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Valdže payms kasyklas po 
\

No. 90 m m
f J

32 METAS

, ‘ I 
I

! y

Isz Amerikos

Aplaiky

Anglekasiai ketina sugryžt 
prie darbo; nenori 6 valandų 

darbo.
Harrisluirg, Pa.

tos gromatos per kasyklų bju- 
ra nuo kasyklų inspektorių pa 
rodo, buk djdesne dalis augle- 
kasiu geidže sugryžti prie dar- 

gialbes nu-
prekiu ant pragyve-

bo, jeigu per tai pri 
mažinimą 
nimo.

Charleston, W. Va.— Pagal 
aplaikytns rapartus, tai 44 ka
syklos dirba pilna laika norint 
kitur ir straikuoje. 
distrikte 
spyrėsi szt 
kaip
Jeigu tai aplaikys, 
asztuones valandas.
Kas votavo, 3 svarus cukriaus 

gavo.
New York.-

miesto politikieriai

angle kasė i i 
sziu valanda 

padidinimo

Kanawha 
ne teip 

darbo 
mokesezio. 

tai dirbs

savo apgloba.
Washington. — Kongresnio- 

nas Burke isz Pennsylvanijos, 
innesze rezoliucije, reikalauda
mas duoti pilnas tiesas 
dentui Wilsonui idant 
visas kasyklas po savo apgloba 
ant vieno meto. Jeigu kougre 
sas ta ja rezoliucija užtvirtintu 
tai visi nesupratimai angleka
siu apsvarstinetu ir sutaikintu 
prezidentas Wilsonas su tam 
tikra paskirta angliniu kamisi- 
jc.
Lenkai parduos $250,000,000 

bondu Amerike.
New Y ori 

re sutarti 
Bank, idant parduotu lenkisz- 
ku paskolos bondu už 250 mili
jonu doleriu. Kas negales už
mokėti piningais, tai gales per 
mainyt savo amerikoniszkus 
bolidus ant lenkiszku.

prezi- 
payintu

daliję

balsu,

ta.

alieji-

V ienoje 
norėdami 

gauti kanuodaugiausia 
iszdalinejo po tris svarus cuk- 
riaus kožnam katras balsavo 
laike rinkimu, be skirtumo, ar 
jisai balsavo už republjkonisz- 
ka ar demokratiszka kandida- 

Todel Skulkino paviete
buvo ddelis stokus cukriaus ha 
politikieriai viską užgriebė del 
saves.
Meksikonai užmusze szeszis 

Amerikonus.
Tampa.— In laika trijų me

nesiu mckeikonlKzki bnndy’tni 
nužudė szeszis Amerikoniszkus 
padonus paymdami nuo
niu kompanijų arti 80 tukstan- 
cziu doleriu.

Valdže daro stengi mus tuo
sius užpuolimus apmalszvti ir 
tame veikale nusiuntė Caran- 
zai kelis persergėjimus, l et iyg 
sziam laikui nieko nenuveikta. 
Aresztavos visus kurie nemoka 

angliszkai.
Sacramento, Calif 

ratoris Webb, 
valstije 
naujos tiesos.

Pagal juju instatymo, tai vi
si jauni nuo

»<•

Proku- 
apreiszke jog 

Cali foru i jo j invyko

metu, 
raszvti

sanvaites.
angliszkai in

Valdže pa-

18 lyg 21 
katrie negali skaityti, 
arba susikalbėti angliszkai bus 
priversti lankytis in moks- 
laines ir mokytis mažiausia kc- 
tures valandas ant 
Katras nemokės
paskirta laika, bus aresztavo
tas ir atsakaneziai nubaustas.
Valdže duoda lyg utarninko 

anglekasiams užbaigti 
straika.

Indianapolis.—
liepė anglekasiu virszininkams 
atszaukti straika minksztuosia 
kasyk losi a lyg 
kad visi straikieriai 
400,000 sugryžtu prie darbo, 
nes kitaip visi virszininkai bus 
aresztavoti už pasiprieszinima 
prieszais valdžia.

Prezidentas U. M. W. of A. 
ant užklausymo ka tame daly
ke padarys, atsake, jog nieko. 
Kaip duodasi suprast, tai anglo 
kasiu kova ne teip lengvai pa
sibaigs kaip sau ne kurie mano, 
be pasiprieszinimo neapsiejs.

Žudinsta kasdien mieste 
Chicago.

Chicago.— Szitas miestas tu 
rintis arti tris milijonus gyven 
toju, turi daugiausia žudins- 
cziu nekaip Anglija, Szkotije ir 
Valije su 40 milijonais gyven
toju.

Suraszas parodo, jog kas die 
na atsibuna viena žudinsta o 
pleszikai, piktadarei ir kiti ap 
vogia gyventojus ant milijonu 

Vieni kitus kaltina.

utarninko ir 
skaitliuje 

darbo

dnlnrin

4

SU
Lenkįje paila- 
National Cit v %

Priverstinai nori užvesti ang- 
liszka kalba parapinesia 

mokslainesia.
Baltimore, Aid.—

....__ ___ j susivaziavi-
Rymo Kataliku bažny- 

Suv. Valst.

czionais atsibuvo
mas
ežios virszininku
ant kurio likos innesztas užma
nymas per kardinolu Gibbonsa 
ir likos užtvirtintas, kuris pra- 
szalintu isz katalikszku parapi
jų visus 
žuvius.

Visas mokslas katalikiszko 
tikėjimo turi būti vestas

svctinitautiszkus lie-

ang-
1 iszkojo- kalbvąhn katras isz
vaiku nemokės katekizmo ang

lie bus priynitas prie 
visos daraktorkos 

aplai-

liszkai, 
birmavones 
parapinėse mokyk losi a 
kys paliepimus idant dažiuretu 
kad vaikai terp saves nekalbė
tu svetimom kalbom tiktai ang 
liszkai.

Tokis invedimas butu labai 
prieszingas visom tautom czio
nais, nes jeigu bažnytine val
džia butu tai padarius isz poli- 

atžvilgio tai niekas 
juos už tai nepanickinetu ir 
pripažintu tai už patrijotiszka 
darba.

Biskupai tvirtina buk 
nori uždraust svetimtautiszkas 
kalbas, kad atejteje jiems butu 
lengviau vesti parapinius vei
kalus, (o ir apsodyt parapijos 
su ajrisziu kunigais!)

Panaszus užmanymai ajriszi- 
niu biskupu jau eina nuo senei, 
bet jeigu savo paliepimus pri- 
spyrines tai permaina greitai 

Pradės augti tau- 
bažnv- S

tikiszko

todėl

gali užejti. 
tiHzkos katalikiszkos 
ežios kaip grybai po lietum o 
kurie bus vienatiniu budu.isz- 
cjimas isz tojo padėjimo, 
žmonis netikės tiems 
tikėjo per tiek 
apdumtais.

Tas turės invykti ir tai neuž- 
ilgio, jeigu ajriszei su vokie- 
cziais prispaudines atejviu ku
nigus ir parapijomis ir uždraus 
kalbėti juju motiniszka kalba.

6,000,000 aukso szaltinis.
Washington, D. C.— Alaskos 

aukso szaltiniuose 1918 metuo
se, aukso vertes buvo inkainuo 
ta apie $5,900,000. Panaszus-gi 
aukso 1917 metuos buvo $9,810, 
000, tai yra 1918 metais abel- 
nai per visa teritorija iszsky- 
rus pora distriktu aukso paga
minimas sumažėjo. Tas suma
žėjimas buvo deįtrukumo dar
bininku, inrankiu pabrangimo, 
ir neužtikrintu sanlygu ateity
je. Kai-kuriose vietose suma
žėjimas buvo dar ir del'neprie
lankiu oro atmainų del kuriu 
turtingesnieji szaltiniai 
kai nukentejo.

1918 m. Alaskoie

nes 
kurioms 

metu ir likos
y

tfcro-

kai d nra-
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ISZ VISU SZALIU
Valgyk kiauszinius, vyną, mi

dų, karvažole ir salota, o 
gyvensi ilgai.

London.— Daktaras Josiah 
garsingas angliszkas 

raszcjas,

ISZ ROSIJOS
< <

ZOKONINKAI STATO
KLIOSZTORI ANGLUOI.

zokoninkai dviieka 
metu adgal pradėjo atnaujinet 
kliosztori Szv. Paneles Buck- 
faste.
tiejei zokoninkai dirba 
ir nakti idant pabaigt savo sun 

garbes Dievo. Ti- 
užbaigti

Su (lidžiauso kantrybe 
diena

ku darbu del
kyši dabar užbaigti in de* 
szimts metivBadai.tasai kliosz- 
toris likos pastatytas 1015 me
te o vėliaus sugriautas kelioli
ka szimtu metu adgal ir tik da
bar pradėjo jin atnaujint tieje 
zokoninkai.

*

svaras vario vertes $17,098,563. Didžiausios ant svieto 
Tai yra .mažiau neg 1917 m. 
kuriais iszkasta 88,793,400 sva-
1U’
tame praneszime, kad iszkasta
mažiau del stokos darbininku

Tais metais buvo d ir
arba

$24,240,598 vertes. Sakoma

ir tyivu. T___________
bama 17 vario kasyklų, 
tiek pat kiek ir 1917 metais. Va 
rio kasimas ant Alaskos 
smaukos eina geryn 
vario turianeziose
Talkeetna ir Broad-Pass apie- 

Varįo žemes plotas

ypatingai 
plotuose.

P°r: rand

linkesc.
užtiktas 19.15 metais ties Rai
ney Crock, upelis kuris inteka <.

9
pigios

minksztos kasyklos dega.
Bicknell, Ind.— Ugnis kylo 

vienoje isz didžiausiu minksztu 
kasyklų American No. 1, arti 
czionais. Virszininkai tikysi 
kožna valanda baisios eksplio- 
zijos nuo sukuopi n to gazo. Ba
dai kasyjdosia darbininku nesi 

la, nes ugnis kylo kada vi
si buvo iszeja namo.

Kas straikuoje, tas popieru 
neapiaikys.

kilimą anglių kainu 
pasekme

anglių straiko.
Kabinetas. ' * Po Kabineto 

susirinkimo spalio 25 d. Pini- 
gyno Sekretorius Glass davė 
szi praneszima, kuris liecziasi 
Tautiszkos Industrijines Kon- 4 C

Industrijines 
visuomenes

sulaikius 
kaipo grasi nanczio

Sutinkant su pa 
Konfe- 
grupos,

ferencijos. 
tarimu 
rencijos 
Kabinetas apsvarstė klausymą 
tolesni ai 
darba, ir

test Konferencijos 
vienbalsiai nutarė,

Pittsburgh, Pa.— Sudže Orr, kad toki nauja konferencija,

v rain Delta River, 
esąs didžiausias plotas 
vario rudos.

sakoma
supreme sude, nedavė keliolika 
mainioriams ukesiszkas popie- 
ras, už tai, 
straikieriu.

Valdže aresztavojo 500 suvir
szum raudonųjų po visas 

Suv. Valst.
Washington, D. C.— Valdže 

pradėjo kovot ant tikrųjų prie 
szais raudonosius ir bolszevi- 
kus po visa sklypą. Subatoje 
padare ablava ant visu nužiū
rėtu raudonųjų ir
suvirszum 500' kuriuos 
bens in Ellis Island ir iszsiuns 
adgal in Europa isz kur pribu-

Tcrp suymtuju randasi ir
Chicago 

New Yorke 
Hartford,

kad priguli prie
Pricžaste savo 

pasielgimo iszaiszkino sziteip:
Suv. Aralst. prezidentas Wil

sonas ir valdže pripažino ang
lių straika netinkamu ir prie- 
sziuaneziu prioszais kons.tituci-

Negaliu jums
duoti prisiegti ant Amerikos 
isztikimybes,, pakol imsite da
lybas straike.

je Suv. Valst.

aresztavojo 
nuga-

atstovaujanti szalies 
but suszaukta, ir nepadalyta 
in grupes. Ji susidės isz penkio 
Jikos žymiu Amerikiecziu. Tin
kami asmens yra dabar Kabi
neto svarstomi ir bus Preziden
tui rekomenduoti.

Paczto Departmentas Pra- 
nesza, kad uosto darbininku 
straikas New Yorke mažai te- 
apsunkina siuntimą ir priėmi
mą laiszku isz svetimu szaliu.

žmones

REKONSTRUKCIJOS DAR 
BO SUTRAUKA.

