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True translation filed with the Post-Master at Mahanoy City, Pa., on Juno 
17-th 1918, as required by the act of October 6-th 1917. \
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Trauks in kariumenia vyrus 
nuo 45 lyg 49 metu.

True translation, filed with the Post 
Master at Mahanoy City, Pa., on June 
17-th 1918, as required by the act of 
October 6-th 1917.

Washington, D. C.— Karisz- 
kas departamentas stengsis 
permainyt drafto tiesas idant 
trauktu in kariumenia vyrus 
nuo 45 lyg 49 metu amžiaus. 
Žinoma, jog tuosius vyrus ne 
imtu ant franto tik prie viso
kiu darbu idant paliuosuoti 
jaundsnius Vyrus kurie yra tin 
kami ejti ant kariszka frantu.
Vyras turėjo asztuonis szimtus 

. paežiu.
New York.— Jurgis Witzoff 

gal buvo vienas isz daugiausia 
. apsivedusiu vyru ant svieto. 

Pagal jojo prisipažinimu ir mo 
toru su kurioms buvo vedias, 
tai apsivedė jisai su 800 mote
rimis. Badai tik in viena san
vaite apsivedė deszmts kartu.

Kitu vagiam moteriszku 
szirdžiu buvo kokis tai Jonas 
Watsonas isz San Francisco, 
kuris susipažino su asztuo- 
nioms dukterimis tūlo locninin 
ko bravoro. In laika vieno mo 
to apsivedė jisai su visoms, po 
tam dūme isz miesto paimda
mas drauge ir juju pasogus.

Moteres iszteka tankiau už 
vyrus ne kai p -vyra i. Tula
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Trūkis perejo per kudyki, 
kuris likos gyvas.

Bloomsburg, Pa. — Inžinie
rius ant geležinkelio S. B. & B. 
užtemino ant sztangu koki ten 
pundeli kuris mane buk tai ko
ki skuduriai, bet privažiavęs 
areziau užtemino, buk tai trijų 
metu mergaįte Rūta Christ, bu 
vo užvelai sulaikyti truki, ku
ris perėjo per kudyki. Po per 
ėjimui trūkio, inžinierius sulai 
ke maszina, manydamas, jog 
kudykis Tikos sukapotas ant 
szmoteliu, bet nusistebėjo, ka
da rado kudyki gulinti ramiai 
ant sztangu su bonkute pieno 
burnelėje.

ana '

manydamas, jo:
IriuHszka mite?b “be Beei^ tu
rėjo lyg sziam laikui nemažiau 
kaip septynis vyrus ir yra moti 
na ir moezeka 58 vaiku o jo
sios anūkai daejo suvirszum 
lyg trijų szimtu.

Rusijoj viena' motore likos t 
apskunsta už daug apsivyriavi 
ma ir prisipažino, jog turėjo 
szesziolika vyru, kuriuos po ka 
lejna apleisdavo, paimdama 
nuo juju kas davėsi pagriebt.

19 kacziu pralosze teismą už 
$60,000.

Newport, Ky. — Devynioli- aP*e 15 milijonu tonu. Ug- 
ka kacziu ana diena pralaimė
jo teismą už 60,000 doleriu, ku
ris tęsęsi nuo dvieju metu.

Sena senmerge Margarieta 
Gilson mire, užrasze visa savo

g

40,000 žodžiu in minuta.
London.— Tūlas Francuzas to
mis dienomis iszrado greita bu 
da telegrafavimo. In valanda 
laiko per taji iszradima galima 
siunsti per telegrafa 40 tuksr 
ta n ežiu žodžiu 
myliu tolumo.
300 užmuszti per ekspliozije.
Rymas.— Baisi ekspliozije 

pakylo dirbtuvėje armotu Szko 
da, Pilsen, Austrijoj, .kurioje 
žuvo suvirsžmn trifc /szimtai 
ypatų o sužeido 700. Eksplio
zije buvo girdėta anl 150 my
liu aplinkui.

Maisto sumiszimai Lwawe.
Zurickas.— Dideli maisto su 

miszimai kylo mieste Lwawe. 
Mynios inirszusiu gyventoja 
sudaužė kromus ir vežimus pri 
krautais visokiu maistu kuri 
gabeno ant italiszko fninto. 
Palicije ne buvo sztant apmal-

Daugoli
Valdže paszau-

tiek, kiek Su v. Vdjštijei užmo
kėjo Rosijai už Alaska.

Isz Giiyanos kas metas atga
bena tuju guminiu sulcziu sep
tynis milijonus svaru arba už 
du milijonus doleriu.

szyti maisztininkus.
aresztavojo.
ke penkis tukstanczius karei
viu ant apmalszinimo maiszti- ' 
ninku.

Italai nustume austrus adgal.
Rymas.— Austrai norėdami užimti suspauda terp Cadi ir 

Montdicello, likos atspirtais pej Italus su didėlėms bledems. 
Kontratakai nustume prieszus su didesnėms bledems.

—.  ♦ '
Generolas Wood keliaus su vaisku in Rosi ja.

Washington, D. C.— Militariszki virszininkai apsvarstine-

. .......... Mete
1913 tojo gurno atvežta 13,759,- 
000 svaru. >

Nežinojo kad buvo turtingu.
San Francisco, Cal.— Gyveh 

damas A task oje per 16 metu ir 
būdamas jieszkotu per pažins- 
tamus ir gimines, Jonas S. All- 
man, pribuvo i.n czionais
diena ir inženge in kariumenia. 
Po instojimui in kariumenia, 
dažinojo jisai nuo valdžios buk 
jisai yra turtingu žmogum, nes 
jojo tėvas mirdamas keli me
tai adgal, paliko jam visa turtą 
vertes $125,000. Ąllmonas ap- y

Tik pusantro svaro jautienos 
del ypatos nuo dabar lyg 

15 September.
Washintgom<<D^C

t

4
ja siuntimą generolo Wood su'vaisku in Rosije. Allijentai ma

I’’ t '< * “ ' t . 'I F
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Penkcsno siunsti vai ska per -Siberi je bot t as sumanymas pasirodo ne- 
praktsžku. Dabar baliai siuns vaiska per Murmana.

-....... ....... ....

Maisto padėjimas Vokietijoj yra pavojingas.
Washington, D. C.— Profesoris Franz Hein, ekonomiszkas 

tyrinėtojas raszo Zeitunge, apsergedamas vokieczius, buk atei- 
nantie sanvaite bus sunkesne del vokioeziu ne kaip praėjusios ir 
todėl kaizeris siunezia tiek daug kareiviu ant skerdynes ant ka- 
i0zko franto idant nereikėtų juju maityt.
za ir ne puse tiek nesurinks kiek reikia del iszmaitinimo gyven
toju. x 1

- ’ Idrtnt» 
iszmaityti musu kareivius ir 

Francija, Anglija 
ir Italije, maiste administrato
rius ineldže visu gyventoju 
idant užsilaikytu nuo Valgymo 
daug mėsos lyg 15 Septembe- 
rio sziu metu, 

Administratorius meldže vi
su idant pirktu tik pusantro 
svaro jautienos del kožnos. ypa 
tos ant šanvaites.
cijos ir hotelei aplaike paliepi
mus nenaudoti jautienos tan
kiau kaip du kartus ant sanvai 
tęs. Jautiena yra labai reika
linga del musu kareiviu ir alli- 
jentu. Valginkit versziena, la 
szinius, kumpi ir deszras. 

