’, Mfgėnoliu 
sodo., 4 motai atgal Petras gyveno 
Tower City, b Jurgis gyveno Bing- 
hhmpton.. Dabar nežinau kur. Turiu 
svarbu reikalą, jeigu kas Žino apie 
juos tegul pranesza ant adreso:

Adam Židonis,
10 Foiley St., Worcester, Mass.

Mano draugas Povilas Dlaltuva 13 
metu atgal apsivedė su mano giminai
te Ag. Sinkevicziute ir gyveno She
boygan, Wis. Paeina isz SuValku gub., 
Prienų para., Prienlaukio kaimo. Tu
riu svarbu reikalą. Meldžiu atslszaukt 
ant adreso:

Juozas Lcvanauskas,
101 Butler St., Pittston, Pa.

I i I

Pajleszkau Ąntana Orvida, Petrą 
Knabarnaksta ir Petra Remeika, pa
eina isz Kauno gub., Ligumu para., 
pirmiau gvveno Chicago dabar neži
nau kur. Meldžiu atslszaukt ant adre
so: t

T. Valinckas,
410 N. Hutchinson St., 

Philadelphia, Pa. 

pav., Balblerlszkcs gmlno. Pirmiaus 
gyveno apie Shenandoah dabar ne-
žinau kur. Tegul atsiszaukia ant adre
so szito: Joseph Kamslskls,

Box 415. St. Charles, Mich.
—o—

Asz Juozas Cibulskis noru pajeszkot 
savo paczlos Ir trijų valku. Noriu ži
not vaiku buvimą. Jie paliko mane 
1918 metuose 19 Sausio. Mano pati 
Magde yra 5 pėdu 5 coliu aukszczio, 
kaip eina palenkė žemln galva. Mergai 
te pirmutine Magde 10 metu, antras 
vaikas Kazis 6 metu, trcczia mergaite 
Pranclszka 4 metu.

Juozas Cibulskis,
5 W. Orange St. Pana, Iii.

—o—
Pajleszkau dvieju muzikantu. Vie

nas kuris galėtu grajyt ant klarneto o 
kitas ant korneto isz notų, ir kad galo 
tu dirbti kasykloje. Atslszaukte ant 
adreso:

Juozas Wellawich,
R. 2 Ankeny, Iowa.—o—

Pajleszkau Petrones Skabclkaites, 
po vyru Poszkienc, Kauno gub., Szau- 
liu UJeždo, Vclksznlu para. • Praszau 
atslszaukt.

Ant. Tupik,
4 Schrcpple Pl., So. Boston, Mass.

NESITIKĖJO JOG JAM PADARYS 
TIEK SMAGUMO.

Siunczlu szlrdinga padekavone už 
teip puikia kriyga kokia yra “Tūkstan
tis ir Viena N akt n”. Da tokiu istorijų 
no esmių girdėjas ir skaitos kokias 
radau toje knygoje, kuri mane palink
smina diena ir nakti. Kada paeinu isz 
darbo tai tuojaus griebluos už knygos, 
ne rupi man jiereikalingas vietas. Ne
tikėjau ka kiti kalbėjo apie ta knyga 
pakol sau neparsigabenau isz redystes 
“Saules”. Vėlinu kožnarn jiaja pirkti 
ir skaityti o turės smagumo daugiau 
kaip už szlm'ta doleriu. Su pagarba, 
Vincas Malaiszka, Sparrows Point Md.

LIETUVISZKAS
SAPNINYKAS

Arba iszguldimas Sapnu 
205 Puslapiu — 310 Paveikslu. 
Tiktai 75c. ir mes užmokame 
nusiuntimo kasztus. Prisiuskit 
75c. o tuojaus gausite knyga 
per paczta. Adresavome:

W. D. BOCZKOWSKI-Cb. 
MAHAHOY CITY, PA.
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Žinios Vietines
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— Italu kun. Landolfi, už- 
praszo visu žmonių dalybauti 
anvaikszcziojimo
Diena kuri pripuola 12 diena 
Nedelioj. 
ir 
bažnyczios 2 valanda po pint.

t Apie antra valanda pa- 
nedelio po piet, mirė nuo ang- 
lekasiu dusulio Antanas Mine- 
viezius, 55 metu amžiaus Ve
lionis paliko dideliam iinliud'- 
me paezia, keturis sūnūs ir d.’i 

Vienas isz sunu ra i 
Prigulėjo 

draugystes 
ketverge 

upėj
užsiėmė 

Ve- 
No. 531 K.

dukteris.
(l įsi kariumenejo. 
pri(
ir likos

su

Szv. Antano
palaidotas

bažnytinėms •r
Laidotuvėms

ryta
goms
graborius Traskauckas. 
lionis gyveno po 
t outh ulyczios.