J

BERŽELIS.

vo.
keliolika Lietuviu, 
arcsztąvojo 200, 
150, Detroito 50,
Conij^ 4, Newark 27, Ansonia, 
Conn.',127, Philadelf i joj

Egzekutyvis Dept.

Oldfield, 
daktaras ir raszejas, apgarsi
no ana diena receptą, kaip gali
ma ilgai gyventi ant svieto ir 
sulaukti senyvo amžiaus. Jojo 
būdas yra lengvas ir ne sunkus 
ant iszpildimo. Sitai ka reike 
valgyt idant būti dnitu ir susi
laukt ilgo amžio: valgyk kiau
szinius, vynvuoges, midų, kar
važole ir 
Jeigu tai pildysi 
nuo 90 lyg

14 ypatų užmusztu ant 
geležinkelio.

Paryžius."— Simplon ekspre
sas stovėdamas terp Pont-sur - 
Yonne, apie 60 myliu nuo Pa
ryžiaus, likos trenktas isz už

kuria ėjo in 
Nelaimėje likos už- 

muszta 14 ypatų o 38 maž dau
giau sužeido.
Popiežius paženklins du 

lenkiszkus kardinolus.
Rymas. — Popiežius tikrai 

paženklins atejnancziam kon- 
sistore, kuris atsibus Gruodžio 
menesije du naujus lenkiszkus 
kardinolus: varszavini ir gniez 
dzenska, arciviskupus. Badai 
ir iszpaniszka arciviskupa pa
darys kardinolu.
Aniunicijc tteplodavojo, 10 

užmuszti.
Namur, Belgije. — Arti for

to Diave ekspliodavoio daug 
amunicijos užmuszdama 
szimts o 62 likos sužeista.

Drebėjimas žemes Italijoi.
Rymas.— 

bėro upes kilo smarkus drebė
jimas žemes. Ryme yra didelis 
nekantrumas, buk drebejime 
žuvo žmonių, bet žinių isz te- 
naitines aplinkines nedaeina, 
nes telegrafai suardyti. Mies
tai San Seperno ir San Barce- 
lones badai likos sunaikinti.

iszsikrauste ant

apgarsi-

salotu (neiszvirta.) 
lai gyvensi9

105 metu.

pakulio per truki 
Geneva.

1

dc-

Aplinkinėje Ti-

Raudona Rože” užsmaugė 
daug žmonių.

Poltava.— Jauna motero ži
noma kaipo “Raudona Rože,” 
turinti vos 22 metus, buvo bu
deliu “raudonojo tribunolo” 

Toji motere savo 
locnom rankom užsmaugė daug 
žmonių kurie prieszinosi sovia 
tu valdžei.

Gilukis, jog mes gyvenam 
Amerike.

Helsingforsas. — 
keli Finai isz Petrogrado in 
Helsingforsa, apsakinėja, kad 
lenais yra nesvietiszkas bran
gumas, nes už viena maža sil
kių reike mokėti po 200 rubliu 
ir daugiau; svaras 

pusk vatiorke 
Tukstanczei 
ant kaimu kur 
yra pigesnis o oras sveikesnis. 
Badai Petrograde dabar ran 
dusi tiktai 300 tukstaneziu gy
ventoju isz pustreczio milijono, 
Dalis Omsko yra apleidžcmas 

per Kolczaka.
Omsk.— Isz priežasties gra- 

sinanezio pavojaus, generolas 
Kolczakas paliepė savo vaiskiu 
apleisti nekurtas dalis Omsko. 
Trukei sustojo ėja, o visi vago
nai ir lokomotivas likos su- 
kuopintos in Omską idant lai
ke prisiartinimo bolszeviku ga
lima butu greieziau apleist. 
Ozeko Slavai ’dirMs į^rgsti si- 
biriszka geležinkeli, kaipo ir 
Amerikonai, bet amerikonisz- 
ka ligonbute su 800 ligoniais li
kos perkelta in Irkucka, 1,000 
myliu tojaus.
kas tildysi didelio užklupimo 
per bolszovikus.

Apsjrvietimas Rosijoj. *
Vladyvostokas.— Pagal pra- 

neszima profesoriaus J. X. Kor 
lovo, tai priesz revoliucija Bo
sija buvo tamsiausia moksle už 
visas kitas vieszpatystes.

Priesz kare Rosijoj ir Finlan 
dijoj buvo 125,786 mokyklos in 
kurias lankėsi 8.263JJ46 moks
leiviu arba ant kožno tukstan- 
czio gyventoju pripuolė tik 48 
mokyti. Tik septinta dalis va» 
ku ėjo in mokslą o likusioje pa 
siliko “tamseis.”

Raudona Rože, t

“raudonojo tribunolo 
bolszeviku.

Pabegia

i r., 
rr

bulviu 125 
pieno 82 r., 

gyventoju e j na 
pragyvenimas

Matyt Kolega-

■ir

J
*■1

ė

Gyventojai 
ulycziu.
Mackinsonas su savo sztabu po 

aresztu.
Saloniki. — Feldmarszalka 

Mackinsonas su visu savo szta
bu likos aresztavotas ir adga- 
bentas in czionais per francu- 
iszzka militariszka palicije. Be 
pavelinimo negali iszeiti ant 
ulyczios ir nuolatos yra visi po 
priežiūra palicijos.

Augsztesniu 
mokyklų buvo 59 in kurias lan 
kosi 68,638 studentai.

TRUPINELEI.

Suvirszum 43,000 namai

PRAEITIS.

(Deklemacija.) 
Tarp girriu tamsiu, 
Kur Lietuviu narsiu. 
Skambėjo daineles auksines — 
Sziandena tiktai 
Vos beliko kapai — 
Atmint didvyriu gadynes.... 
Czia Slemiu takais, 
Žemaitijos miszkais
In kara lietuvninkai trauke 
Ir vilczia karszta, 
Kaip svajone saldžia, 
Kryžiocziu isz Pamares lauke... 
Karionių laikai 1
Tuos dar mini vaikai, 
Nors vargas ju szirdis suspau- 
Nors paneziai tamsos 
Lyg jaunutis Auszros,
Ir rupesezius jaudo ir jaude....

I

ji 

■ n įl 
? 1!

'■'I I

Berželis užgautas asztriu kir- 
v kur tapo,

Raudojo, lyg vaikas ant mo- 
tynos kapo.

Per balta jo žieve sula nurie-
<lejp,

Szakas jis nuleido.... ir lapai t V"

*

likos sunaikinti Belgijoj, Fran 
ei joj 46,000 namai ir 336 bažny- 
czios, laike kares.

* Norints Snezo kanalas yra 
tiktai 99 mylės ilgio, bet su
trumpina kelione isz Anglijos 
in Indija ant 4,000 myliu.

Žąsis gali gyventi 50 me
tu, gulbe 100, žvirblis 40, viszta 
10 o kurapka dagy vena lyg 15 
metu. > y

* Filadelfijoj tūlas szuo gy
veno 36 dienas be maisto.

Francuziszki mokyti isz-*
rado būda ižgavimo 15 procen
tą cukriaus ir 60 procentą spi
rito isz kaktuso kurie auga Al- 
gerijoj. q •

* Pirmutinei gyventojai ku
rie apsisedo Brazilijoj, mokėjo 
už kate po 1500 doleriu, o už 
kaežiukus tiek aukso, kiek jie- 
je sverdavo. ..j-

Spalio 
24 d., Prezidentas Wilsonas pa
siuntė praszyma mainioriams, 

su 
Sekretorių Wilsonu,

kurie turėjo konferencija 
Darbo 
kad atnaujinti konferencija su- • 
laikyti anglia^kasyklu straika. 
Prezidento pirmas pasiulimas 
buvo, tartis; antras, pavesti da 
lyka iw’bitracijai,jei tarimai ne 
pasisektu: ir treczia, palaikyti 
darbo veikimą kasyklose.

Anglių 
atstovaujantis * 
Wholesale Coal Association

* per kuriu

Conn.’,’27,
Waterbury 6,
Pittsburge* 2,
Youngstown 15 ir 1.1.

Valdže nepaliaus aresztavoti 
tuosius bolszevikus, pakol visu 
nesuyms. Pravardes visu turi 
kurie prieszinasi sziam sklypu.

Isz suymtu rasztu, pasirodo 
jog tiejei anarkistai ketino 
sukelti revoliucija visosin da
lyse Ameriko. 
trinkiu, amunicijos), bombų' ir pereina 100,000,000 tonu ang

46, 
New Haven, 2, 

Baltimore 8,

Daug plakatu

Anglis. pirkliai, 
American

rankas kas-inetai
'^0

virpęjįo.
Neverkic, berželi, neverk, no 

raudok ie,
Praeis žiemužele, laikai bus 

kitokį,
Pavasario sauje iszvydes dnn 

guose,
Lapus tu ingysi ir volei ža-

liuosi.
J. Dąugszas,

(j» ■ • ".'r-r
■ r*‘ Szfiosab be žmistos

[de.

Nuszvito dangus.
Ir atbuvęs žmogus 
Laimingai užtraukė dainele. 
Dainele tėvu, 
Ant didvyriu kapu, 
Kur mirė už savo žemele • •• •• 

Z ižas.

— Katrie save gyro yra tai 
broleis melagiu.

— Kas eina augsztyri 
tikrai eina.

— Kas klaidas šlepe, tas 
dvigubai yra kaltu.

—- Darydamas gėrai tuoni

9 tas
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Sa narei likusios 
szeunynos, kurie 
prie gyvasties, 
Szvaicarije ant gyvenimo. Jei
gu visos likusios karai iszkos 
szei 
t

cariszkos 
du pasiliko 
nusiduos in

mynes kurios likos iszgui- 
isz sąvo sklj’pu 'apsises 

’ Šveicarijoj, tai tasai sklypelis 
i liks republika iszguitu au- 

t >kratu.

-o 
szkaple- 

dvaso 
kad

net kauleloi braszka ir kiauszą 
galvos tepa alyva.
dntezei suvysto, o lupas pate
pa su arielka. Po tokei szeren- 
gai, tai kudykis tikrai ka»sžm 
kokiu įęali iszaugt. . f

— Moteres Graikijoje, deda 
ifios pirma karta kudyki in lop 
szi, tai trjs kartus apsisuka 
priesz deganti ugni ir dainuoja 
savo paprastas dainas.

— Turki nes motinos tuo jaus 
po užgimimui kudykio apkabi
na visokeis burtais, 
szventais daigtais.
paima szmoteli purvyno, 
skiedže karsztam vandeni jo de 
da kudykiui ant galvos sznabž 
dedamos visokius burtus.

— Iszpanines > motinos da- 
lipstineje savo kudykio veide
li su egles szakute, ka ženkli
na pagal juju —.dideli gilinki

szkaplereis aprazgo kudyld 
ir duriu klemka su 
reis užrisza kad pikta 
no kenktu kudykiui 
laume ne apmainytu.

O kiek turi burtu tosios bo
bos Jcą prie moterių eina, tai 
ne ant jauozio skuros ne sura
ižytum. — Jeigu labai motore 
serga tai ir su stula apjuosi nė
jo ir tokias'komedijos su ligor- 
no dirba jog cziou ne iszpuola 
raszvt.

Paskui

v
7 •
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TAUPUMAS TURI BŪTI PAMATU NUOLATINES TAUTI3ZKOS GEROVES.
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YPATISZKAI UŽTIKRINTAS.
Sziandiena Dede Samas iszleidžia savo vaikus in Svietą laimes linkėdamas.

. .tų;v

r’T’U

kada užgema ku- 
dykis, taj motinos savo kudy-

Irlandijo,
ir

ki prirista su juostele isz savo 
plauku, idant Inupie ne per
mainytu kudykio.

Ulandijo deda naujei — 
Užgimusiai kudykiui in lopszi 
czesnaka, druska, duona ir 
szmoteli mėsos. v >

— Rumoriii motinos apri- 
sza savo nąažiulolėlU kojas arti 
kulnių su raudonu kaspinėliu, 
idant apsaugot nuo nelaimes— 
kaip josiąs įkalba. Motinos ku- 

Wales deda 
reples arba peili in lopszi ku
dykio, idant butu saugus nuo 
nelaimes. Ir daugeliose vieto
se Anglijoje to paproezio lai
kosi.