I

Trumpos kelnes ir trumpesni 
surdotai.

Ant

bike ’pttVelitJiiha nuo valdžios 
atlankyti advokatus savo mies 
te ir sudavadyti palikta turtą ; 
priesz iszkeliavima in Franci- 
.)>•
Iszkase puodą su piningais.
Desheėr,’ Nebr.— Kada Wil- 

liamas Beckman, kasė duobia 
dfcl stulpo ant pastatymo tvo- 

Į ros, užtiko geležini puodą su pi 
ningais. Kiek juj radosi ir ko 
ki tai piningai buvo, tai gilink 
ningas radėjas ne nori iszaisz- 
kyt. •

Vieta aut kurios piningai li
kos surasti, prigulėjo prie ko
kio tai Jules, kuris pardavė sa
vo dirva deP “Buffalo Bill,” 
po tam likos užmusztas per in
di jonus. Jules paslėpė daug
piningu ant savo dirvos, kuriu 

Ugnis prasidėjo 1884 mete, lai daugel žmonių jieszkojo,-pakol 
ke dideliu straiku koki iszkylo|juju neatrado Beekman.

Piningas isz kramtimo gumo.
Washington, D. C.— Gumas 

del kramtimo susideda isz gu-

* • ? *

allijentus:

Bandytai užmusze 50 
karanzistu.

Mexico City, Mex - ■* " ♦ ■ -b •
deszimts Karanzos. kareiviu li
kos užmusztais pei’ bandytus 
po vadovysta paties Villiaus, 
kuris sulaikė truki arti Santia-

Bandytai suszaude, karei
vius, o merginas pasiėmė isz 
trūkio in kalnus.

ft’O.

Anglis dega kasyklosia per 30 
metu.

ęieveland, Ohio.— Viena isz 
didžiausiu angliniu ugniū gal 
randasi Hocking pakalnėje, 
kur jau nuo 30 metu dega pui
kiausios gyslos minksztuju 
mgliu, ir lyg sziam laike sude-

nis prasiplatino ant 18 ketur
kampiui u myliu ir dega septy- 
niuosia kasyklosia.
kompanijos stengėsi visokeis
budais taja ugnia užgesint, bet

Norints Buffalo Bill

Restaura-

Rugepjute bus ma-

turtą, vertes 60 tukstancziu do v*si stengimai nuėjo ant niek.

Badas kerszina Norvegijoj, 
Danijoj ir Szvedijoj.

Kopenhaga.— Specialiszkas

j
■ : I

Amerikonai narsus kareiviai, daneszimas isz Kristianos da-
Amerikonai paėmė

Nelaisvei kalba, buk

I
nesza, buk Norvegijoj nemi- 
puolė ne laszelis lietaus.
tos priežasties rtigei daug nu- 
kente, o jeigu lietus nonupuls- 
už keliu dienu tai badas yra ne 
iszsisaugojamas. Danijoj ir 
Szvedijoj padėjimas yienokis.

* J 4
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Asztuoni bilijonai bibliju del 
kareiviu.. f! ’•

New York.— Kapadiszka fi- 
lije Bibliszkas Draugoves iždą 
lino kareiviams asztuoniš tuks 
tanezius biblija (Naujo ’testa 
mento) 75 kalbosia. Amerika 
niszka filije iždaiino praeita 
meta arti 30 mįlijonu Naujo 
testamento.

Isz

■ __4.

Vokiecziams nubodo kariaut. —
Amerikoniszkas frantas Francijoj.—

arti tūkstanti vokiecziu in nelaisvia prie Marno, pradėjo trupu
ti pasilsėt. Vokiecziu linije.ęumuszta.
vokiecziai yra persigandę karsztu užklupimu Amerikonu ir tu
ri laukti ant nauju kareiviu. Amerikonai laiko svarbiausia vie 
ta arti Chateau Thierry, kur vokiecziai daugiausia stengėsi per 
laužt’ linije ir gautis in Paryžių,

Nekurie paimti nelaisvei kalba, buk todėl kariauna kad 
juos prie to priverto, daugelis po karei keliaus in Amerika, o ki
ti keliaus in Kinus, ne kaip su'gryžt in savo toviszkia.

—-------

40,000 vokiecziu Finlandijoj; rengėsi užimt Petrogradą.
Stokholm.— Isz tikrųjų szuliniu dažinota, buk Finlandija 

į rengia armija isz 100,000 iszlavintu vokiszku kareiviu isz kuriu 
35,000 jau randasi po ginklu. Finlandijoj dabar randas 40,000 
vokiecziu. Del ko tiejei pasirengimai? Žinoma, jog ant už
ėmimo Marmano inlunkes arba Petrogrado.

Tik suvienytos spėkos gali ižgialbeti nauja rusiszka repub
lika nuo visiszkos prapulties.
ir ne nori pakajaus. Artinasi dienos bolszeviku prapulties. Ar 
tikra demokracija ar vela imperalizmas neužilgio vela ilžejs Ro 

I e •x • '

SIJOJ. 4.

London
London.— Australijoj užsinesza ant revoliucijos, gyvento

jai spyrėsi padarymo sutaikos ant bile kokiu iszlygu. Suipjszi 
mai jau prasidėjo Viedpiuje ir kitosia dalysią Austrijoj. 

... .
| Vokiecziai užmusze 10,000 bolszęviku arti Azovo mariu.

Generolas Kuoerzer danesza del generolo

F 
i

Washington, D. C.— 
suvažiavimo kriaueziu ant me
tinio sejmo, likos svarstyta 
apie vyriszkus apsiredimus. 
Likos nutarta idant ajjeinan- 
czia vasara siūti trumpas kel
nes (kaip nesziojo Jurgis Was 
hingtonas) ir trumpesnius sur- 

. nene- 
Kas kiszasi guziku,

< : *t ' n e

leriu ant užlaikymo 19 kacziu
ii juju inpedžiu. Velione su 
katėmis gyveno ir jiaises mylė
jo neiszpasakytinai.

Brolis veliones Jonas Gibo
nas iždave kare prieszais kates 
pasiprieszindamas priesz toki 
testamenta savo neiszmaneles 
sesutes.
de per du metus. Ant galo sū
dąs perlaužė testamenta, duo
damas Gibonui $20,000 o liku
sius iždalino del mielaszirdin- 
gu draugovių, priglaudos na
mu ir bažnycziu. Buvo tai vie
nas isz akyviausiu teismu ku
ris užsibaigė ne ant naudos ka 
ežiu.
Automobilius apsivertė sužeis- inentas mirusio milijonieriaus 

damas kuninga.
Cumbola, Pa.— Lenku ku- 

ningas Petras Bienko, prabasz 
ežius czionaitines parapijos, li
kos pavojingai sužeistas per ap 
sivertima automobiliaus, kuris 
prislėgė kupinga ir du kitus 
vyrus. Kun. Bienko dalybavo 
laidotuvesia Mainersville. Ant 
giliuko kiti pribuvo in laika ap 
verte automobiliu1 ir iszgavo

j'" " ■’ 

ML • 
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Teismas traukėsi su .