— Nuo kada 
karukai, daii< 
bar ejna 
mis, o

sustojo ėja 
g automobili’i da

ili Szenadori įdyczio- 
vaikai siausdami vos 

apsisaugojo su savo gyvas- 
’ rn • • i *ivaikus 

baust 
nebegiotu. 

apsisaugojo

siausdami
su savo 

levai privalo 
prižiūrėt ir 
ulycziu 

vos

CZCIS. 
danginu 
idant 
Keli 
nuo mirties.

— in puhlikines mokslai- 
nes lankosi 2890 vaiku o užre
gistruotu yra 4129.

Sziandien Readingo pe- 
Kaip tai linksminosi žmo 

kitados sulaukdami pėdos 
diena 1 
simaine, tiek riksmu, klyksmu 
szokiu ir kitu zobovu jau 
girdėt po karezemas. Žmonis 
gave pede skubina namo idant 
isznioketi skolas, o kas pasi
lieka, padėti in banka ant juo
dos valandos, nes nežino 
ryto gal atsitikti, 
ir turi kiek graszio tai 
praleist, nes nėra khr, 
ne nori gert, o guzutes teip-gi 
nesiranda tik trucizna kuri 
žmogaus vidurius iszeda.

— Per pidiepima biskupo 
Dougherty, 
katalikiszkosia 
bus

ant 
vaikai

de.
nis

Sziandien viskas per-

kas

ne-

kas
Jeigu kas 

negali 
buizos

idant Dievas

po visa diecczije 
bažnycziosia, 

aukauti poteriai už prezi
dentą Wilsona,
sugrąžytu jam sveikata ir pra 
ilgy t u gyvastį*.

— Tieje, kurie geistu pasi
likti Suraszytojeis Gyventoju 
1920 mete tegul atsiszauke pas 
cenzuso perdetini George J. 
Caroll 117 Howe Str. Tamaqua 
Pa., o aplail^s blankas ir ki
tokias instnikcijes

perdetini

kaip bus 
laikomi egzaminai ir kada. Vy 
ra i ir moteres nuo 1S lyg 70 
metu gales stoti ant egzamino. 
Raszykite ne vėliaus kaip Ok- 
toberio 15.

Teipgi turime : 
dideli pigu pardavima .
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Seredoj ,8vai. vakare, 
Szv. Juozapo bažnycziojo atsi-'- 
buvo vestuves 
Sklerio su p. Stella Raulinavi-
cziuto isz Frackvillos. p. Scle
ra nepersenei gryžo isz Franci 

Jisai neužilgio ketina 
atidaryti buezerne ir grosoriu
sztora szitam mieste, 
me linksmo ir laimingo 
nimo.

banka ir Žubriai buvo visai su- ozio C,licng0 Daily News’

jos.

Velina-
gyve-

— Moterėles, 
apsigaut apgavikams kurie ko 
liauna visur, ymdnini orderius 
ant bulvių, miltu ir kitu valgo
mu ta voru, reikalaudami puse 
užmokesezio o kita dali kada 
atgabens jum orderi, 
gavi kai aptureja jusu

nesiduokite

Bet ap- 
pinin

gus, jieszko panasziu kvailiu
kiu kitur.

Nedėlios ryta 8:02 va
landa, ant Readingo iszejs eks 
kursi je in 
$2.25 ten ir adgal.