— Francuzijoje aplink i n^je 
Vogezn .užgimė vaikai ant jau
no menulio, buna drąsus kal
boje, negu kiti; o užgimė laike 
pilnaiezio, mažiau mėgsta kal
bėt nes dąuįjpau i sumanesni.

— Brotanijo Francuzijoje, 
suėjusios moteres prie gimdan- 
czios, priima kudyki, mazgoję 
jin manko visaip kudyki, jog

■ ■ J' j |'t ■ '% h J * 1 F
--------- ——.-i-___________________________ J  

duona

3
c

t.

tai yra
Apart to, 

at- PATEMIJIMAI. 
—-----

— Sziadienine adyna viena 
verta dvi adynas rytojaus.

*— Laime tankiauso kaip 
jieszkome tankoi juo- 

, jos: turime

r /E. / - ; b/./
K - -

Stantone, Nebraskoje, sude- 
pamatu sale po vardu

• erinania Hali,”
go lyg

in kuria au- 
i vok i szios 

auguves, laikyti susirinki- 
s, balus, teatrus ir t. t. Ba- 

.1 nekuriu sugryžusic karei
viai isz Francijos padege 
mx?na, nes negalėjo žiūrėti 
cįuancziu in taja sale fricu.

—H

Gal ne vienas žmogus maus
ta del ko umerikoniszkas dole
ri.! turi didesniu verte ant avie 
to ne kaip piningai kitu viesz- 
patyseziu ? Verte piningu pri 
guli nuo to, kiek koksai skly- 
} as turi aukso ir sidabro, kaipo 

varancije, jog reikale pareika 
avinio, gales permainyt ank- 

popierini doleri, 
didžiausiu turtu sklypo 

jeigu tur ta voro kuri 
parduoda kitoms vieszoatvs- 
toms už kuri aplaiko auksu.

In laika penkių metu visoki 
europiszki sklypai pirko nuo 
Suv. Valst. tavoru už 2614j bili
jonu doleriu, o Suv. Valst. pir
ko tavom nuo kitu sklypu tik- 
4 J už 12,/2 bilijonu doleriu, kas 

asirodo, jog europiszki sklv- 
> Dedei Šamui vra kalti J4 ♦

Lijonu doleriu aukse.
Suv. Valst. davinėjo kreditą 

, I tai i jei ir 
kitiems sklypams ant bilijonu 
doleriu, bet vietoje piningu, da 
vine-jo tavora.
koniszkas auksas pasiliko Ame 
rike ant vietos, o už isZsiunsta 
tavora, Amerikas aplaik.vs 

mg aukso isz užrubežiaus. 
giszeftas laike

sirinkinejo visokios
laikvtii 1

(

t J ji 
.nt

fvscziu ?

'j už kožna
Bet 
yra tas,

\nglijai, Franci jai

<h
T*

Todėl Ameri-

, Anterikas 
aukso

••ip tai darosi
TP8.

Žodžiu: sklypas, kuris turi 
u mg ta voro ant pardavimo ki- 
1 oms sklypams, turi vilti už
laikymo savo aukso ant 
les vertes.

dide-

nigaiksztystoje.

KiekvieSziandiena Dede Samas iszleidžia savo vaikus in Svietą laimes linkėdamas.
::“3 Amerikos jaunikaitis, kuris ateina prie to kad pradėti kovoti savo gyvenimo kova, gali 
nesztis su savim po pažastimi, priesz nepasisekimus
Ir jis gaudamas nuo valdžios apsauga ingys mastima ir pobūdi, kurie ji privers prie pasise
kimo. •» ■ i ' 4 •

ali lengvai taupyti. Valdžia net ir bę-

nas
apsauga, kuria jam valdžia suteikia.

Dabar jaunuomene, Ledos Šamo pastangomis, g 
diniausiam taupytojai suteikia progos saugiai taupyti, pradedant dėti savo ateieziai tuvte
perkant valdžios užtikrinta 25 centu taupymo ženkleli. Nuo to jis gali žengti prie Kares, 
Taupymo Ženklelio, (War Savings Stamp,) ir Pinigyno Taupymo Paliudijimo • (War Sa
vings Certificate, kurie jam suteiks užtikrinimą priesz gyvenimo nesmagumus, ’ Ir insigy- 
damas tuos pinigus jis ingaus paprotį taupyti, o tai ji prirengs in gyvenimo kova.

Dede Samas siūlo pilna laimes užtikrinimą.

vos laisve sekaneziais budais: 
i sznesz i ma is rozol i uc i i u, 
testu, liuosnoriu važiavimu Lie 
tuvon kovoti su jos prieszais 
ir rėmimu visokiu Amerikos lie 
tuviu darbu, kurie tiesiai ir at
virai lytisi Lietuvos Respubli
kos gelbėjimo.
zacija taip-gi turi uz 
tyksla visur ginti Lietuvos1 
lietuviu vardu ir garbe ir rupiu

pro-

Sz ita organ i- 
turi už ’ savo 

n

nemažai sustiprins anų 
šia.

dva-
.   — B- ! I ......... ... .„„„M—!■,»«.

dosi visur ūkanota diena,
net nėra straiku,
ir geriausius darbininkus isz
darbo pirmiaiife paleidžia iiėgu

•1 t

kur
atejvius kad

Nemainvkite 
ant 
kulaciju, nes

savo bomlu 
kokiu ten apgavingu spe- 

žinote, jog jum 
• ‘kas gero dalyko neparduos 
k ta i geidže jus apgaut.
v-b v h 
is, kuris

Lai- 
ite bondas, nes tai kaip auk 

niekados nesudils. 
*as Amerikos už jiaises gva- v u z.• .iiiina, o atejteje 

j jis daugiau.

Jauni lietuviai

<rausite

tarnavo Su
vienytu Valstijų kariumeneje
matomai ruoszesi 
norimo

prie patar
šųLietuvai kariaut 

prieszais ne juokais, bet tikru 
“Tevvne

kareiviu 
vietos

J > pranesza 
susitverusi 

ant 
esą prisiraszusia

dr rbu.
kad Chicagoje yra 

organizacija ir, 
jau

virsz 50 kareiviu, turi iszsirin- 
kia savo 
organizatorių 
lyn. T 
kia telktis 
tarnavusius kareivius o 
nekareivius nuo 20 m. iki 40 m. 
amžiaus, 
sąko —•

Organizuokimes 
gr'eicziausiai in viena buri ir 
gelbėkime musu žustanezia Te 

Organizavimo reikaluo 
se susiraszykite sekaneziu ant
ra szu :

JpL Zamkus, 4121 So. Rock
well St.,. Chicago, Ilk 

Czionai seka 
musu

centrine valdyba ir 
varyt darba to- 

l’oji organizacija szau- 
kruvon visus cziou 

net ir

Atsiszaukime jie

visi kuo-

•vvne.

kuriu
miasi:

P. I.
i .izacijos

instatai, ant 
rc-orzanizacija

v ra ♦

arba tamaujan-
S. V. arba allijentu ka-

Kareiviai priima 
Szita 

lalinasi in du skv- 
ka-

20 iki 40 metu, 
anzucija (
(I) Lietuviai tarnavę

Tykslas szitos orga- 
sujungti visus 

Amerikos lietuvius kareivius, 
I ūmavusius 
(zi us
nuomonėse, 
mi nuo 
ori* 
TU:
riumeneje. (2) Lietuviai uebu- 
vr kariuomeneje. Organizaci
jos tykslas yni kovoti už Lietu

W t'-'
* -4

Tautininku Sandariecziu kuo 
pos dar užimtos klausymu link 
Seimo busenezio AVatorbury, 
Conn. ■ t 4 i

Tautininką i tarpe savos, turi 
teip pat pabaltintu grabu kaip 

k r i k szczion is dem.ok rūtai

Waterbury

ir krikszczionis demokratai
Gabrus, Kaupus ir kitus, tai ne

tis lietuviu gerbūviu Ameriko-'|n*Įurj ]<aj 11cį neprigulinti
jo.

P. II.— Kuniszkas lavinimą
si, kaip tai: gimnastika, atleti
ka, kareiviszkas 
masi ir 1.1.

P. III.—

manksztini-

Kultūrinis lavini
mąsi, kaip tai: rengimas moks- 
liszku paskaitų, prakalbu; mo
kinimas! amatu, veikimas lab
daringu darbu, 
bininku reikalu ir 1.1.

P. IV.— Draugijinis lavini
mąsi, kaip tai: rengimai pasi
linksminimo vakaru, draugisz- 
ku iszvažiavimu ir t. t.

Valdybos virszininkai:
Dr. S. Naikelis, 1-st Lt., pirm. 
J. J. Zimkus, 1-st Sgt., raszt. 
Dr. S. Biežis, 1-st Lt., ižd.

Szis atsiszaukimas priskubi
na telktis visiems liet, karei
viams krūvon daromas muset 
tai bus ar tik ne tos misijos isz 
Lietuvos atvykusios darbas ku 
rioje yra Amerikonai Lietuvos 
pilietybe priėmė ozion 
Amerikoniszka Brigadą su vi
sa czionykszczia amunicija ir 
kitais kariszkais inrankiais.

Prie tos gelbėjimo Lietuva 
Brigadas, yra norineziu pristo 
ti ir amerikonu ne lietuviu ka
reiviu.

Isz Francijos gryžes dar ne
seniai vienas kapitonas ameri
kietis New Yorke,

* ‘ Tėvynės

ir

s pakeltas 
nes girdi-

gynimas dar-

tveria

lankosi po 
du kartu “Tėvynės” ofise 
klausdamas, kur yra ofisas pri
imantis Amerikos kareivius va 
žinot Lietuvon in pagelba Lie
tuvos kareiviams, bet antueląi 
mes kur kas New Yorke da nė
ra toksai ofisas žinomas, tai ir 
tam kapitonui negalima buvo 
nieką prirodyt.

Mat kareiviai Amerikos sa
ko važiuodami isz Francijos, 
jau dažinoja kad Anierikos at
stovui kareiviai gulėsią 
žiuot Lietuvai talk i n t.

Szitokis gandas pasiekians 
Liet u vos įka f eiy ips,t i. -t .<■«,,> v .. ,*/ e* / ’* ’♦ 4* *\ 14 \ < t i* *■ *

kareiviai

prie Sandaros, o vienok užima 
vietas tautininku urėduose 
Tarvbose. •r

Seime muset bus tame noąp- 
ižiurejimo reikale

klausymas būtinai, 
ma kad kai kurie tautininkai 
lai asztriai in tai szvairuoja.

Negalima niekad ne 
kad neprigulintis in organiza-

pauksztis veiktuei jos pulką 
del jos su isztikimy.be.

norėt

Ant kvatieru. Kur stovi 
lenku kariuomene pas dzūke
lius lietuvius agrobtose dobro- 
dzieju vietose, tai jie kvatic- 
ruojasi kaip senovei būdavo 
instatyti pas ūkininkus mąsko 
liai. Juos lietuviai lenku ka
reivius savo prieszus turi szert 
kaip tartum badąujanczius no
ri ar ucnoyi. Mat Lenkijoje 
badas, tai kareivius valdžia ne 
isžmaitindama, užtupde 
sprando lietu v. ūkininku.

Mat Lenkijoje

ant

Minksztu anglių kasyklose 
užsiliepsnojo didės straikos, 
bet kad Suvienytu Valstijų vai 
džia eina priesz straikierius už 
draudžia straikuojantiems lai
kyt susirinkimus, skobai ohia 
in darba, tai laimėjimas strai- 
ko sunkus,
labinti ^zitaitie kad patis dar
bininkai vieni straikuoja, kiti 
gi OipKi dirį>t, tai koksai cz/m

Dalykas svarbus

klausymas, kad vioniemė kiau
rai gyyenimąs nepakeliamas, o 
kitiems geras nes jie nenori 

degu nebūtu skobu, 
nereiktą ne valdžios insikiszi- 
ino link- dabojimo buk tvarkos, 
o tuoml tarpu patis darbo žmo
nes nciszlaiko klausymu blogu 
nusidavimu, tai kaip gi cziou 
iszeina? * “Saulėje’7 buvo pra 
ncszta ką<| IH?0.atoi 
viai gerinus nieKur nesikisztu 

ijsz, ti k po nęs ir teip , ątoįviąms ę»įon riu U? ; Ą ■ ■ .V'4. ..'V' V/ J V .••• -■

straiku?

4

va-

■ v *

■H. f ■

amerikonus tinginius, o ką jau 
sakyti kėr atejviai pakelia 
straikas arba maiszatis?...