kuninga jau pajuodusi.
iial 2C«.'Mi

po visa Ohaju.
Badai anglekasius paliuosuos 

nuo kariszkos tarnystes.
Pliiladephia.— Badai valdže I mo, kuri iždirbineja isz sulcziu 

anglekasius tam tikro sapotiliszko medžio 
tarnystes auganczio Guyana. The Drug 

,M raszo

paliuosuos visus
nuo kariumeniszkos
ir paskyrs juos in 5-ta klasa. [gist’s .Circular” raszo, buk
Nuolatinis traukimas angleka- amerikoniszki gyventojai arba
siu in kariszka tarnysta apsun- tie jei ka kramto guma, 'sunau-
kiną iždirbima anglies be ko-1 tojo artikulo in laika pas
itarė negalėtu ilgiaus tenstis.
Paliko 2,500,000 del palengvi- | 

nimo savo artimiems.
Sliaron, Pa. — Kada likos

perskaitytas paskutinis testa-

kutiniu deszimts metu ne ma- 1 ‘.
žiau kaip už 35 milijonus dole-

dotjfis o kamizoliu visai 
szioti.
tai tik tiek prisiūti prie kelnių 
idant nenusmuktu! — Ar nege
riau panaudoti Adomini paro
da, tai ne butu jokio ergelio ir 
daug materijolo užsiczedintu.

Bet bolszevikai yra užsispyria

■ ----s
Austrijoj užsinesza ant revoliucijos, gyvento-
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XTrttO translation filed with the Post -Master at Mahanoy City, Pa., on Juno 
17>th 1918, aS required by the act of October 6-th 1917.

Užmuszti, Sužeisti ir mire amerikoniszki kareiviai Francjoj.
Washington, D. C.— Sekantieje kareiviai tarriilujenti ame-Frahk.’Jį. Buhl, pasirodė, /buk 

paliko du milijonus doleriu del I rikoniszkoje kariumeneje isz atejviu žuvo laiko musziu Franci
<f Amsterdam

Eishorn, vokiszkam kamandieriui Ukrajindi, buk apie 10,000
J,’ Z' X'

- « I r

palengvinimo kankiu savo ar-1 joj: Jonas Czyžewski, Glasgow, Mont; St. Zebrowski, Detroit;
“ ’ ’• ’ 'T*’ * ’ * 1 ’ ™ \ ; T. Novoselski, Union City, Conn.

ir Kisilewski Antoni, New York;: Mire nuo ligų: Jonas Malkas,
timiems: du milijonus doleriu Nikolai Javorski, Chicago;

.4 I
T. Novoselsla, Union City, Conn, 

t . b ' ' 4 ' ' . . 1 , . * ' , . . r " „ ■ f

del nukentėjusiu < Belgijoj 
Francijoj; $100,000 del suszel- Chicago. Stanislovas Luczinškas, Chicago; Jurgis Mondzews- I J. r , '* l. ' » . ' ' . J ’ • ! ’ lt i ' ' I, ' 4,1 ,

Mirtinai sužeisti: Lęonas AžnOraitis seržantas, Saginaw, 
., K. Krepęlka, Ren- 

Velionio turtas] wood, W. Va., Jonas Szetowicz, New York; Jjiozas Wasilewski,

pimo sužeistųjų ir serganeziu ki, New Britain, Conn; A. Makarewicz New York
darbininku Sheron darbinin
kams ir milijoną doleriu del sa Mich.; Wlajlas Kepipinski, Detroit, Meh 
vo paezios.
isžnesža verties ant deszimts ĮMuo, Ill.; Peter Wasiqlpwski, Chicago; Budžiiiski, South

. iki . ■/ 4 ■.-.i', Ma- ► V . aJ.1. .# / ' . 1 • ■" ii. _ . r j ' .'J''.‘d ‘ t fel

K. Krepęlka, Ren

Bęn4
,11b; Peterį 

, Ihd.; Juozas
7^'-

* KoyftĮę.wpki, Moiuit Carmeį Pa
JĮ

- 1 1

■ "'4’4 A/ *-

. .

bolszeviku raudonosios gvardijos, po vadovysta czekiszku afi-
• • Y v 1 * • J • m i ♦ A

J

vo mariu.
. < '‘m'' ! ’■ . ’o.

cieriu likos užmusztais per vokieczius, arti Tangorogo, arti Azo
!< ■ . f

Italai ątspyre austrus, paimdami 3,000 in nelaisvia
' ' .i i.. " « r ' 1 " 11 b

Rymas.— Austrijokai užklupo ant Italu ant Asiago, Bren- 
tos aplinkinėje, bet likos naršei atspirtais pe> Italus kurie neda 
ve austrams ne pėdos lauko, paimdami in nelaisvi*! 3,000 austru

1 KARISZKA DAINA.

Oj broliukai kurie dar esam gyvi, 
Rytoj po ryt stosim su kardu visi, 
Ejsim parneszim žaliu modeliti, 
Ir pasodysim po du isz eilių.

Žirgus balnosim in kare josim, 
Prusa ir turku kardais kapodim, 
O austrijoka in nelaisvia ymsim, 
Prie sunkiu darbu visus statysim.

Su Diev tevelei, sena moeziute,
Su Diev brolelei, jauna sesute, 
Su Diev bernelei ir jus paneles, 
Jau lauke mus tolimas kelcs.

Žirgai jau stovi ir pabalnoti, 
Skubinam brolei in kare joti, 
Kaip mes prijosiu ant kares lauko, 
Nebijosim ne prūso ne austrijoko.

Užgriovė griausmas didžiųjų kanuoliu 
Prasidėjo muszei ant abieju sžaliu, 
Vieni vaitoja, visur kareivius kloja. 
Tukstanczius broliu musu laidoja.

, Nuo treczio žirgo as? jau nukrytau,

i
j

J

terp kuriu radosi 89 Mideliai. Italai nuszove 31 areoplanus. v^czl°i žiTS0.as? Jau,,??krytQ 
. 1 , - ... j . v ‘ . 1 ft , Ant kares lauko ten pasilikau,

Italai tikėjosi tojo užklupimo ir priderencziai pasirenge ant ju*
.v   I ;•

, >1 " :1 ,?j’1
... . z
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• MO j motu žele! jkairi užauginai. 

Kam mažiuleliui numirti nedavlal:
A. B. Budeli — fiutkevieze,
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Kas Girde!
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Sziuose laikuose kada apsia- 
vimai ir apsivilkimai neiszpa- 
sakytai pabrango, tai žmones 
ypacz darbininkiszka klasn 
naujus bent ka nelabai nori pir 
kti, tai senus vis duoda lopyt. 
Sziaucziai ir kriaueziai kurie 
tik nori dirbt, tai darbais apsi- 
krovia, kad padavęs žmogus 
ka taisyt, negali pataisymo su
laukti, už darba kiek pasako 
lai reik ir mokėt.
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Rosi joj bolszevikai pilna soči 
jalizma invezdindami panaiki-
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Lenkai Chieagoj buvusi su- 
szaukta trijų tautu didi susirin] 
kima lietuvius vadina Polskiei 
Litwini, Ukrainai ir Polacy. sa 
ko —“Polskie Litvini podzieli- 
ly się-na d\vie ezęsei, na polsko 
Litewskij ir Litewsko — Bol- 

“Zgodo- 
je’ sako — Litewskie Bolszewi 
ki, iszvien su lenkais priesz Vo 
kieti veikt ir kovot neapsiėmė 
net nepripažystant ant savos 
Lenkjia.