Philadelphia v
HZ

Harrisburge
O‘)

San

derlius apie mus 
tik labai

deginti 1915 m. rudeni, kai ties 
Kalvarija buvo per kelis mene
sius pozicijos. Dabar jau sziek 
tiek pradeda atsistatyti.
taka ir Žubrius keturi men. ad- 
gal—iszrodo labai nykiai, tik 
sziokias tokias triobas žmones 
susilipdė, —
szimot visai geras, 
daug lija.

Kalvarija beveik visa su- 
riąuta, likusi tik bažnyczia. ir 

gatves Suvalku-Mariam- 
poles paplentėje. Mariampole

<r
F)

anos

visa

• t i*4 * vnekiek nenukentėjo, žmones ap 
link gerai gyvena ir dabar vir
to vienu didesniu Lietuvos vals 
tybinio judėjimo centru ir di
džiausia atspara szalia Kauno.

chal Farbmnn pranesza kad jis 
po keturiu menčiu nebuvimo
Lietuvoje Vol pribuvo Kaunan, 
kur rado didele atmaina* Vie
ton vokiecziu visose 
ištaigose dii’bn lietuviai.

r
sybe visur matosi tūlas neprak 
tiszkumas, bet geriau ir norėti 
negalima^ nes žmogus nevaiksz 
eziojes negali isz syk bėgioti.

Czia upas pakilęs, kadangi 
Anglijos valdžia pripažinusi 
Lietuvos dabartine valdžia kas

< .« « • v ■

vieszosc
Tei- x

f
faktiszkai rciszkia pripažini- J*

Pirkite Pecziu dabar
Į

I
Į

Nelaukite kol ateis szaltas oras. ,

Reikalausite pecziaus ar hiterio.
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Capitol Stock (125,000.00
Surplus & Profits (IGO,(XX).00

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

*

Visi žino kad Guinano peczei yra gvarantyti.
.... <k ■ »

Juso piningai adgalios arbaGuinanai sako: 
gaunate kita peczu.

■k ■

t

t Ligonbutije 
mirė Antanas Jurczikonis, 
metu senumo, sūnūs Simo Jur- 
czikonio nuo 520 W. South St. 
Velionis per koki 
sirgo 
tėvu paliko teip-gi tris seseres 
ir viena broli.
Szv. Jono blaivystes draugys
tes.

per 
smegenų liga.

laika
Apricz

Prigulėjo prie

Parsiduoda naminei daig 
Parsiduos pigei nes loc- 

kita 
Kas pirks gales pa

rauda voti stubas del 
Atsiszaukite po No. 621 

W. Market St.
— Visokiu

tai. 
nininke iszvažiuoje in 
miestą.

Gulbinai. — Sziaip Gulbinai 
nelabai nu kentėjo karo laiku 
nenudege; Akmene ir nenude- 
ge, ale Viekszniai ir Papile ir 
Kurszenai ir Sziauliu miestas- 
tie visi sudaužyti ir ‘sudeginti. 
Vokiecziu vaiskus iszejo; kad 
kur dar ir yra, tai nebeima nie
ko. Mes budavojames ant kolio 
nijos, budavojames prie 
laukio, prie Vožkupio.

Nau-

ma Lietuvos nėprigulmybes.
Lietuvos premieras Szlozin- 

viezius sziandien su džiaugs
mu rode oficiali dokumentą 
isz Anglijos nžrubežiuiu reika
lu ministerijos, kuriame piane* 
szama apie pripažinimą Lietu
vos valdžiso. Szis pripažini
mas, girdi, duędas pradžia už- 
megsti dpilomatinius susineszi 
mus ir pradėti reikalauti 
sotai priklausancziu 
žemiu.

tei-
Lietuvai

BOCZKAUSKU SALEJE.

9 Octt La 'Fayėtte

i
x
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Visi gire Guinano peczius.

Prasti ar enamilavotį peczei ir hiterci.

Galite pigiau pirkti pas Guinana.

Už tai kad Guinanas perka pgiau negu kiti.

d
GUINANS’

MAHANOY CITY. SHENANDOAH.
MT. CARMEL, PA.
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Mokamo antra procentą ant 
sudStu piningu. Procentą pri- 
dedam prie jusu piningu 1-ma 
diena Sausio ir Liepos mene- 
suose, nepaisant ar atneszat 
parodyt knygute ar no.