Matome aiszkiai, kad atei
viai krintame in nelaimiu klo
ni, nes cziou esam neapkenezia 
mi, o kad nori kas iszvažiuot, 
neiszleidžia, tai kyszo vergijos 
szmekszla kaip W. Virginijoj 
inlind tįsiems 
mainieriams.

Mat in W. Virginijos minksz 
tu augliu kasyklas kas papuo
la, tai kaip pasakoja ton buvia 
tikra yra pekla isz kurios 
ku isztrukt net ir užsi 
šiam ubago kropszi, 
kasmet mat jieszkoma darbi 
ninku, tai nežinodami 
ir inlenda nei žiurkes in .siustas 
ir neisztruksta.

Tai-gi ir dabartinis minksz- 
tose anglyse straikavimas la
bai ūkanotas. J

.... —L---------------

terpkalniuosia

i’ios sun- 
zikabinu- 
o in ton

M 
žmonis

i

b rolei: 
sius nežinodami 
ant nosies....

— Del nekuriu žmonių di- 
džiause nelaime yra, kaip jie 
mielina apie kitu laime....

. — Duszios žmonių 
ginėjo vienos
kaip žvake nuo žvakes....

— Žmogų augsztuniis-li gali 
pažint ant to, kur ne tur jokio 
puikumo ir nosies augszyn ue

jog

kudykiui atoinancziam gyveni
me.

Būrio kai tuojau po 
gimimui nardina in szalta van 
deni, kad kudykis butu drutes 
uis ir szalczio nebijotu.

— Lietuves moteres po už
gimimui kudykio kol da buna 
nekriksztytas, tai ražanezeis ir Į kelia.
/ _ _ ■ _, t , , '....... , I ______
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i| Liet. Amer. Pramones Bendrovei l
DĖLTO KAD

t

t
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Teisingai Sumaniai ir Gabiai yra Vedama

X i 
i: X X

A

SKAITYK SZIUOS FAKTUS IR PERSITIKRINSI:

1) Szioji Bendrove daugiausia suorganizavo kapitalo ir tik in kelis 
menesius laiko.

2) Szioji Bendrove placziausiai varo bizni jau net keliose 
ir turi insteigus keletą skyrių, kaipo:

a) Konstrukcijos (statymo), ,
b) Exportb ir'Tmporto (iiivežimo ir iszvežimo prekių in Lietuva’ 

ir isz),
o) Jndustrijos (iszdirbystes), taipgi
d) biurą siuntimo pinigu, laivakorcziu agentūras etc.

3) Szios Bendroves investytas turtas jau sieke keletą szimtu tilks
ta nez i u doleriu.

II *

4) Szios Bendroves szerai geriausia turi verte, nes pinigai saugiau
siai yra investi in turtą, kurio verte yra pakilus jau ant 50% procento, 
r.eiszkia, apvertus dabar Bendroves turtą in pinigus, gaunama tiek pel-

Užtai ant tiek pat ir szerai jau yra vertesni.
*

5) Szioji Bendrove didžiausia daro pelną, nes in puse metu po susi- 
organizavitnui jau iszgali mokėti szerininkams, nuo pelno jsz apyvartos, 
net (8%) asztunta procentą dividendo.

6) Szioji Bendrove tinkamiausiai gelbsti Lietuvai ir geriausia pa
tarnauja Amerikos lietuviams persiuntime drabužiu ir maisto saviem- 
siems in Lietuva, negeidžiant isz to jokio pelno, tik su primokejimu 
persiuntimo leszu. ’ , .

7) Szios Bendroves darba užgiriu Lietuvos Prezidentas, nes jo pri
siųstas laiszkas szios Bendroves ekspertę skyriaus vedėjui,

reikalinga

szakose

KS-

no.

kuris ežia 
tilpsta, duoda suprasti, kad Lietuvoje pagelba yra reikalinga, nes isz- 
girdės, jog yra prisiuneziama laivas su maistu ir drabužiais, dekuoja 
Amerikos Lietuviams už užuojauta. Sztai to laiszko turinys:
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‘‘Sužinojęs isz Tamstos laiszko iruin raszyto Rugp. 13 
d., 1919 m., kąd Lietuva susilauks isz Amerikos Lietu
viu lapkriczio men. laivo su valgiais ir draubužiaįs, prą«

poLietuvoje po lenkmeczio 
Cgraš apdovanojo je- 

neroluš .duodaihas jiems sojiq- 
ves ponu konfiskuotus dvarus 
buk už isztikimybia daugiause 
apdoyanoti buvo yokiecziai, 
.dabar užstojus Lietuvos vai-, 
džiai, Suvalkijoje jau tuos dva

1883.

dabar užstojus Lietuvos %, • • I 4 . J > • •
rus valdžia suskaldymą doya-f 

Y 
i 
X X
X

ąe. Nežino k^del da kiti likop
’......... ' ■' ■ 1

noja savo kareiviams, teip-gi 

jie stato sayo krutinės apgi-
už karisžka i^žtikimybia,

nant iszgelstant sąvo tevussza-
U. ■ .

Suvalkijoje VilĮuiyiszkio
apskrityj — Stolaukėlis, Stan
kuponus, Sinkus; Mariąmpoles 
apslu'; Liudvinavą, Linijąs, Jie 
varovą, gaujai}vari, Igliszki, 
Mikaliszki. Sžįe dvarai yis fąi
varovą, l^aujadvąri, Igliszki 

biįivo jeneroįu 'ypkiecziu* rauko

si ant toliaus. Rąąeihiu apskr
Jurbąrko Mąjoratą Šergijovs- 
ka. Taąrages apskr. Taura-, 
ges Majorato Budricziu„Paže- 
runu ir Vizbuntu dvar.7 , 7 ■ į ' ' » i ■ i

Niekur laikrasz,ežiuos
runa ir Vizbuntu dvar.7 , J. > 1 » I ’ <„ « ' 1 >

ne- 
Valdžia 

ponu dvarus but kąm (ląlinusi. 
Ten dvarai liekasi po senovei.

Už padalintas žemes, pieįn-
' i Ą » ' I 1 1 ’ | f i < V /

jį priiąoket, kaip kad buyy ( po 
j'

matom kad Lenkijos

1 * — t I I1 J 1-1 * t f I» I ■"

ui ui turės maž daug ap’dovauo- 
pį priipokei, kiiip kad buyo 
munothnp bat’idžiavu.
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szau szirdingai padekuoti Amerikos Lietuviams už j u 
užuojauta ir pagialb^a gimtajam krasztui.

Didžiai Tamstai gerbiąs
(Pasiraszo)v A. SMETONA, ‘ 

Lietuvos Valstybes Prezidentas
A. SMETONA

Nors szios Bendroves szerai, sulyg turto, yra verti jau po $15.00 ir 
buvo manomd nuo 1 d., Lapkriczio, 1919 m., tokia kaina pardavinėti, bet
kadangi suplaukė daugybe praszymu nuo norineziu prigulėti, tik nega- 
lincziu dabar užsimokėti, todėl paskiausiame Direktorių susirinkime bu
vo nutartą dbr trumpa lajka pardąvineti sena kaina.

patariamą pašisknbntii •nes užsiraszymai plaukiij Užimtais kas 
neiIgąį trukus betiktai kad reikos brangiau molcetauž szerus, 

' prisieti, kad ir už jokius pingus szeru negalėsi gautt nes bus vi 
pai duojjįįjM ' ‘

Tpd< nelauk, užsiraszyk sziandien?
szera. Žl^k,' _ . , ,. .
rant didžiausi ir pasekmingiausi bbrtfiS NeužmUszk pasakyti apie

ti proga visiems norintiems tapti sžerininkais j už Pigia kaina
* i i X. , / • • i i i t • _ v* • i i • F L • j • i
; ’ ------ - - - - -Į ; , ' .---------- ' - - - ■

neilgai, trukus netiktai kad reikės brangiau mokėt^už szerus,

Tokiu -biujlu duo- 
i, Vienok 

kas diena ir 
bet gali 

s visi jau isz-
.ptirdiiotį

ląlnei Dabar gali gauti po $10.00
kad tai yra viena isz geriausiu lietuviu Bendrovių, da

tai savę draugams ir, siusdamas pinigus, insitemyk gerąi jos adresa.:
• " į L ,r Jmit F *
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| Lithuanian American Trading Co.

■Bfflrsw-r

112 N. Greene St. Baltipnore, Md.
J r • ' ’ ' ' ■■į • f ■ .......
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t Apie mergaite su
| aukso plaukais
♦♦I ♦ t i 
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— Tai ne ta, 
mylėjau 1 
mano szirdies svajone? 
iszdryso isz manes tycziotiesl! 
Kas judvi per vienos esate ir 
ko isz manos norite ?

Nusuko karalius pikta veidą 
in szali ir nuėjo in savo ruma, 
o dvariszkiai drebėjo isz bai
mes, matydami taip inpykusi 
savo karalių....

Miszke tuo tarpu klaidžiojo 
vargszo mergaite; klaidžiojo 
barstydama perlus isz tuszęziu 
akiu duobiu; erszkecziai ir vi
sokį piktadagiai jai kojas brai
že; nematydama nieko klupo ir 
virto ant kelmu ir keinsp; dau 
žesi vargszo po miszka, 
pauksztelis po kletka.

Jai rodėsi, įuid ii jau niekuo
met neprareges; rožes amžinai 
nuvyto jos lupose.

Bet Dievas 
kitaip davė....

Praszvitus ėjo

Kuri verke perlais o 
juokėsi rožėmis.

kuria asz nu- 
Kur ta gražybe ir 

Kas*

Visugalis

kaip

visai

medininkas 
poterius kalbėdamas ir pamate 
mergaite, sediuezia ant parvir
tusiu medžio, o 'aplinkui dau
gybe žibaneziu perlu pribars- 
tvta.

Prisiartino medininkas ir pa 
žvelgęs in mergaite net nutir
po isz baimes.

— Del Dievo meiles, ka asz 
matau! — suszuko.

Mergaite, iszgirdus žmogaus 
baisa, eme skustis ir 
savo nelaimes.

Medininkas

pasakoti

tada

parsivedė jia 
pas save, nuprausė subjaurinta 
veideli, ir taip pas save laiky
damas gvde.

Mergaite labai dėkinga buvo 
medininkui, bet taip liūdna bu 
vo, kaip beržai, kurie ant kapu 
auga.

Perlai jai verkiant vis by re 
ir by re isz duobiu, kur akys 
buvo, medininkas juos rinko ir 
sloj^e; kaip priverk© mergaite 
kelis gorezius tu perlu,
medininkas suvarėte ju daug 
ant szniuro, nunesze in bažny
czia, ir užkabino ant ranku Pa 
neles Marijos. Mergaite taip- 
pat nuvesta bažnyczion meldė
si karsztai, tai be abejones ga
lingoji Pana Marija pažvelgė 
in nelaime apjakusios naszlai- 
tes.

Pasimeldė gryžo abudu tuoin 
paežiu keliu, kur piktoji pamo 
te akis iszlupo savo podukrai 
beveždama pas karalių....

Medininkas ėjo galva nulei
dęs ir galvojo apie baisybe to
kiu žmonių szirdžiu, kurie gali 
savo artimams tokias skriau
das padaryti — akis iszhipti.

Einant per žoles kasžin kas 
blykstelėjo, 
stojo, žiuri,
lapeliu žydros akys žiuri, k•y
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Medininkas su- 
tarpe minksztu 

sir- 
dis eme jam plakti isz džiaugs
mo; paėmė akis ir pridėjo prie 
duobiu
mergaitei.
las.... Akys paezios suszoko in 
savo vietas ir mergaite prare
gėjo*

'I

veiduose nelaimingai
Ir kas per stebuk-
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— Matau, jau matau! — 
plojo delnais isz džiaugsmo bė
giodama po miszka ir labai 
džiaugdamosi 
džiaugsmo blizgėjo 
ka szviesa....

Tuomsyk j)o miszka vaiksz- 
cziojo karalius baisiai nulindęs 
ir visai netekes vilties 
letaja atrasti) 
svieto ir linksmybių 
labai liūdna buvo....

Karalius po niiszka vaiksz- 
cziodamas galvojo apie auksa
plauke ir.... toje valandoje nu
girdo labai linksma daina.