Isztikruju komedijantiszkas 
Kovot ir iszkovot isz 

po Vokietijos sau laisvia, kad 
turėt ant keteros savo Lenkija. 
Mat jie apie atskyra savaval- 
diszka Lietuva nieko turbut ne 
misi i ja.

Atsikratymo nuo Vokietijos, 
jie mano, kad Lietuviai iszko
vot u sau laisvia, ir pripažystu 
lenkus savo ponais.

“Zgoda” 
daigte raszo su pasidžiaugimu, 
kad allijantai padarys Lenki
jos rubežius teip. — •

Polska od Morza do Morza 
prilipinant visas provincijas 
kokias turėjo atnografiszka 
Lenkija. Remiasi ant tai, kad 
Lenkija tai busenti didele sza- 
lis, per kuria dauginus kares 
neatsikartos.

Bereikalingi tu žmonių sap
navimai kad Polska od morza 
do morza kada tai bus... 
žmones, 
nesza, o ponais kitu but, neatsi 
žada. Lokomcziai!....

szewicka; tolinus jie

noras.

Toje pat

na visokia žmonių nuosavybe, 
atiminėja vsus turtus kas ko
kius turi.

In ta temijant galima many
ti kad visa Rosija nori padaryt 
ubagais ir tinginiais, nes kiek
vienas kam daug kuomi turi ru 
pints, kada gi nuo jo atima pa- 
szelusi bolszeviku valdžia.

Apie ženatvia, tai nėra ka 
ne sakyt, iszbenkartot turės vi
sa Maskolija prie tokiu aplin- 
kvbiu.

Su tokiu socijalizmu, argi to 
Ii ir ar ilgai bolszevikai šzvil- 
jaus?....

szais. Prie iszklliįįiin užpraszy 
ti visas lietuviu draugijas ir 
kuopas. Draugju ar kuopu 
pirmininku ir sekretorių adre? 

' sus virszuj nurodytu antrašu j 
nusiunsti, pažymint, kurios 
draugijos ir kuopos prie suren-. 
gimo prisidėjo ir dalyvavo,, o 
kurios no. «

Su pagarba
Committee on Public 

Information.
Lietuviu Skyirus.

#iDraugju ar kuopu
• 4 - . * « M
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pažymint,

kitame

Tai
jie svetima junga nors

Girdima suoimanavimas kad 
dabar stoka yra anglių ypatin
gai Naujoje Anglijoj, ir, sako
ma kad gali sustot visa pramo
ne del tos vien priežasties.

Kaip isz mainu mainieriai 
pasakoje, tai dabar mainose 
bolszevikiszkas paredkas, jo
kios tvarkos nėra, o tai vis del 
stokos darbininko ranku. Sto- •f . ' ■
ka maiiiose propu, timberiu, 
lentų mehvems užtvert ir t. t. 
Žodžiti sakant anglies puse lie
ka užgriauna be jokios naudos.

A[ąt szit& reikalai susiduria
Czion angliųgana keblai.

reik daugybes pabrikams, ka
res szypams ir kitokioms trans 
portaci jom, o tuom tarpu tu 
anglių pagamyt nėra kam. Da
bai- stoka atjaueziama, o kas 

^Turinti spasababus žiema?
ir vieta kur anglius dėt, turėta 
dar pasirūpint, kad nebūt žie
ma badas pecziams ir stuboms 
kaip pereita žiema buvo.
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Szeip ar teip sakysim, vis-gi 
lenkai žymiai trusesi.
me kad jie prigatavijo savo ar
mijų kuria pritaikė pagelbon 
frarieuzams kovot priesz kaize- 

Toji ju armija susidedan
ti isz 15 tukstaneziu, dabar sto
jo Prancūzijoj fruntan kovoto
ju.

Kaizeriui szitas nelabai in- 
gusta, jisai apžiojo Lenkija; o 
tuom tarpu mato kad lenkai jo 
globa nebiski nesidžiaugia, bet 
prieszingai eina su allijentais.
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Buvo tai ūkanota diena, rū
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ISZTIKIMYBES DIENOS 
REIKALAIS.

Belieka

(Released by the Committee 
on Public Information.)

Prezidento proklamacija, Isz 
tikimybes Diena 4 Liepos die
nai nuskirianti, buvo kiek lai
ko adgal paskelbta.
dabar spareziai ir rūpestingai 
prie Tsztikimybes Dienos iszkil 
mu prisiruoszti.

Savu laiku kiekvienai di- 
desniai lietuviu kolionijai bu
vo iszsiunsti laiszkai Isztikimy 
bes Dienos prasme iszaiszki- 
nantieji taipgi nurodymai kaip 
prie tos dienos prisiruoszus. 
Teip-gi buvo iszsiuntineta 
laiszkai, kurie buvo skirti drau 
gijoms, kliubams, organizacijų 
kuopoms, užpraszant prie Isz- 
tikimybes Dienos iszkilmiu pri 
sideti. Tolimesnieji tai dienai 
ruoszimosi nurodymai suteikia 
mi vieszai, per laikraszczius.

Tsztikimybes Diena bus paro 
davimais, iszkilmemis pažymė
ta visose Su v. Valstijose. 
Kreipiama (lomos, kad kita- 
taueziai ta diena gerai pasiro
dytu. Kiekviename didesniame 
mieste to miesto szeimyninkas 
majoras nuskirs specijale ko
misija, kuri rūpinsis paroda 
marszavirnu ar kitokioms pa
rankiomis iszkilmemis. Kituo
se miestuse majoro komisijos 
vietas gali pasitaikyti pava
duos State Council of National 
Defense skyriai.

I jotu komisijos ar National De
fense Council’iai rūpinsis ki 
tataueziu komisijoms prisiruo- 
szme pagelbeti ir visu tautū isz 
kilmes suderinti, subendrinti.

Kur tik lietuviai susiorgani
zavo Isztikimybes Dienai,
dare komitetus, lai komitetai 
iszskiria isz savo tarpo narius, 
kurie miesto majoro ofise suži
notu apie jo Skirta komisija ir 
toliau lietuviai su jos pagelba 
darbuotus. Taigi dabar kiek
vienos kolionijos lietuviams 
priesz akis stovi reikalas ar su 
Majoro Komisija ar su Coun
cil of National Defence susi- 
neszti.

Visu-gi laiku reikia stropiai 
ruosztis, kad lietuviai ta diena 
gražiai pasirodytu, kad pasi
rodymas lietuvio vardo garbes 
vertas butu. Tai pirma toki pil 
na ir, graži proga lietuviams 
pasirodyti — užsirekomenduo
ti. Nuo užsirekomendavimo 
prigulės kokioms akimis; ir 
kaip in lietuvius bus .szios sza- 
lies žiuroma, Tad ruoszkimes.

Jeigu reikalinga kokiu nors 
informacijų, reikia
prie Committee on Public lib 
formation, Lietuviu skyriaus.