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

Bankas adaras nuo 9 vai. 
ryte lig 3 vai. popiet, guboto
mis 9 ryto lig 12 vai.

H BALL, Prezidentas
F. J. NOONAN, Vicc-Frez.
J. E. FERGUSON, Kaslorlus.
R. T. EDWARDS, ViceJKas.

UBsuS
REMEDY

CO.,
Pataria vartoti tekančius pasekmingos vaistas:

*

UrsiiA Gyduolės nuo Reumatizmo, palengvi
na skausmus o suclrutina visą Žmogų ir susti
prina nuvargusias nervas. Kaina..
U raus Kraujo Valytojas, naikina visokius už- 
penis ir nuodingus dalykus krąpjuje. padaro 
švarų ir stipru kraują. Kaina... SlO.OO 
Ursus Plaukų Apsaugotoje, sudrutina senus 
ir ataugina naujus plaukus. Kaina.$3,00 
Ursus Mostis nuo Egzema arba Odos, šita 
mostis yra gera dėl visokių uodo* lygų, nuo 
nudegimo, uodos išbėrimo, sužeidimo, išna
rinimo, nušalimo ir 1.1. Kaina .... ^1 .OO 
Ursus Milteliai nuo kvepėjimo ir prakaitavi
mo kojų, vienas bakiukas išgydys ir kojos 
bus sveikos. Kaina ...................   7Sc
Ursus Vaistai nuo Kornu, išgydo didtyau- 
sius ir seniausius kornus. Kaina -----KOc
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.... KOc 
Ursus Lašai nuo Dantų skaudėjimo, nuo už
degimo dantų smegenų arba abelnal skausmo 
šios gyduolės sumažjs skausmą, nors dantis 
irbiitu skylėti, Kama .... .......... F*Oc 
Reikalaukite musų Gyduolių kataliogo. Ra
šydami adi esuokite šitaip:

URSUS REMEDY CO.
160 K. Wells SI.,

LIETUVIšKA AGENTŪRA!
Rugsėjo 3 d. paskelbta

La Fayette
Perkame, parduodame ir mainome namus, Jotus ir u. ž V tir farinas. J

lotų pardavimui Roseland — Čhicagos 
apliiik&sc.
Wisconsin, Michigan ir kitose valstijose.

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

Apdraudžiamo (in&iuriname) nuo visokių nelaimių, 
kaip tai: ligos, sužeidimų ir mirties.

Atliekamo perkalbtojo (interpreter) darbi] court’- 
uose.

Parūpiname visokias legališkas popieras ir doku
mentus. • '

Padarome visokius vertimus i Įvairias kalbas.

Turime daugybę gerų ir nebrangių namų Ir 
i mieste ir jo 

Turime daugybę gerų farmų pardavimui
mieste iv jo

Ketverge
K Ii ubo, szokiai.

Petnyczioj, 10 Oct. Zazz Band 
Maskaradinis balius.

Subatoj 11. Oct.
Kliubo, szokiai.

Nedėlios vakaru 12 Oct. Mote
rių Prog. Draug. Prakalbos.

Panedeli 13 Oct. LaBelle Kliu
bo, balins. (!

Seredoj 15 Oct. Elite Kliubo 
balius.

Sukatoj 18 Oct.
Kliubo, szokiai.

Panedeli 20 Qct.

y veni
nio.

g

(Oct. 17) 
koloriii 

t 

del sveteriu, kepurių,
vilniu 

skepetu 
ir t.t. Specialiszkos prekes per 
trumpa laika, gausite pas Jen- 

129 W. Centre
(tf-

Szukaitis kuris 
nesenei gryžio isz Francijos, 

Juozo

nie Refowich, 
St. Mahanoy City, Pa.

— Juozas

pirko Juozo Szato buezerne 
po No. 335 F. Pino St. Naujas 
biznieris gerai supranta ta 
bizni, kadangi ilga laika dirbo 

Jisai žada 
tik geriausia tavora ir 

pigiau

prie to užsiėmimo, 
laikyti
pardavinės pigiau negu kiti 
buezerei. Ne tik ka visoki mesa 
pardavinės nes ir visokius val
gomus ta vorus ir groserius. Už
eikite pas nauja biznierių jisai 
užganėdins jus visame ir su- 
czedinsite pininga pirkdami 
pas jin mesa ir groserius. (O10

pininga

ANT PARDAVIMO.