—• Ar isz kito kraszto atlė
kęs pauksztelis ežia gieda ? — 
kalbėjosi sau karalius ir eme 

ir pamate baltais

miszka ir
, o akysO isz 

nežemisz-

numv- 
v

szalinosi nuo
nes jam

i
f .

žvalgyties, 
rubais, palaidais plaukais mor 
gaite, tarsi, angola, 
janezia po miszka. 
pamodamas

/

vaikszczio- 
Tuojaus 

ranka savo 
miszkiams prisako:

— Atveskite man ta gražia 
mergaite, vis tięk, ar ji butu 
prastuole, ar karalaite; ar an- 
gehi«...;. _ . , .

na-

tuoj nukaito kaip ka tik pražy
dusį aguona.

Tai tu, mano numylėta 
mergaite! Taj mano svajonių 
galybė!
globi, apkabino drueziai, 
neiszbcgtu.

Mergaite papasakojo viską, 
kas atsitiko, • net po keletu sy
kiu, nes karalius jos gražumu 
užžavėtas, nebegalėjo gerai 
permanyti....

— Dabar tu mano busi lygi 
gyvenimo galo!
gus busiu su tavimi! Laimin
gas bus mudviejų gyvenimus!..

Viena dvariszki tuojaus ka
ralius pasiuntė in savo minus 
kad visiems linksmu žinia ap
skelbtu kad visi drauge džiaug 
tusi ir priimtu 
gražia ponia.

Kitam tarnui liepe pakvies
ti medininku, o tretįjį tarnu 
nusiuntė paimti in kalėjimu 
pamote, kuri akis iszlupo. 
Pats karalius laimingas pa long 
vole gryžo namo sir savo myli
mąją.
turn, dainavo jiems linksma 
vestuvių daina....

Karalius kas valanda buezią 
vo jos veidą, akis'ir auksinius 
plaukus, nes begalo labai my
lėjo ta mergaite.

In savo vestuves karalius su 
prasze svcczius isz viso pasau
lio krasztu. , »

Piktąją pamote, 
podukrai buvo akis iszlupus ir 
savo dukteri norėjo

— Pagriebė in savo 
kad

nebegalėjo

Asz laimiu-

tėkia jauna ir

in 
akis

Girioje vejas uže, tiiry- 
daiuavo

kari savo

apgavin- 
gai karaliui inkiszti, nubaudė 

visiems ma-tinkaneziatam
taut, bausme.

Karalius szveneziausiai Pa
kari davė jam 

pastate
aukso stovyla su sidabriniu pa 

o karaliene nuolat jia

nelęi Marijai,
tokia gražia

■ ■■ •"

rf-
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>

žmona,

matu, 
puosze rožėmis ir perlais.

G-A-L-A-S.

KUK BŪNAT

Mano brolis Franas Subaczis, paei
na isz Vilniaus gub., Traku pav., Ka-
zoku kaimo, 
adreso.

Tegul atsiszaukia ant
(to 91)

B. Subaczlus,
417 N. Franklin Ave.,

.‘ Alliance, Ohio.

Esclipnas,Mano szvogeris Franas 
paeina isz Vilniaus gub., Traku pav.,
Ezno Woios. 
adreso.

Tegul atsiszaukla ant

And. Kaceliauskas,
417 N. Franklin Ave., 

Alliance, Ohio.

Mano draugas Lilis Sapalas, 1914
m., buvo Orient, Ill., dabar girdėjau 
gyvena apie Pittsburg, Jeigu kas žino
apie ji, malonėkit prancszt.

Teddy B. Šveikauskas,
L. Box G9 Orient, Ill.

dom)

Mano szvogeris Jonas Kascisis pa
eina isz Suvalkų gub., Zabariszku kai
mo; taipgi pajleszkau Juozą Žitincka, 
isz Suvalkų gub., ir pav. pirmiau gy- 

nežinau kur.veno Milwaukee dabar 
Tegul atsiszaukla ant adreso.

J. Katuskevlczlus,
Box 21. Bernice, Pa.

L

NESITIKEJO JOG JAM PADARYS 
TIEK SMAGUMO.

Siunczlu szlrdinga padekavono už 
telp puikia knyga kokia yra "Tūkstan
tis Ir Viena Naktų*1. Da tokiu istorijų 
ne esmių girdėjas "h* skaitės kokias 
radau toje knygoje, kur| mąne palink
smina diena tr liauti. Kada paeinu isz. 
darbu tai tuojaus grlcbluos už knygos, 
ne rupi man nereikalingas vietas. Ne
tikėjau ka kiti Raibojo apią ta knyga 
pakol sau ncparsięabonau isz redystes 
"Saules”. Vėlinu kdžnftm jlaja pirkti 
ir skaityti o turės smagumo daugiau 
kaip už szlmta doleriu, Su pagarba,

BALTRUVIENE.

su savo czir|)imit pritrauktu 
daugiau vyru, bet ir tas nieko 
nepagialbejo.

Oj, oj! kad jus mano seseles 
butumote szvarios ir mokctU- 
metė gerai valgi pagamyt, tai 
ir vyhti laikytųsi ir uorei kotu 
riub kitu atkalbi not; o szoip, 
tai naudos isz burdingieriu no- 

« a . 'k . fe « • ; •

galite turėti, ba ir vyrai ne no
ri pas kiaules sziadien ant bar
do būti.

Negirdetina

tuja phirze,

° y pa-

prie girtavimo ir 
gardžei pa- 

Sztai Szo 
grinezioje, 
in dvi va-

Tai

Nopostis užejb aut manos su 
jog da nepasvoi- 

kau, bet ka daryt, žmogus turi 
valgyt o kad ir sergi turi dirb
ti ba kitaip pastiptum,
tingai vargingai bobelkai ko
kia asz esmių.

Ka daryt, turiu pradėt ir 
gana.

Isz tikro,
meile atsiranda ir 
sigoria bueziuojesi. 
nadorijė vienoje 
tai szirdeles mano, 
landas keturi esi e, o badai buvo
terp ju ir dvi bobelkos, iszgere 
pelikes kvortas arielkos (reike 
žinot, jog tojo sztopo Szonado- 
rije da randasi pknti.) 
kaip palydėjo svetelius, ir kaip
nepradėjo buriuotis, tai net 
aplinkinėje visi kaimynai 
budo, ba tai buvo jau antra va
landa po pusiau nakti, ir mis- 
lino, jog' tai isz revolverio kas 
szaude, o tai te i p 
cziavosi.
viena isz bobelku 
per visa nedalia dejavo.

pa

garsai bn- 
Badai po tai guotai 

irapsirgo

Ne ta ūkei asz myliu primyt 
apie taisės bobelkas ka gaudo 
beibukes, tai turiu norint kiek 
primyt apie viena, 
sirgo viena moterėlė džiaugs
mo liga, paszauke bobele, o to
ji tuojaus paszauke: 
rite vi skęs ?” 
ke, už kuriu vyras turėjo 
mokėti vienam

Sztai ap-

“Ar tu-
Atsirndo ir vis-

Vuz-
lietuviszkam

Tas

Jau badai! 1 
idant in czion pribuvusios mer 
gėlos butu davatkoms, 
nau ir 
damos szipu in Ąmorika, visos 
savo bročtvas gyvas ir

VAIKU BIURO DARBAS.

1912 metais Kongresas isz- 
dirbo instatymus, kuriais buvo 
sudarytas Vaiku Biuras.
Biuras buvo padarytas dalimi 
Darbo Departmento ir Kongre
so, paskirtu jam priederme isz- 
tirti ir praneszti viską, kas lie- 
cziasi 
vairiu klesti musu gyt/en|į>ju.

»

gyvavimo, Vaiku Biuras, 
rinko nemaža informaeijos

Paži
nau ir tokiii daug katros plauk 

os szipu in Ąmorika, visos I 
■ ncgyi- 

vas in mares nuskandino o szi-
4 F z

czion su savo davatkysta fain 
pasirodo. Sztui (isz kur, ne
sakysi!) pribuvo, viena davat
kėlė, kuri kas nodelia guglino 
in bažnyczia o parojus isz baž-

t

nyczios zbitkavbje ir kaimy- 
Jąti gana su to

kiom davtkom tik pakart ant
4 • i • V . 1 J •

nus aploję.

to patois ražnnc^iuus ka ant jo 
mold žesi. K

*

' .M

Ten kur Dzeržejc, yiėnąs pa
rėjus isz szappš iltinio, rado va- 

" , na ir

• I.

gi užsidarusi gripezioje, 
nutverė. Pradėjo vagi kankyt
— per antausis ir provijosi nuo 
to nepraszyto sveczio penkes- 
deszimts doleriu, tai jam dova
nos. Vagis neturėjo daugiau 
kaip asztuoniolika, ir bijojo, 
kad nepaduotu palicijai in ran 
kas ir ant to sutiko. Kiti vela 
sako, jojį^'tai ne buvo vagis, 
tiktai gaspadiues “geras” pa
žins ta mus. —
kaip pasiklos, teip iszsimiegos.
— Gud bai.

“genis” 
Kas man gąlvo,

GAL IR TEISYBE.

vienam mokyklos amžius vai
kui ir apsaugojimas boto pri
žiūrėjimas dirbaneziuju vaiku; 
ketvirta, suteikti vietos ir pro
gos žaisti visiems vaikams ir 
jaunuomenei.

Beveik kiekviena motina Su
vienytose Valstijose iszgirdo 
apie sverirno ir mieravimo bau

Irii metais, kad žinoti, ar kūdi
kiai įr maži vaikai augo, kaip 

"'jie turėtu augti, ir kad nurody
ti tėvams ir įiraugijomsko ku- 

. Daugelis mo
tinu taip*pat / iszgirdo ..... .... ...

isz metu veikimą darbu.
ko s/Jo vajaus btivo nurodyta

NAUJAS ISZRADIMA8 PLAUKAM S.
Dekavojc milijono žipąniu už 

puikus plaukus, o tclp-gi sulaiko puo
limą plauku labai trumpam laike, in 
vieta IszpųoluBlu, atauga Lankus plat - 
kai: Gvarauty. InforuuięijaK dyku . 
Pasakykite kitoms tautams.

Urs. IJruiidzas Cosmetics, 
Šia. Brooklyn, N.

kito pas:

■II

Rasz; •

iiwi vaiku gerbūvio tuifė In- /mu8> kuric bllvo darouli v b

Per septyneris metiis suvo
su-

rinko
• 1 «• Vl.V.miln 11 UI

apie vaiku padėjimą buvietiy- dikianifi reikia.
Jo pirmoji i 

suiasti,* kodėl Mokykloje Vaju 
► i • j • t • t 1r.—------------- ------------- ----------r— i

dikysteje. Mažiausiai tris suim
tai tukstaneziu kūdikiu gimu
siu per metus Suvienytose Val-

, mirszta : 
nei dvylikos menesiu, 
tai yra per priežastis ?

tose Valstijose, 
užduotis buvo 
t iek daug kūdikiu mirsią* ku-

stijose

*

apie
kita Į 
Lai-

UNION i 
. NATIONAL 
L BANK j 
k MAh'f.f J 
k CH Y

i 
b

•rtj

Caplfol Stock $J2M00jW 
Surplus & Profits $160,000.00

E—
Mokamo antra procentą ant 

sudėtu piningu. Procentą pri
dedant prie Juru piningu 1-ma 
diena Sausio ir Liepos mono- 
suosc, nepaisant ar atneszat 
parodyt knygute ar no.