To skyriaus antraszas toks:
Committee on Public 

Information, 
Lithuanian Division,

10 Jackson Place, 
Washington, D. 0;

In ton pat reikia nusiunsti lie
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dens laikas, kada drauge su ke ži szausiu, o tada nei nekrustel
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tos. Svetingas namo gaspado 
rius vadinosi Steponas, pas ku 
ri susirihlcdavome vakarais 
ant pasikalbėjimo. Lietus pla 
ke in langus, isz ko galima bu
vo suprast, jog ant lauko nie
kai oras. Kalbėjome apie szi 
bei ta, o ant galo užminė vie- 
nas apiė bąidykĮa:

— Asz jokiu baidyklu nebi
jau — atsiliepė jaunas isz neto 
limo dvaruko ekanomas— nei 
nekrupteletau, kad ir pareitu 
prie lavono per visa nakti mie- 

| got arba su lavonu.
Ponas Steponas girdėdamas

i t

I

Priėjo ir vela pataisė negyvo 
io ranka ,paskui svyruodamas 

bu buvo gerai užsikauszias, su- 
gryžo ant savo vietos.

Prabėgo maž puse adynos. 
Jonas sėdėjo ant kėdės*linguo
damas, drebulis paėmė, ir ruži- i . «
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Norints administratorius maistine turi valdžios paženk-
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Imti kiek sztorninkas turi iipti už tavora, bet turi tiesa ap-
. 1 k .. , , . , I £■ A

svarstyti kiek žmogus privalo mokėti “ maždaugiau už ta- 
vora i r t e i p:

I M i

kitas nors nepasi-

■ k

taji drąsuoli, dirstejejo in jin 
su baime prasergedamas> jog 
iszmintingas žmogus niekados

je ant saves, 
skrandos. *

Tame staiga sėdo negyvėlis 
grabe ir klaidoms akymis žyal 
gosi aplinkui.

— Jau to per daug! — ' pa- 
szauke Jonas ir pagriebiąs 
szaudykla trinktelėjo in sėdin
ti grabe lavona.

Trenksmą lavoninyczioi i.::.
• 1 ♦ 1 • • * v “

jog nopaeme

vora ir teip:
i

Wheat 'Elour (baczka).....
Rye Flour (baczka) ........

I Corn Flour (baltos) ...... .
Corn Flour (geltonos) .... 
Corn Meal ......... ......■..........
Oatmeal (bulk) ................
Rolled Oats (pakelis) .....
Barley Flour ........... .......
Rice Flour .........................
Edible Starch (pakelis) . 
Rice Blue Rose Grade. ... 
Granulated Sugar 
Beans, dried (džiovyti) . 
Lard (bulk) ................ ......
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isz- 
girdome ir begome visi pažiū
rėt, kas tenaią stojosi.

— Dabar turi gana! — tarė

Lard substitute (btilk) 
Lard substitute (blęszine) 
Evaporated Milk (mažas) 
Evaporated Milk (didelis) 
Canned Corn Standard....
Canned Corn No 2 .............
Canned Peas No.'2 
Canned Dried Beans .... 
■Vta f ^.1* A. / _ 1 _ « ~

■’V

t

į iMį^

Sztorninkas moka Žmonis privalo mokėti 
.......... $10.70 lyg $12.00 

12.80 lyg 14.30

v

i'

7.00 a cwt
Z.Z'J ” ”
5.35 lyg 5.75 cwt.

cwt.
deže
svaras

1|3
.07 lyg .09
.11%
.08 30J1000
.13% lyg .17
.28%
.24%
.26% lyg .28%

3.20 lyg 3.25 dežo
4.90 lyg 5.00
1.65 lyg 2.00 tuzinas
1.55 lyg 1.70 ” ”
1.35 lyg 1.64
1.77 lyg 2.25 ” ”

5.50

5.50
3.85

.06

.11

H!

■ ‘ r#1
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$13.50 lyg $15.00 
14.00 lyg 15.50 

09% svaras.

.05 lyg .08

.07 lyg
.10 lyg .12
.07 lyg .09
.13 lyg .15 
.10 lyg .13 
.13 lyg .15 

.08% lyg .09%

.08 ” ”

»>

,15 lyg .22 
.29 lyg .86 
.26 >
.30 lyg .35 
.05 lyg .08 
JI lyg .15 
.16 lyg .20 
.14 lyg .20 
.15 lyg 20 
.15 lyg .23

r

I

Kurs

ant tokiu daigtu nesileistu, o ir Jonas in lavona, nes tas sėdėjo, 
tie kųdykiszki persiredimai,

Raisins (be seklu) 
Prunes
Corn Syrup (bleszipe) 
Eggs (szvieži) 
Butter, (prints) 
Oleomargarine 
Cheese .
Ham 
Bacon

.12% lyg .13 svaras .15 lyg .17

t

.15 lyg .25
.13 lyg .18
.40 lyg .45
.49 lyg .56
.30 lyg .38
.29 *tyg .35

L .32 lyg .38 
- .42 lyg .46

.11% lyg .17%
1.34 tuzinas

.38 lyg .40 

.45 lyg .48 

.25 lyg .30
^6 lyg .27% 
JI % lyg .37 
.35% lyg .37

....‘■I"""l""‘rr J■ lllpr .. ...... ...................
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idant ka pabaidint, tai jau ne 
viena isz svieto iszvare.

— Asz jau girdėjau savo gy 
venime ne apie viena toki su 
dvasems ir baidykloms szpo- 

Buvau tada vienam dvare 
padlesnti. Viena vakara susi
rinkome, kaip sziandien, pas 
mano priteliu ekanoma, kuris 

I dvare szale bažnyczios gyveno. 
Tada, kaip ir sziandien, jaunas

sa:

Philadelphia, Pa.
Isz szio. didžiulio miestp, ne

mažai jaunu vaikinu iszejo in 
kariumenia. Žinoma kares lai 
ke einant in kariumenia retas 
misi i jagryžt laimingai namon, 
nes anot tos pasėkos karėję ne- 
szaudo bulvėmis. < .

Visi tai pilni buvo ir huną 
nesmagumu,
duoda nuliūdimams, bet tas vis 
jau ne su paprastais smagu
mais ar tai kalba ar ka veikia. |

Isz jaunimo einanezio in ka
riumenia, vieni pliki, neturi 
skatiko, kiti-gi yra pasiturinti. 
Tie katrie turi piningo, tai pa
sigavę charakteri visai kitokį 
negu būdams pirma,
isz tokiu nuo gerymo svaigalu 
szalinosi, tai dabar truktelia! 
arba jau truktelėjo vidutiniai-. 
Sako — Nėra iszeigos kaip ei-1 
nant in kariumenia nepalikt 
niekam nieko, tai reik nors pra 
gert, tai-gi lik žiūrėk kai kadą 

Į toks nabagas ant syk po penki 
nia arba (langiaus saliune jia- 
liekti.

Į Sziandien vienaip, |
Į Rytoj kitaip....

Tokis tai viesulingas dar lai-j 
kas užėjo ypacz visokiems biz
nieriams tarp kuriu turime kai 
kuriuos ir lietuvius. Kaip tai? Į

U
dvaro rasztiiiinkelis gyrėsi su 
savo drąsą tvirtindamas,■ jog 
dvasiu nebijo ir jog gatavas 
lavoninyczioj nakvot.