Namai ant dvieju familiju po 11 rui
mu.
biznio. Lotas 50 per 200 pėdu ant 
High Street, C oaldale, Pa. namai ge
ram padėjimo. Parsiduos pigel. 
Atsiszaukito tuojaus ant adreso.

(Oct. 10.)

Pirmutini ruimai padaryti del 
Lotas 50 per 200 periu

padėjimo.

Peter Gudinas,
111 E. High St. Coaldale, I’a.

Tuo budu
ar- 

žmo-

Kaunas.— Kauniszkeje MLie 
tuvoje” 
finansų ministerio J. Vileiszio 
insakymas kuriame • tarp kit
ko skaitome.

Slaptas degtiens pardavi
nėjimas ir varymas tolyn la
byn platinasi.
darkoma daugybe javu 
doma žmonių sveikata,

pataikaudami t virkšta 
ir Valstybes leszos inažta.

Szitam blogumui paszalin- 
ti, valdžia uždraudžia slapta 
degtines varymu ir purdavinc- 
jima ir paskelbia, |<ad tuo biz
niu galesia užsiimti tiktai as
mens, gavusieji tam tikra lei
dimą.

nes
La Fayette

Bohemian

i

Ocp. B. Chicago, III.

Naumiestis. —

na-
Vencku sodžius ir-gi vi

ta i p-g i 
Gru-

Kliubo, bplips.
Seredoj 22 Oct. La Belle Kliu

bo, szokiai. <
Subatoj 25 Oct.

Kliubo, szokiai.
Panedeli 27.Oct. Cannon-hole

Gun Club, balius. -
Utarnike 28 Oct. Humane Fire 

Co. balius.
Seredoj 29 Oct.

Kliubo, balius.
Ketverge 30 Oct. Hickory Kliu 

bo, balius.

La Fayette

Atlas A. C.

VUokiuB patarimus apie provas ir kitus dalykus 
suteikiame dykai.

Atliekame visokius spaudos darbus. — Todėl jeigu 
norite gauti gražų, dailiSkq ir laiku atliktų spaudos dar
bų, tai paveskite ji tmims. - Klauskite kainu per laiš
kus arba jlsrųeniškai,

Parduodame visokias lietuviukas knygašį atvirutes, 
laiškams popieras agentams ir pavieniai.

Parduodame grojamas mašinas (gramofonus) ir lie
tuviškus rekordus.

Rašykite įdėdami 2c stempą ir gausite musų kata- 
liogq.

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

suokite:

Lietuviszkas Graborius

A. J. SAXALAUCKAS
. r r i

801 EAST PINE ST. 
MAHANOY CITY, PA.

o mes jums patarnausime.

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

I

iĮ.i.

‘ R.lkalaujame
ri Uuoso laiko vakarais, gali uždirbti nuo 
$10 iki $15 į sąvaitę, pereidami per stubas 
su musų nauju išradimu, Atsisaukit tik 
laišku: t---------

Dap. B.

AGENT! 
vaikinai,

URSUS REMEDY CO.,
180 M. WELLS St., Obp. B. CHICAGO, ILL.

Naumiesczio 
miestelis visas beveik iszdegin 
tas ir dar niekas (nestato 
mu.
siszkai nudegintas; 
niekas nestato triobu. 
szauskis turi pabudavojes dar 
žino, o pats gyvena kelnorej. 
Ju vargingas yra gyvenimas, 
Per ta kare žmones labiau isz- 
tvirkb, girtuoklyste yra labiau 
prasiplatinus. Nežiūrint, kad, 
degtines Lietuvoje visai nėra 
bet žmones randa: gauna isz 
Prusu deginamos szpirkos ir 
geria beveik visi.

Nežiūrint
J

I

!

A. O. NOVAKAUSKAS
:: Advokatas ::' 

k y xe
Cor. Main and Centre Street

SHENANDOAH, PA.

Naujas Lietuviszkas Graborius 
I Kaži s Rėklaitis 
l 516 W. SPRUCE ST.
I MAHANOY CITY, PA.