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

Bankas adaras nuo 9 vai. 
ryte lig 3 vai. popiet, Subato- 
mis 9 ryte lig 12 vai.

r'
-

ft

Amokyklos nauda) sulyginant su
H.-) 

mo-; 
kyk 1 oje < kuoi Įgilsi a i, ka< I j i e! 
gautu progos iszlavinti protą

nauda darbo ir tėvai buvo• I • III <1 W I V< 1 r "V* I-A B***' ▼ CA I r z l l ▼ M /

neiszgyvona igjnamj laikyti savo vaikus

Vaiku Biuro agentai

0

Kas I

autu progos iszliiv’inti
. , . lv. ...... ”! ir kurni, ir galėtu uiszkhu.žiu-

mlestu ir sodžių distriktus, kad 
surasti tam klausimui atsaky-

Jie lankėsi namuose, ku-*

gyvena 
Ka Biuro agentai

ma.
riuose kūdikiai gimė ir tirinejo 
apystovas, kuriose jie 
ar mirszta.
patyrė buvo- atspausdinta ra
portuose, kurie parodo, kad 
daugel priežaseziu kurios veda 
prie kūdikiu mirties, ar kurios 

« A ■< w A A A * a « a•neleidžia jiems

reti in ateiti.
I

Vaiku metai buvo koopera-i 
ty vis darbas. Prie to .darbo
buvo patrauktos invairios 

kaip tikybines, 
daktarai, j

Prie
or-

gani zaci jos,
svietiszkos, 

slauges, mokytojos, socialiai—

H BALT,, Prezidentas
F. J. NOONAN, Vice-Prez.
J. E. FERGUSON, Kaslerlvw.
R. T. EDWARDS, Vice.Kaa.

taip ir

veikejai, ir visi tie kuriems ru-| 
pi kūdikiu gerove. Jie visi' lietuvis

I pagerint i >418 w Market st pottsviUe
,, ’ ” . . ipi KUdiKiu gerove,
iszaugti kaip i prisidojo dėlto, kad

Jie DAKTARAS W. BURKE

jie turėtu iii sveikus ir veiklius“ apie]illkes vaiktl buVi ir pa i 
vyrus ir moteris yru galimu !dcjo iszdil.bti daug konstruk. Su vlEom.3 ligoms priima, nuo 

valandom iki 10 valanda hz ryto, 
1 iki 3 > al popiet. C Iki 8 vakare.

praszalinti ir kad didelis kūdi
kiu skaiežius gali būti nuo mir
ties iszgelbeta, jei jie ir moty- 
nos butu tinkamai užlaikomi.

Vaiku Biuras taip*pat isz- 
tyre ir pranesze apystovas ku
riose kudykiui dirba ir žaidžia 
ir kaip apseinama su tais, 
rie yra silpno proto 
ra ngu S po) > u d ž i o. 
zdina 1 buletinus 
ežiais kūdikius instatymais, ki
tus apraszanczius veikimą kū
dikiu labui Suvienytose Valsti
jose ir kitose szalyse ir dar ki
tus su patarimais 

labdarybės

ku- 
ne-arba

Jis atspau
sti apienan-

Į
i* 1 ah-

tyviu pienu kūdikiu labui. Ta r 

ma priskaityti insteigirna vai
ku sveikatos centru ir kliniku, 
nauju žaislams daržu, daugiau 
slaugiu ir geresniu teisiu 
ku apsaugojimui, 
žiau paliecziancziu, 
žiau vertes turianeziu 
miu, 
g()s’. 
veninio dalis kiekvienos 
linkės ir nusprendimai, 
darbas, kuris buvo 
vaiku metais butu tęsiamas ir 
toliaus'. Už vadova tame dar
be Vaiku Biuras iszleido tai
sykles, pritaikintas valku, la-

Tostaisykles buvo suda
rytos per daugel susirinkimu, 
kurie buvo laikyti /devyniuose 

užsibai- 
Susirin- 

dalyvavo daugelis 
Amerikos veikėju, kaip ir dau
gelis žymiu svecziu isz užrube- 
žiniu szaliu, atsižymėjusiu sa
vo szalyse kaipo ekspertais da
lykuose apoinanezuose, kūdi
kyste; taip kad ten sudarytos 
taisykles galiama laikyti 
teisingus nurodymus, kas Ame 
rikos'vaikams yra reikalinga, 
kad jie iszaugtu taip kaip rei
kia. r

pemetu darbo pasekmių

vai- 
l’arpe tna- 
bet nema- 

pasek- 
yra kooperacijos pastan- 

nes vaikai yra būtina

m

<r V- 
apie- 
kad 

pradėtas

Dr. KOLER
638 Penn Ave. Pittsburgh, Pa-
)

T A

N

Dr. KOLER yra viena- 
(j tints tarpe Lietuviu d» 

k taras Pl t tab urge. Uo- 
J> klnosi Varszavoje, atv- 
a dljavo begijo 2< m. in- 

vairios Ilgas vyra ir 
motoru, tocal jas nuo 
dugnlai pažinota. Gydo 
užalnuodlnima kraujo

V

1-4 
! M

iIr silpnybes vyru, spuogus, niežejlmue 
ligas tinimo, Invalrlas Ilgas paelnan-

Mare — lauke miesteli, syki 
mrelis susirinkęs, vietiniu po
neliu kalbasi. ;Jfieni gyrėsi, 
džiaugėsi kad genaus esa gy- 

i, t o* kiti 
griežtai užginezina, kad esa ne- 
vedusiems geriau ir lengviau 

ikbieji nurodinėjo 
savo gėrusias puses; Vedusie-

,Vieni gyrėsi

wholesale rili i net asztuonis do- veuįĮ apsivedusiems
sumai-lerius už kvorta ir tai 

szyta su vandeniu ir kokioms 
ten žolėms 
jog 
braukt.
dėjo braukt savo gerkle, kol 
visko neiszbrauke o ligoniu 
braukė su sziltu vandeniu. Tai 
vis tosios garines bobeles da
ro, o kaip pasigėrė 
tuokle, i

reike
mat bobelka sako, 

ligoniu gyventi.J

iszviryt ir « • • • . T VZ Vz A- .*.<.» fej y VVtlSMAU
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veninio, kaip kad turėti patoge 
moterėlė, ir būti szeimynos tė
vu, ir namu galvai O nevede
gyre jaunikaiozu dienas, ii* 

tai tankiausia ligone 
iszvaro isz svieto, ba užsipylus

tokia gir

dirbti 
apiel i iike^er

silaikyti paezioms 
aikyti kūdikius,

bu i.

czląft nuo neezystumo kraujo, 
užaukite ypatlszkal, per lalazkus M? 
negyriau. Dr. Koler kalba Lenklazk>( 
Ir Rusiazkal.
OflBos valandom: nuo 9 ryte lig I 
vakaro. Nodoliomla iki 2-v. popiet

%
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Amerikos miestuose 
gus vaiku metams, 
kiniuose

> A. C. NOVAKAUSKAS 5
> ADVOKATAS J
C Ktimpns Malu ir Centre 81. <
> SIIE^ANDOAIT, I’A. J

t ir ii

draugijoms 
darba j u

Biuras taip*pht 
prirengė serija, knygucziu, pa
moki Uailcziu motinas, kaip iiž- 

ir kaip už- 
Trumpai sa-

<aut, Buras stengos būti tarpi
ninku ir suteikti invairiu žinių 
turios palieczia kūdikius.

Pradžioje antru metu musu 
cares, Vaiku Biuras, padedant 
Tautiszko Apsigynimo Tary
bos Vaiku Apsaugojimo Sekci
jai, kad geriau iszaiszkinti rei.- 
<alu Apsaugoti kūdikyste kaip 
ir ramybes laikais, pradėjo ves 
ti metine kūdikiu kampanija. 
Tai kampanijai programas bu
vo sudarytas, pasiremiant to
mis žiniomis, kurias Biuras bu
vo surinkęs laike pen keri u me
tu tirinejimo.
me už reikalingiausius dalykus 
kiekvienoje apielinkeje buvo
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Telefonai, Bell - Kensington 5316 
Keystone, - East 6720 1

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

Priėmimo valandas:
Lik! 10 vai. ryto. € - 8 vai. vakare 

2538 E. Allegheny Ave.
PHILADELPHIA, PA.

,1

taii> tu ginezu nesimato pabai
gos.

Bet
u z

vidutinio :an-, 
kuris nuo pat 

pradžios klausosi tu ginezu ne 
padedamas nei vienai pušiai, 
priėjus iirtin, pasipraszes bal
so prabilo. į

— Gerbiamiejai. Klausiau-
. . . ‘ 

kad jus veni kitiems nepasiduo 
šit. t________________

burdingerius amžina pekla jusu gnezu tarpe pasakyti. • —
Visi nutilo, ir pi‘aszc kad jis ... . . . .

bineja, kad tktai daugiau vy- pasakytu ka jis mano apie tai. kiekvienos szeimynos . ineigu, 
’ 1 ‘ ’ kad motina galėtu būti namie

’ - ’Meldžiu pąlflausytį. Taip \r. P1'i.ži*,rcati .vaik»«- Yįet°:ie «“*

akis nežino pati ka daro, 
kiu bobų isz tolo uereike 
ligoniu moterių prileisi.

To- 
prie

vienas,
.' žiaUs žmogus,

* *

Delavare gubernijoj, randasi

t

*

ne didele apigarda kurioje gy- 3į ilgai jusu ginezu jr
veua apie keturios szoimynos, 
tai mano rūteles tosios bobos 
už i
tur, ba ^iena nuo kitos atkul-

Bet vienas pleisasru turėti.
yra geriauses, ba randasi mer
gina, kuri* kožna vyra prikal
binėja, kad tiktai ejtii ant bur-

1

Tame progra-

Duokit man teisinga žodi kaitoma, pirma vi suomei) i s ap
^augojimas vaiku ir kūdikiu

AR SERGATE RHEUMATIZMU?
•(fale RhetimMizmu o Jum« jokios žyduolis ne gelbčjo parsitrauki! URSUS 
NUO KHĖUMAT1ZMO. (įerts). Prėkč už bonką ............................... $1.50

.....V

Visi nutilo, ir pi‘aszc kad jis sveikatos; antra, užtikrinimas

Visi klauso.

yra. 
vedes.

^ausyti.
ilga laika ne-Asz buvau

O dabar jau esu netoli
do pas juosius, ba kožnam pri- <teSetko metu kaip apsivedęs
žada, jog su juom žonysis, o tai 
daugiau nieko, kaip 'glaistas 
ant kvailiu. Dabar ir koki ten

dirbti, kad juos Užlaikyti; tre- 
czia, viso laiko mokslas kiek-

—-r~~r—i--- *-------------- — ■ • 1 *■

Jeigu ser;
GYDUOLES I
UKSUS L1N1MENTAŠ NUO RHEUMATIZMO.(tepti)PiČk6.—
UKSUS KRAUJO VALYTOJAS, sustiprina nueilpnitą kraują. Pr«k6........
ŲRSUS PLAUKŲ APSAUGOTOJAS. užaugina stiprius plaukus. PrtW...
URSUS SKILVIN1S BITERIS, reguliuoja ir pravalo vidurius. Prėki ......
URSUS MOTERIMS REGULIATORIUS. Moterų draugas oelaiinžje. PrCkž

kuriame1rasite daugnaudingo skaitymo apie žmogaus kunąi sveikatą,’jo lygas ir pagelbą.'

CHICAGO. ILL.

....$1.00 
... $1.50 
....$1.50 
... $1.00 
. ...SI.50 

Męs siunčįanoc kožnąm ant pareikalavimo musų dideli Kataliogą Naminių Gyduolių

URSUS REMEDY ©
160 N. WELLS ST..»' ’ DEP. B
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Vincas Malaiszka, Sparrows Point Md. i muzikantei) prisikalbino, kad

įlziadien 1.1, d* Lapkriczio,

iiAnmisLice
I cJM

gyvenu ir esu szeimynos galva 
tad-gi tikiu kad tai klausymas 
bus man longviausjįai iszriszti; 
kuriem geriau ,ar vedusiems ar 
ne vedusioms.— \

Visi įtapto) kaip aguonas se
jant, lauke ka jis galutinai pa
sakys. . ' ;

— Sakyk greicziau, 
balsai atsiliepo.

— Tjuo pasakysiu. ĮMikit 
kantrus.

J -> 1 i
j

KZMtK&A kir4>'*/ik pAniate,

Suėjo vienas metus nuo kudu 
'4 fe H**** f v A A.
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vokiecziai sutiko paliauti musai ir pakajus vela užstojo aut 
svieto. Tuja diena likos praminta Armistice J)ay^ 
raduUsd da Sde'rias ^okleoziu delegatas.

Tuja diena likos praminta Armistice J)ay.
» A. • »•' 4 ** '» .Ar •* a < 9 . A * . » * ' i <
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Vėl tykiai visi klauso, o szis «£♦ 
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— Kaip asz buvau nevedės,
jau pradedu aiszkinti.