— Ej, Jonuti, neiszszauki' 
nek vilko isz girrios — peršęr- 
ginejo ekanomas; — juk žinai 
kaip ežia dvare su tais szpo- 
sais pasidarė. Magde, ka pri- 
ži urine ja paukszczivs, priesz

<A
į t

** ’I 
k ik

mus

kaip pirma, ir grieže dantimis, 
o kulka mete in Joną.

Jonas stojo nusigandęs, suri
ko ir puolė ant žemes.

Kada inbegom in lavoniny
czia, baisus legejimas
akims persistatė — Jonas gule 
jo ant žemes, o lavonas baltais 
marszkiniais apsivilkias, ties 
juom pasilenkiąs gaivino jin.

— Numirė — paszaukė lavo 
nas pamatęs mus ineinanezius 
ir papasakojo kaip buvo.

Nebuvo tai tikras numirėlis 
tiktai szposas: 
draugu apsivilko in. baltus 

h gus moterįszkus

J

r

h Magde, ka pri
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Capitol Stock 1125,000.00
‘ SURPLUS IR PROFITS $460,000.00• * I
' MOKAME Antra Procentą ant rudtu 
Pinigu. Procentą pridedant prie Jusu Pinigu
1 diena Sausio ir Liepos menesuose, nepal- 

‘ aant ar atneszat parodyt Knygute ar ne.
Mes norim kad Ir jus turėtumėt reikalą 

au musu Banka, nepaisant ar mažaa ar 
didelis. 
H« BALL, Pres* — F* NOONAN,Vice-Proa,

W. KOHLER, Cashier
Bankas atydarytas 9 ryte lig S popiet, 

Subatomls, 9 ryte lig 12.

*
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Vienas isz 60 DIENU ISZBANDY-
il- 

marszkinius 
ir atsigulė ant morn.
dykle buvo tiktai paraku už- 
provita, o kulka davė lavonuį- 
kuris iri Joną mete. .

Kudykiszku szposu

MUI DYKAI. h'

Szau- ■

*>

kreiptis

tuviu komitete pirmininku ir
J# p
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Užmokėsi kaip iszsigydisi. Atmesk nerei
kalingus vaistus, atnaujink savo sveikata 
laike poilsio. Atsikelsi ryte pilnas gyvumo 
ir energijos. Jagu vartosi Elektriszka Diržą 
nuo Reumatizmo, Neuralgijos, Paralyžiaus, 
SlUogos, Dusulio, Bronchito, Nerviszkumo, 
Spazmos, Užsinuodijimo, Galvos skaudėjimo, 
Insomia, Silpnumo pecziu, Bespekes, Hemo- 
roides, užketejimo ir daugybes kitu ligų, — 
prisiusk už lQc. stempu arba sidabrini de- 
szlmtuka,
QERIAUSI ELEKTRISZKA DIRŽĄ. Jagu 
busi užganadintas, damokesi mums $3.85, 
kuris vertas $10.00. Nesziok jin pagal nuro- 
dinjus, 60 dienu, kada jausi visai iszgyjes 

patark savo draugainš iągytj jiri. Jagu ne 
iszgysi in 60 dienu, sugražink diržą, o mes 
sugražinsime pinigus, kaip tik aplaikysime. 
Už diržą moterims prisiusk 20c. stempu.

A. P. OWENS, Dept. 43—E.
152 W. 14-th. St. New York, N. Y.

Prisiusk tik 10c.

tuojaus mes iszsiusime jumis
mums

nes 
niekados neipislijom idant teip L *

del manes skaudus pamokini
mas. Del jus teip-gi tegul bu 
na prasergejimas, idant nie
kad tokiu szposu nedaryt.

.................................................... V....u............................................................
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Mano broliai Stanislovas ir Juozas 
Ąrnastauskai priesz 7 metus gyvenom 
Mahanoy City; 
Omaha, Nebr.
juda malonėkit pranesztl nes turiu 
sVarou reikalą.
gub., Mariampoles Ujezdo.

Wi. Arhhstauskas,
Luther, Mich.

Mano szvogerlai Jonas Marczinonis 
ir Karolius Rutkauskas, abudu paeina 
isz Suvalkų gub., Seinų pav., 
lingio gmino Gailimu sodo. Meldžiu 
atsisžaukti sziuorn adresu:

Mik. Vaitikutis,
Newark, N. J.

Am , »

Mano szvogeris Ignacas Greive, pa
eina isz Kauno gub., Raseinu pav., In
drėje vos para., 15 metu kąip Amerike, 
pirmiau gyveno aėie So. Omaha, Neb. 
Turiu svarbu i'eikala, praszau atsi
szaukt ant adreso:

P. Ramanauskas.
So. Camden, N. J.

J kelis metus buvo sveika h-pa- Pr'c stiklelio pasinorejo,
II i . x - . - . _ .. T ‘I J
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jia pavakare ‘m kluoną, kur bu' 
vo pasislepiąs kokis tai hermų 
kas, idant jia pabaugint. Nuo 
to laiko isz baimes gavo nuomi 
ruli, ir dabar nebagelia vargi
na. z

Jonas szidijanezei klauso tu 
ekanomo per sorgo j imu; kiti pa 
kurstinejo Jono drąsą, o asz, 
kuris ant to viskb tylėjau, iki 
smert sau iszmetinesiu, jog ne- 
sudraudžiau1 Jono ir kitu jo 
draugu.

Keli isz Jono draugu mėgino 
jin, idant apsiimtu lavoniny
czioj miegot; iszejo keli in kita 
stuba ir kasžin ka tarp savos

" it 1 * 'M

sznabždejo.
— Galite sau tartis, kaip no 

rit — tarė Jonaš — asz nieko 
nebijau, ir pažiūrėsite, jog ei
siu in lavoninyczia, tiktai paini 
su su savm užprovyta szaudyk

Iszsirengeftant galo Jonas su 
Buvo

toga mergina Nusiuncziau
O tai teip — sziandien ant viso I 
kio tavoro prekes vienokios, o 
rytoj kitokios, tai kožnas ir ne
žino rytojaus sulaukiąs su kuo 
mo susitiks.

Buczeris sziandien mėsos nu 
sipirkdams užmokėjo brangiai, 
o ryt toji pat mesa jau atpigu
si ; vot ir dairykis... Saliunin- 
kas primautovoja teip pat ga
na nemažai tai taksos, tai pa
branginimas gėrynių ir t. t.

Saliuninkai buvo, nustoja 
duot nesztis uzbonu alų, to- 
liaus pradėjo duot bonka alaus | • 
už 20c. dabar vėl duoda uzbo- 

Inais.
Kai kurie saliuninkai del to

kios priežasties net laisnus ne- 
eme.

Teip tai visi bizniai svyruo
ja, ir nėžine kada in geras 
žias sugryž reikalai.

Darbai eina 
žmonių stoka.