• --------- --------------------  ---------------------------------- ■ - -......... - - 1---------------------- . - - ----------- - . ..-.m

Banka kuri jums geriausia patarnauja 

yra tai banka kuri privalote'sau paskirti 
Juso banka yra bam 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
guj biznije. Yra tai banka kuri patarnaus jumis kaipo z 
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 su noru duos jumis 
gera rodą kas-link bankinu reikalu arba atidarys jumis

MAINIERIAI
NAUDOKITĖS ISZ TOS PROGOS

£

paęzcdžiu skyrių kur juso pinigai atnesz procentą.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

-^DIREKTORIAI— 
L. Eckert, Vice-Preu.

■

f
I?
*

D. M. Graham, Pres., L. Eckert, Vice-Pree. D. F. Guinan, Treas.
J. H. Garrahan, Attorney W.F. Ryukewicz A. Danisewics M. Gavula

P. 0. Fenton T. G. Hoimby f

W-. TRASKAUSKAS
^-GRABORIUS—

4 . < to .** '*

L**

1

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY, PJC. 

laidoja Kudub Numirusiu, Pasamdo 
automobilius, rlginus ir vežimus da! 
laldotuvlu, krlksztinlu, pasivažinėjimo 
lr t.t. Krausto dalytus Ir Lt.
520 W. Centre BU Mahanoy City. Fa.

Naujas Iszradimas del plauku.

Dekavoje milijono žmonių už 
puikus plaukus, o tclp-gl sulaikė puo
limą plauku labai trumpam laike, in 
vieta iszpuoluslu, atauga tankus plau
kai : Gvaranty.
Pasakykite kitoms tautoms, 
kite pas:

Informacijas dykai.
Raazy-

Drs. Brundzas Cosmetics,
S t n. IV. Brooklyn, N. T.

Dr. KOLER
638 Penn Ave. Pittsburgh, P*-
>

Mes iszpirkome didesni dali tavora nuo kalvio Visniaukos *:* 
iszdirbejo maininu tu Įsu, ir kuris dar iszejo isz biznio. Szita

l ’ 1 . .. 'Y. ' Atavora pastanavijom iszparduoti

Už 10 Procentą Pigiau
f

f
Ant visu tulsu pirkti X

• 1

I

szia sanvaite.
“Justrite Carbide” lampukes po 84c. f

vima \ • •

‘J

29 E. Centre Street
Mahanoy City, Pa.

J,

U
j 

į

occcoooscceeece

Žinomas per 25 metus ir Valdžios prižiūrimas

Henry J. Schnitzer State Bank
“ ' ’l| Ji

Pavelijant Suvienyti) Valstijų Valdžiai kaip pirma
taip ir dabar

SIUNČIA PINIGUS | LIETUVA

Iii.

H51 ra

7
7
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Dr. KOLER yra viena- 
į tinls tarpo Lietuviu d»- 

klaraa Plttaburge. M<>-
> klnoHl Varszavoje, 
A dijavo bcgljo 21 m. in- 
J vairias ligas vyru ir

* moterų, todėl jas nuo4
SJ G^ds 

užsinuodinlma kraujo

h

^2? durniai pažinsi

H. J. HEISER & CO. c«y.
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ir gvarantuoja
Norinčius gauti prekes pinigų ir kitų žinių 
\ . meldžiamo kreiptis pas:

Henry JrSchnitzer State Bank
141 Washington Street, New York; N, Y A
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Ir allpnybes vyru, spuogui nležejlmu* 
UgRH tinimo, invalriiB Hg&a paeinan- 
ežias nuo neczystuino kraujo. . Atal- 
a^auklte ypatlezkni, per laiazkua aat 
negyriau. Dr. Koier kalba l^onkiaakal 
Ir Rusiszkal.
OIIbob valandos: nuo 9 ryte lig S 
vakaro. Nedeliomia iki 2-v. popiet

Telefonai, Bell - Kensington 5316 
Keystone, - East G720

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

Priėmimo valandas: i
Eiki 10 va!, ryto. 6 - S vai. vakare

2538 E. Allegheny |Ave.
PHILADELPHIA, PA.
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