PASPORTAI IN LIETUVA
JAU GAUNAMI

Keli juos iszrupina
r ,

1 ' ’• K »■■,< ! J MT t4' i

Lietuvės Atstatymo Bendrove
' i* i > - k.*“ ji 1 * • . • >• i

i f •• * r «r r V ' "! * , ♦ * ’ i ‘ •

tai savo marszkiniuose netilto- ' 
jau nei vieno saguczio, visi isz ) 
trūkinėdavo,

l > ‘ ■ *

4

5* Visi norintieji keliauti in Lietuva tegul kreipiasi
T | .i ► ■: > t ■

o insint nebuvo i
0 kaip apsivedęs dė-

bar gyvomįi, tai 
marszkiniu netenku, j— 

1

Visi suprato ta vdrtvbe ir
. . \ ° 
iszdidžiai usa
I ■ ,1 'I I, '

kam
dažnai nei

pasiliovė tarp juju ghįczai. 
paaiszkintojas, 
pasiraitę, insireme
in szonus ir visus akim perlei
do, tarsi norėdamas kad jam

: Neatsirado nei vien.0, kad jo
te i sy be pripaži ntu

i. r*

rankomis

j>aaiszk?nimui kas* butu pąsi- 
prieszineą. .—- J. V. Kovas.• Aprieszines.

r J.

—J. V. Kovas.
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X pasportu reikale in Lietuviu Atstatymo Bendroves X
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Notariali Skyrių, sziuo adresu:tM.: ■ ■■ ■ . 1 1 L
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X Lithuanian Development
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Corporation |
F. E. BRANCH

New York, N. Y.
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— Po rinkimu viskas Vėla 
apsimalszino, o politikieriai už 
mirsz tuosius, 
rinkimus pažinojo ir broliavo- 
si.

KA RASZO GIMINES ISZ 
LIETUVOS.

kuriuos priesz

Žinios Vietines
— Panedelije inokąjo Rca- 

lingo kasiklos, krutėjimo niies 
....... l.i ne 

pasiliiiKsmint dau- 
ir alaus nėra, o

<
te buvo mažai, nes, žmonis 
turi kuom ;
ginu, guzutes 
buizos ne nori gert.

Pandelije prasidėjo Pot
ts vi lies sūdąs su 14S provoms. 
Isz Szenndorio 24. Mahanojans 
20, Minersvilles 12 ir 1.1. Kelio
lika metu adgal isz tuja vietų 
mažai buvo jaigu rasdavosi po 

ir daugiau.
daejo lyg

du szimtus
kai mainosi, žmonis 
supratimui.

Ctarninke
“Armistice Dav” 

atminties

s.

Lai-

pripuola 
arba apvaik- 

-zeziojimas annuities diena. 
Kada kare užsibaigė ir palove 
baisus inuszius 11 diena No- 

Taja 
- Se- 
apie 

kareiviu isz 
Va. ir parodys ka 

gali pa- 
Tykslas juju atsilan- 

sanarius 
regimenta

musziiis
\ (‘inberio 1918 mote, 
diena kasikius nedirbs. 
rc(lojo pribus in miestą 
50
Kert Mven 
D. dės 
darvti. 
k Hl|*>
l M

rogulariszku

Šamo kareiviai r
bus užraszineti 

nauja artilerijos
iri tvėrė del Port Myerso.
t Liūdna žinia aplaike Bocz 
insku szeimyna buk juju die- 

pati Kazimierio 
l’oczkausko (brolis 
Bnczkaiisko)

-a po trumpai 
I reelande, Pa.

ūme Zofi ie.

mieste 
Zofijo pa

a. a. D. T. 
atsiskyrė s n 

uom svietai pracjta ketver- 
ligai.

A. a
ko dideliam nubudimo vyra, 

; simus, keturias dukteres ir 
La i dot uves 

kuriu

l n
keliolika annku.
atsibuvo panedelije ant 
aivažiavo giminiu ir pažinsta- 
mu.

— Praeita Petnvczia komi
tetas isz niiestiszku konselmo- 
nu ir isz Non Partisan Draugy-

atlanke Harrisburga ir in- 
skunda prieszais vande

nine kompanija i 
raudos už vandeni.

iszrodo tai vandenine kompa
nija gal turės vėl 
vadenine randa. •

— Pereita Suimta
8-ta d. invyko Szv. Juoz. lietu
viu parapijoj 394 vaikams su
teikimą sakramento sutvirtini
mo. — Arcivyskupas D.
Dougherty labai buvo užganė
dintas vaikais ir visu bažnv- 
czioje tvarka — Vietini klebo
ną Kun. Dr. Pr. Augustaiti svei 
kino ir dekavojo už puiku ir isz 
tverminga darba. Isz vaiku ge
riausiai pasirodo A. Bencvicziu 
kas, Dominiko sūnūs.
Arcivyskupo klausymus isz ka- 

at- 
(’horas 

‘ ‘ Kcce 
rnergaieziu Soda- 

iszleido Arci-

nesze

— Badai neužilgio karu kai 
pradės eiti kaip ėjo, tik su taja 
permaina, jog reikes daugiau 
mokėti ne kaip pinna.

— Ar prisiraszet szimet in 
Raudono Kryžiaus Draugavę 
kurios sanarei eina per stabas
ir renka sąnarius, ir inžengiino 
viena doleri. Doleris jum ma
žai ženklina, bet toji draugavę 
už doleri gali daug aszaru nu- 
szluostyt vargszam czionais ir 
po visa svietą, 
d

. Užsiraszikvt ir 
lolerio nesigailėkit.

— Ka tik nplaikome vi šo
kiu baltu ir gelsvu 
In del szepu, pianu 
Teip-gi paduszkutems virszus, 
apskriezios stalteses, skaras ir 
t. t. visokiu didumo už mažas

uždanga- 
ir t. t.

t. t. visokiu didumo už 
Jennie Refowich, .129

W. Centre St.
— Kvietku sztore, 

('’entre St. Gausite visokiu gy-
A t e i k i te
(N. IS.)

prckes.
(t. f.)

100 W.

vu kvielku ir rožių, 
pamatyti.

Isz Lietuviszku kaimelu

Girardville, Pa., — Jonas 
Davnaraviezus, likos baiseizsus 
pailstas per karukus Packer ka 
siklosia. Keli szonkaulei li
kos sulaužyti ir vidufei. Likos 
nugabentas in Ashlando ligon
buti kur randasi 
padėjime.

New Philadelphia, Pa. —Po-
galo-

Keli szonkaulei

pavojingam

vykis Uotus iszgerias du 
mis obolines saidos, kryto nuo 
tropu pas Mare 
buvo ant burdo 
sau pakauszi. 
vilios ligonbuti.

Vilkiene kur 
ir persk aide 

Randasi Potts-

Minersville Pa — J uozas 
Spūdis vienas isz szesziu vyru 
kurie likos sužeisti kada persi- 

automobilius, 
ligonbuti.

palaidotas Nedelioj po- 
Paliko paežiu ir tris vai-

verte j u 
Pottsvilles 
likos 
piet. 
kus.

Aplaike Vladyvoslovits Stoi
kis, Baltimore,
Antano isz Di įkainio, Boti gales 
vok, Baseinu apskr., Kaitno gu 
bcr.

Mielas sūneli Vladyslovai, 
asz da ir esmių gyvas ir turiu 
sziek tiek sVcikateles, nudžiu
gau aplaikes nuo jus gknmata. 
Praneszu jum liūdna žinia, jog 
jusu mylema motinėlė jau per
siskyrė su sziuom svietu 19*8 
mete, būdama gvva lanke nuo

Md., nuo tėvo

mete, būdama gyva brike
Triobos ne. turim 

nes sudegė laike karos 1915 me 
te ir visu Dicknimiszkiu trio
bos iždoge o ir kitu kaimu ap
linkinėje, viską sunaikino, jog 
negalima neapraszyti, net ir 
sodus nepaliko cielus. 
dabar pradeda statyt 
triobas isz ko tik galima idant 
apsisaugo! nuo žiemos.
džiame pargryžt in Tėvyne, pa 
kol asz da gyvas* ir vėlini nu 
sau idant mane palaidotumet, 
o tada galėtumėt vela sugryžt 
adgal in Amerika.
karve ir aviu, o nori uis 
turtelis mažas, 
teip iszsimaitinu.
deda gyvenimą isz naujo tik
rai kaip Adomas su Jeva roju
je. Vokiecziai da vis randasi 
Lietuvoje. Gimines Diekaimije 
Lokiui na i da gyvi ir jusu 
bute da gyva. Mokėdamas 
kriaueziaut, gali sugryžias ežio 
nais užsidirbt smagei ha už pa
siuvimu garniture reikė mokė
ti po 30 rubliu; viskas brangu, 
jog negalima ne pragyvent, ar 
szinas prasto audeklo kasztuo- 
je 600 rubliu,

jus žinios.

Rvya.

Žmonis 
naujės

MeL

Ona Mockiene, Jonas Szeporis, 
Vincas Szveikauskis, 
Kukaitis su žmona.
vo ded(\ Juozapas Stancikas, 
A A A A « ■ B a

Viucas
Mire ta-

ŽIŪRĖKITE CZIA!
$1.45 vertes knygų už $1.00

isz. Žalpių; mirė Tribicziene ir 
Venckiene,
Bartininkų, Juozapas ir antro 
jo vardo nepamenu.

Tolinus, musu 
daug nukentėjo nuo vokioeziu 
jungo, kurie imdavo grudus, 
moša, sviesta, ir kitką. Reikė
davo dirbti už mažiausi atlygi
nimą.

Tavo szvogeris, Kazimieras, 
gryžo isž vokioeziu belaisves. 
Yra nesveikus, dirbti nieko ne
gali, 
gai dėkojamo už laiszkeli 
kurio mus aplankei. Mes jau 
senei laukėme ir vėl lauksimo.

Dabar asz draugas, Vincas 
Mockus, esu gryžes isz Vok’ie- 

Sveikinu tave mielas 
drauge, ir linkiu viso gero.

Mire Slidžiai isz

ūkininkai

Mes namiszkiai szirdin-
, su

No. 1. “Pnrlžlatis Nuskurells” Ir “In- 
grabanns“ 324 puslapiu, 6 per 9 coliu 
didumo....................................Preke 50c.
No. 2. “Kūninio Paslaptis” “Iii Meti
ką” ir “Pakaruoklis” ....220 puslapiu. 
Szitos knygos preke yra ................ 35c.

No. 3. “Auksintai Peiliai” ir “Dvynos 
Karalaites^ Ir “Aplsaka apie Girios 
Sargo Hunu ir Dukterį” 214 dileliu 
puslapiu ............................ Preke 85c.

No. 4. 13 Istorijų “Apie Kupczlaus 
Sunu Jurgi” “Apie Kapitonu Tunika Ir 
jo Denczlka Jereinka” “Vargingas 
Gyvenimas ir Smertis” “Javarovas Ir 

“Gaidžio Pamokslas” 
“Apie Nebūt u k Dnlgtu 

A M A A . A .
dull” “Tris Balczlus” “Duszla Paku- 
tavojenezia Liepoje”

jo Klintie
“Apie Nebutns “TfIh l’nnio-
ktalmai” “Apie Žmogų, Vetata Ir Dun-

“Apie NcHzvarn“
“Apie labai dideli SzelmF*

tijos.

Puriu da 
mino 
sZ(*ip

rr

bet vis
Žmonis pra

bo-

svaras cukrinas 
po 10 rubliu ir teip viskas eina 
pakaleina. 
žus ir szltas.
mylepias sūneli, tavo tėvas An
tanas Stoikis.

Ruduo labai gra-
Pasilik su Diev

Isz Judžiu kaimo, Naumies- 
czio vai., Tauragės apskr., 
Stancikiene

Jisai IStancikui,
mi re

B.
savo *laiszke V.

Chicagoje,

St. Clair, Pa.—
už pakėlimu nį08 pasiduoda,

Valdžia Gudelevicziu

t KARPETAI ir DYVONAI y
J

t

PERKANT tiesog isz fabriko yra viena priežastį 
jog musu Dyvonai visada geriau ir naujesni iszro- 
do negu kiti, 
yra žemesni negu kituose sztoruose kurie ne tiek
daug ant kart perka. Ka>rpetai ir Dyvonai, kaipo 

eina brangyn kožna menesi. ‘
Dabar yra laikas pirkt. Da galime jumis parduoti

Priliginant geruma, musu prekes

ir kitoki tavorai,

?
Y V 
t
t

M. Juszkys, Chicago, Ill., ga 
vo laiszka nuo savo broliu, tar- 
naujaneziu Lietuvos karinome 
iteje. Tarp kitko, raszo:

“O darb duodame žinoti, 
kad mos, Leopoldas ir Domini
kas, tarnaujame Lietuvos ka
ri uome.nojo nuo Gegužio 30 d. 
Gyvename 
danturoje.