I • - - -

ve-

darbo

sfnutnai pasibaigtu. Buvo tai

Vėliaus iszvažiavo in 
Jeigu kas žino apie

Paeina isz Suvalkų

Wl. Arnhstauskas,

128 Jackson St.,

Lcipa-

ALL NATIONS DEPOSIT BANK
SU LAIVAKORCZIU SKYRIUM......bU LiAlVAtiUKvAlU bKIKilM...,

P. V. 0BIECUNA8 ir KOMPANIJA
12th. and Carson St, - S.S. Pittsburgh, Pa.

•" 1 *• nu- .--ii-—- ...... ~ ~ ~n~ ~'~ir i -------

Tai yra vienatine Banka kuri senei žinoma Lietuviams. 
Banka talpinami savam bud i ūke kurio verte ifizu*na apie 
1150,000 ir vartoja szeme laike apie milijoną d >lieriu 
ir randasi po kontrole Valstijos Pennsylvanios. Už su- 
ta u pintus Pinigus moka 4 procentą, Siunctia Pinigus 
in visas dalis svieto. Parduoda Laivakortes. Užlaiko 
Notariiialna kancelarija del padirbimo doviernascaiu 
ir kitokiu dokumentu reikalinga Lietuvoje. Užrube- 

: žiuis skyrius randasi po v ado v isle gerai žinomo

Tai yra vienatine Banka kuri senei žinoma Lietuviams.

Vartoja szeme laike apie milijoną d >lieriu 
o kontrole Valstijos rennsylvanios. Už su-

i r>o vado viste gerai žinomo 
Karoliaus Varasziaus vaklisako Notarijusso.
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gerai;
; Ant Strytka- 

riu kunduktoriai ir motormo- 
nąi, vis tik senukai žmonis ve
žinoje, jaunu rotai kur , galima 
pamatit, kibą tik bomai kur 
stovi ant ulycziu kampu. \

le.
F v rf1 p B-t Arba teisus ir trumpas kelias in Sveikata

»• f

T>w> 1FOT “EIT® AfITo JHkiWi^ JuiJEj Jt*
’ "/ . ■ , ’ I , «i į-' .■ (

638 Penn Ave. Pittsburgh^ J^a.
Dr. KOLER yra viena
tinis tarpe Lietuviu da
ktaras Pittaburge. Mo
kinosi Varszavoje, stuu 

T dijavo beglje 26 m. In- 
vairias Ilgas vyru ir 

> moterų, todėl jas nuo- 
dugnlal pažinsta. Gydo 
užslnuodlnlma kraujo 

Ir silpnybe^ vyru, spuogus, nležeJlmus 
ligas tinimo, invalrlas ligas paeinan- 

Atsi-

t >

n ’"'■■v

ežias Hub neezystumo kraujo, 
szaukite ypatiazkai, per laiszkus asz

IrRusiBzkĄf.

vakare. Nedeliomis iki 2-v; popiet '

Dideliu Dirbtuve reikalauja pardavėju 
del pardavimo marszkiniu, apatiniu 
drapanų, paneziaku, szlebiu,. jokiu ir 
andarbkti, tlesog in namus. Raszykite 
o gausite aempollu^ dykai. Madison 
Mills. 503Broadway, New York. City, .

.-f... a t Y”., : ’

*

negydau. Dr. Koler kalba Lenklszkal

Ofisos valandos: nuo 9 rytq llg 5
■’< i
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savo keleis draugais.
jau netoli gaidžiu. Lavoniny- 
czio stovėjo morai, o ant jit gu
lėjo lavonas; szale stovėjo ži
biu tuke, kryželis ir szvenstas 
vanduo.

— Ar gal daf tau atnėszt vie 
ha lempa?
isz draugu.

— Nieko dauginus nereika
lauju, galite sau eit, esu nuvar
gęs, miegosiu sau ant kėdės at.- 
sisedias — atsake Jonas, žio
vaudamas ir statydamas szale 
saves szaudvklia.

- paklausė vienas

saves szaudyklia.
Iszejo draugai, o Jonas likos 

*. ' v:*"' " 1 * ‘

- ♦ - ’ ’pas lavona vienas.

1
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Už Valandos pakele lavonas
l 'i

pamaži ranka ir palei szona ve 
la nuiiedo. /

Gulėtum sau — tarė Jo-— vuieium suu— vare jo-« * ♦ < nas priejas prie lavono, o pa-
taisias jo ranka ,sodo ant kodes
ir pradėjo žiovaut.

T anie negy.yelis kita rahka
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Mano giminaiczial Aleksandra, An
tanas, ir Marlei jonas Kuisaitis, visi 

_ . _ ’., girdėjau
kad Antanas 3 metai adgal gyveno
Kauno ‘ gub.,’ Raseinu pav.

6ttowa, ih; Marcijonas Clevelande, 
: Turiu svar 

bu reikalą jeigu kas pranesz apie juos
I

'■'■ /■; ■ ■’ ■ 'i ' ’ j

19 W. 2-nd St
: ■ ■ '

Mano gimines Petras ir Juoząą Įva- 
nauckai ir Marijona Kamarauckiene 
6 mėtai adgal gyveno Spring Valley,

Aleksandra nešinau kur:

gaus $1.00 už klapata.
M. Kuisis,
M

■ (to 51.) 

k St. Charles, III
■' II ■ Ik

III. Praszau atsiszaukt’ant adreso 
rr

240 Alton Avė.
John Žilinskas,

Dayton, Ohio.
.. ...................... ..

Mano broliai’ Petras: Ir Jonas Ven- 
drauskai paeinu isz Suvąlku gub. Pra- 
szau atsiszaukt ant adreso:

' Claghorn, Pa.
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szimtus visokiu Pavei
kslu ‘apie žmogaus kūno su
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T
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Ki',./

dėjimą. Aprftszomi invai- 
riausi apsireiszkimai žmo
gaus kūno gyvenime ir pa- 

kaip žmogui 
apsisaugoti nuo visokiu 
Ligų.,

ll,«

'M t

mokinama,

Tokios knygos
t J : - J

‘ lietuviu kalboj dar nebuvo.
J

k f

Puike apdaryta Audekliniais Viražais.1A Knygos 6Įx9į coliu.

339 Pusi. Preke 81.50
■ ' J ’ 7 M;
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Didumas v
• * 1 • 1Puslapiu.r Pasiųskite

£ • mums. S 1.5.0 o knyga lįUs jumis tuojaus dszsiusta 
Mes užmokame ritisiunthno kasztus..1,

f

t

Mes užmokame ritisiuntimo kasztus..
X

X W.D. Boczkowski-Co., Mahanoy City, Pa. X
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vokiecziains

gos nunesze.
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PERSHING
i

Generolas Pershingas iiepasi
duoda vokiecziains su savo 
narseis kareiviais Francijoj. — 
Suraskite amerikoniszka karei 
vi.

Rožių 
krūmas \

Gnmlo lamas pritikimus Dievo, 
Jrsdcok laime* dorybėj.
O po visu triūsu ir rupescziu savo 
Atsilsėsi laimėj ir linksmybėj.

ar dvi po pusiau- 
trenktas in

In adyna, 
nakeziui laivas 
povandenine, uola smarkei su
drėbėjo, o baisus trenksmas, 
arba atbalsis lūžimo apreiszke f 
laukiantiems valandos kurioje 
visi tapsime penu bangu, kad 
jau ta valanda atėjo. Vanduo 
su dideliu smarkumu pradėjo 
veržtis in vidų laivo, kuris 
tuoj pairo ir dalis jo nuėjo pa
silsėt ant dugno, o kitas ban- 

^tirninkas, asz
septyni kiti jurininkai ir du ke 
leiviai, mokanti gerai plauk
ti iszsigelbejome jszplauke ant 
uolu in kurias laivas susimu- 
sze. Kapitonas ir kiti buvusie
ji ant laivo pražuvo.