Tauragės komen- 
Liotuvos narsioji 

kariuomene gauna kovoti 
keturiais prieszais, t. y. bolszc- 
vikais, lenkais, vokiecziais

SU

ir 
rusais kolczakiniais. Rusu bol- 
szoviku kruvinus batas jau ne
ini ndžioja Lietuvos žemes. Lie 
tavos mirsi kariuomene
iszszlave lauk isz Lietuvos. 
Lenkai dar yra užgulė ant Lie
tuvos 
niaus.
kiedzius ir rusus kolcznkiuius

juos

sostines Vii-

Mes lietu

“Sidabro 
Stikline arba sakyk visada teisybe” 
108 dideliu puslapiu .......... Preke 25c.
Visas knygas sudėti in viena pasidaro 
net 866 dideliu puslapiu puikiu skai
tiniu. Prisluskite $1, o tuojaus gausite 
visas knygas per paczta. Nelaukite nes 
mažai Ju turime.

Jagu isz musu katalogu pirktumėt 
ivm.ui „IVIkVl — ,

bet jeigu prisiusite $1 tai gausite visas 
virsz-mlnotajp knygas per paczta, mes 
užmokame nuaiustlmo krisztua. Visos 
istorijos yra labai puikios ir užiman- 
czios ir tikrai gvarantinam kad jumis 
patiks. Kas myli gražiu istorijų pasi
skaityti tai dar turi giara proga pirkti 
už pigia prekia. Dar ilgi vakarai užei
na tai ir laikas imtis prie sktiaymo, Į 
Prisluskite popierini doleri ir adresu- 
voklte sziteip: W. D. Boczkoįvski-Co. <

Mahanoy City, Fa.

tai reiktu mokėt už visas knygas $1.451

Ne stralkuok! Bukta savo 
botas. Neį eik kitam dirbt. 
Iszmok balbcraut. Geras 
uždarbis, kad ir važuosl 
in kraju. Apie (langiaus 
raszykite ant adreso: 
Nossokofls International 

Barber School, 
1202 Penn Ave. Pittsburgh, Pa.

‘^Daktaras Juozas J. Austrą
'{• LIETUVIS 1
ur

i

fe
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j
t
i

9x12 Sunkus 
Brussėll Dyvonai 
Parduodame po 

$30.50

9x12 Axminster 
Dyvonai po 

$42.50

9x12 Brussėll
Dyvonus, keletą 

gatunku po

$ 24.00
9x12 Aksomo 

Dyvonai po

$34.50
Gražu gatunku Axminister Karpetu del dide

liu parteriu ir miegstubes.
Geras pasirinkimas Karpetu tropams, daug 

visokiu gatunku.
Klijonkes, Skudurinei ir Ingrain Karpetai po 

specialiszkos prekes.
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Guinan’s MAHANOY CITY.
SHENANDOAH.

MT. CARMEL, PA. Y 4i * 
.4

Banka kuri jums geriausia patarnauja 
yra tai banka kuri privalote sau paskirti 
Juso banka yra banKa 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 
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 
paezedžiu skyrių kur juso pinigai atnesz procentą.

MERCHANTS BANKING TRLST C0.
MAHANOY CITY, PA.

-.DIREKTOKlAl- 
L. Eckert, Viue-Pres.

UlXLi 1 U V 10 ' •
BuviinIs Daktaras Kiiriuineįieje. ft 

fe 
fe

GYDO VISOKIAS LIGAS

szirdies,
Kovojame priesz vo-

kad kogreieziausia iszsikraus
tytu isz Lietuvos.
viai piliecziai neduosime pric- 
szams nei vienos pėdos mus že
mes. Mos esamo pasirengė ko 
voti iki paskutinio. Jei kas no
rės užgriebti mus žeme, tai pir
ma tegu pereis per musu ku
lius. į/

W. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABOBIUS.

■“*'2 \ 1'^

K

,* Priima ligonius lig 10 vaianda ryte. 
» 12 lig 2 popiet. '6 lig 0 vakare t 

ft Telefonas—Bell 350 B. 1

,ri i linui uBVHiiin jįjį iv vuiunuu ryie.^r 
• ! 12 lig 2 popiet. '6 Mg 9 vakare d 
imĮ Telefonas—Bell 350 B. ft
ft 113 E. Coal St. Shenandoah ft 
4?

Naujas Lietuviszkas Graboriua

I
 Kazis Rėklaitis |

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

aeziu Dio-
9Del visu ži- 

jog Povylas 
kuris užtroszko 

arti 
City, paliko tikra

/.klauso abi puses ir kaip Tunnel Ridge kasyklosia

numažini

Lapkr.

J.

Visus

tekizmo drąsini ir aiszkiai 
saki* lietuviu kalba.
puikiai iszpilde giesme 
Sacerdos” o
lite pasitiko ir
vyskupą su gėlėmis — jojo Ma 
Imiybe Labai buvo tuo užgano- 
f

mergaitėms.
bonijon sn kunigais,

liūtas ir gyre ir kalbėjosi

Isz lietu-

SU

Sugryžes kle- 
pavalges 

vakariene, pakalbėjas iszvažia
vo in Shenandoah.
viu kunigu neskaitant svetim- 
taueziu dalyvavo Kun. J. Va
laitis.

— Komitetas paskyrtas ant 
priėmimo musu Hugryžusiu ka
reiviu surinko $1,752.05, bet. 
tuosius piningus sunaudos ant 
pastatymo puikaus poniniko 
nt garbes musu kareiviu, ant

Tuja
todėl rinks 

langiau auka ant tojo tykslo.
— l.sz Skulk ino pavieto 

daug žmonių aplaike groinatas 
isz savo tėvynių in kur buvo 
iszktdiave, praneszdami savo

<4

South Main ulyczios. 
piningu neužteks,

gyminems idant nevažiuotu in 
Europa

visi ketina sugryžti in Ame-
,nes ten sunkus laikai

i r 
riktu
|O£f 

(
C

Bet dabar persitikrino, 
ne teip lengva sugryžti nes 

lideles sunkenybes valdžc 
Įėjo ant sugryžimo.

u z-

šuniu 
taip kitko raszo:

Asz, tavo niatuszele, jau me
tai kaip sergu, bet, 
vui, dabar mano sveikata* ge
resne, nes namas nuo namo at
einu. Gydytojai kainavo lygi 
500 markiu.

Prie musu daug kas persi
mainė. Judžiu sodžiuje iszmire 
szie asmenys: Petras Jauciaus-

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS ' 
GRABORIUS MAHANOY CITY, PA. 
Laidoja kunus numirusiu, Pasamdo 
automobilius, rlginus Ir vežimus del 
laidotuvių, kriksztlniu, veseiliju, pasi-

Lietuviszkas Graborius

A. J. SAKALAUCKAS
801 EAST PINE ST. 

MAHANOY CITY, PA.

D. M. Grabam, Prts. L. Eckert, Vice-Pres. D. F. Guinan, Treti*.
J. H. Gartnhan, Attorney W.F. Rynkewict A. Danisewlc* M. <«xtu1a 

P. C. Fenton T. G. Horn<by

seserim

Mahanov
broli Villiama Saint Clair ir 
keliolika pusbroliu Mount Car
mel ir Tamakveje kaipo ir pus- 

Amcrike pergyveno
16 metu, atvažiavo in Amerika 
1903 mete iii Szenadori, turėjo 
35 metus amžiaus, paė jo isz Su 
valku gub., Kalvarijos pa v., 
Krosnos gmino ir 
Naujavalakn kaimo, priesz ka
re turėjo Lietuvoje tris seseris 
bet apie jiaises nieko negirdejo 
ine.

Kalvarijos pa v 
pa rupijos',

— Gali turėti daug laimes, 
o vienok no gali būti iaimingu..

— Yra žmonis, isz kuriu 
divijesi kiti del to, jog ne yra 
kaip reike iszmintingi...

— Meilus žodžei ne 
ženklina, szirdis tiesi 
pamatas žmogaus.

— Tasai žmogus, ka in akis 
girre, tasai ta pati žmogų uŽ- 
akiu juodina; o volei prieszin- 
gai; jeigu katras drysta in akis 
peikt savo prieteli, tai jau už 
akiu jo ne apkalbina.

daug 
tai yni

BOCZKAUSKU SALEJE 
Novemberio Menesije.

Pancdell, Nov. 10-to, 
'Balius.

Utarnlnke, Nov. 11 Trolley Men Uni
jos, Balius.

ScrcdoJ, Nov. 12. Elmor Klubo Balius.
Subatoj, Nov. 15.

Szokis.
Pancdell, Nov. 17, Sz. Juozapo Bažny

tinio Choro, Balius.

LaBelle Klubo

LaFayotte Klubo

Utarnlnkc, Nov. 18. Sz. Juozupo Para-
pijos, Bailus. 

{Ketverge, Nov. 20, 
Dalius. 

Subatoj,
Szokis.

Pancdell, Nov. 24. 
Szokis.

Nov. 22.

LaFayctte Klubo

LaFayotte Klubo

LaFayetto Klubo

Utarnlnke, Nov. 25. Atlas A. C. Klubo
Balius.

Seredoj, Nov. 26. Susivienijimo Rimo 
Kataliku Kuopos, Balius.

UaFayotte Klubo

LaFayotte Klubo

Ketverge, Nov. 27. 
Balius.

SubatoJ, Nov. 29;
Szokls.

kis, Vincas Szilinskis, Czužieno važinėjimo ir tt. Krausto daigtus ir tt.
520 W. Centre St. Mahanoy City, Pu.
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Toji žyme reiszkia geriausi iszdirbini.

“Instatga, kuri Jszmoka milijonus del gerumo

i

Mishawaka, Ind.

O
LOPAS

i

BALkSBAND
M

..J ■I

i

Ball-Band avalu isztisi padai yra padaryti specia
liai del mainieriu. Jie užtektinai prasikisza pro perotkus 
del apsaugojimo ir yra taip tamprus ir drūti, kad ir asz- 
triausios akmenų ar augliu kriaukszles negal ju perpjaut 
nei perpleszt.

Mainierio Če very kai 
su tampriais padais

♦>

Delei to jie laiko daug ilgesni laika mainose. Jums 
nereiks pirkt nauju batu taip tankiai ir leasztuos daug 
mažiau pataisymai, jei nusipirksite “Ball-Band”*

Jus gal te gaut “Ball-Band” balus, pus baczius 
(Hiniinąr) ir ezoverykus (Lopac) baltus, raudonus ar 
juodus. Pirkdami žiūrėkite kad butu su žynio 4‘Raudonas 
Kamuolys”. Toji žyme reiszkia geriausi iszdhbini.

Mishawaka Woolen Manufacturing Company 
414 Water Street,

t
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Žinomas per 25 metus ir Valdžios prižiūrimas

Henry J. Schnitzer State Bank
Pavelijant Suvienytų Valstijų Valdžiai Jcaip pirai 

, taip ir dabar .

SIUNČIA PINIGUS 1 LIETUVĄM
4

ir gvarantuoja
Norinčius gauti prekes pinigų ir kitų žinių 

meldžiamo kreiptis pas:
Henry J. Schnitzer State Bank

141 Washington Street, New York, N, Y
oseoooccosęceeecoseeoeoy A
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Knyga SVEIKATA turėtu 
RASTIS NAMUOSE KIEKVIENO 

LIETUVIO!
j Musų leidėjai, redaktoriai ir daktarai rekomen- 

■< J duoja Šitą didelis vertis knygą Sveikatą skaityti 
i J vyrams ir moterims, auginantiems vaikus. Kny. 
į 1 ;<^a Sveikata turi 331 puslapius ir kelis Šimtus viso- 
k 1 kių paveikslų apie žmogaus kūno sudijimą.

j Drūtuose audeklo apdaruose kaštuoja S2.oo 

jK llMtiioriiB ir* jSntyrn. TTllceM
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JttioUai surašyti ii viso pasaulio Turi 158 

puslapius. Gražiais audinio apdaruose tik St. 00
B t4 n 11 n i rt Icm ir nuka

limas kortų su dadBJimų visokių Štukų. juokų ir 
25 c.
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‘SVEIKATA
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J
šposų. Puslapių 30. Kaštuoja tiktai

Me t no po 11 to tt 
grojamoji ir kalba
moji mašinsu Groja \