— Visi — kalbėjo toliaus 
jurininkas — dideliai 
mes jauno pono
Mes jurininkai labai ji pamylė
jome, kadangi buvo mums la
bai malonus, ir neturėjo to sau 
už nusižeminimą kad su mu
mis kalbėjosi. Su kožnu kalbė
josi prieteliszkai, maloniai isz- 
siklausynedamas apie viską 
kas tik lytisi jūrininkystes. Ka 
da,

gailėjo- 
Alkmerio.

būdavo, sunkei dirbame 
jis nuperka mums puikaus, <
skanaus gerymo ir
Žihau gerai,
isz musu butu aukavęs
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— tarė sunkei atsidusęs Alk
meris — nenumetei ne vieno 
įsi'mano laiszku, visus saugo
ja irupestingaij matomai jie 
buvo tau brangus..,.

Iki szio laiko tėvas nelai
mingo Liudwiko negalėjo asz- 
aromis sumažini savo szirdies 
skausmu, bet dabar, kad iszvy
do sunaus ir savo in ji raszytus 

» o
pasiliejo isz jo

Ah, geras sunau mano!

laiszkus pravirko graudžiai 
srioves aszaru 
akiu.

— Verk, pone verk — kal- 
sujudintas • jurininkas.bėjo

patsai apsiliejes aszaroms — 
nes jis buvo vertas, kad aprau-

Velicziau, kad jis czia
butu, o asz vieton jo ilsecziau- 
si ant dugno mariu! 
vo sziai pasaldei

dot ,ji.

Jis bu- 
reikalinges- 

niu, negu asz, senas žmogus.
Do valandai, 

nimas praėjo,
pradėjo baigt savo apsakymo.

— Ant rytojaus 
tai nelaimingai nakczei

kada susijudi- 
senas laivorius

anksti po 
, nes 

net rytmetyj atsipeikėjau, isz- 
vydau save ir kitus beesant ant 
plikos kietos uolos; aplink nie
ko daugiau negalima buvo ma 
tyti, kaip vien tik banguojan-

■ ,i . ■

Nusiminė buvome visi, ka- 
dang materrtė neiszvengiama 
savo pragaiszti, arba mirti isz

ne

ko daugiau negalima buvo ma

ežias da jurias

jeigubado, jeigu koks^ laivas 
plauks pro ežia ir neiszgelbes 
musu. Uuola maža buvo, kad 
žoles nebuvo ant jos, vien pli
kas nuplautas akmuo.
musu laimes, radome iszmestas 
vilniu kėlės žuvis ir juriu turk
lius; reikėjo nors ir tuomi stab 
dyt bada, bet troszkimaš la
biau mus kankino, negu badas. 
Pradėjome ant uolos jieszkot 
prėsko Vandens; radome biski 
plaiszose prilyto vandens ir 
bent po biskeli apstąbdinome 
troszkima, czedydąmi vandeni 
ant’toliaus. Dievas vienog su

t

simylejo ant musu; radę szatra 
nuo aires (žėglio) su szmotu 
supleszyto audeklo, padaro isz 
jos vėliava iszkeleme delei pa
rodomo laivui kad ant uolos 
randasi gyvi žmones laukėme 
iszganymo, arba mirties. Bet 
laivas plaukiantis in Hambur
gą užtemijo musu ženklą ir pri 
buvo mums in pagelba. Tokiu 
budu iszsigelbejome ir pribuvo

Ant

me in Hamburgą, kame paty
ręs apie jus ponej1' pribuvau, 
idant sugražint jum pražuvu
sio jusu sunaus savasti.

• ' * . ’k

Tuotarpu AlknieYsi beklau-
vaiszina.

kad kiekvienas 
savo sydamas jurininko apsakymo 

gyvastį del gelbėjimo jo, bet ir beperžiuredamas sunaus pa- .... . '.»••• • - . A . ...
r

pavojui visi pamirszome apie likimą, iszeme isz pugiliareso 
viską, o vėl ir nebuvo laiko 
pamislinti, kadangi visi buvo
me užimti darini, kada ant syk 
pasijutome skestancziais...

— Vakare priesz pasikėli
mą audros da maczipu ji ant 
lubu laivo...
buk ji matau...

Palūkėjęs

Da man rodos

valandėlė kaip 
kad rinkdamas iszsisklaistuse 
atminti, pradėjo vėl:

— Teip, buvo juodai apsi
taisęs, melsvu ploszcziumi ap
sisupęs, sėdėjo ant suolelio ir 
skaito laiszka, o Szale jo gule-, 
jo isz raudono safijano pugilia 
resas. Iszžiurejo labai susijudi 
nusiu — gal prajaute-nelaimel. 
Daugiau jau jo nemaeziau... '
Tik jo pugilaresa vėliaus ra
dau iszmesta artt uolos... Sztai 
szis pugiliaresas del kurio ati
davimo tau pone pribuvau in

tas Maurico, kuris dabar nešit-

SAULĘ'
Jihas lioicin buvo
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papuosztąs
*
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veidas, velionio, perkeite jaus
lius szirdžiu isztikimu ; tarnu, 
kuriems rodėsi jog ju duonda-

A s M X 4

trauke nuo savo duondavio. Ra 
mino ji kaip galėjo, bet Alkme
ris jam atsake:

— Mylimas Mauricai, veltu
mane ramini, kadangi > asz es
mių nesuraminamu; veltu no- buvo baisi, kad mirdamas jau-

vis mirė kaipo visu laimingiau 
sias žmogus, kad mirtis jam ne
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ri sutvert mah nauja žvaigžde 
vilties, kuri visai man užgeso

te dėkingumą giltiniai už pa- 
dtiszios, kurimosavimai jo

— bet už tat mano duszioje ge- anot tikėjimo tu doru žmonių, 
Teip yra'. apleidusi kuna nukeliavo in 

datig linksmesni ir
Sziandien padariau ro- svietą,, kur jokiu nėra nelaimiu 

vien tik amžina linksmybe.
— Teip! — pritarė M auricas

— jis czia prisejes geru grudu 
nuėjo in ten, 
vaisius.

ma kita viltis.
Ten kitame sviete susiramin
siu!
kunda susidrutinau Duona am
žio gyvenimo ir drąsiai galiu 
keliaut
la i mano pasirengimo in amži- 
nyste atlikti ir sutvarkyti. Da
bar da man pasilieka) sutvar
kyti reikalus zemiszkus.

Manau, kad reika-

kis czia prie stalo...
popiera plunksna ir juodila...
Suraszyk paskutine mano valė ;
teip, kaip tau papasakosiu,

geresni

idant surinkt j u

Skyrius III.
Kaip pirma žinia lapie pra

žuvimu Liudwiko, teip dabar 
preke- 

jaus Alkmerio apibėgus su 
smarkumu žaibo nuliudino vi-

Scs- 
Ten rasi ;

“ apie smerti turtingo

o
po tam tegul ta testamenta pa- SUfJ gyventojns miest0. Tik ge„
tvirtina savo paiaszais notarių, įos jr gįmines velionio ilelabai ♦ • t i • • • v i • . <> »szas ir liudytojai ir užpeczeti- 
ja.

Turtas mano, 
Dievas apdovanojo, 
butu geistinas mano giminėms 
bet jis ju laimingais nepada
rys, tacziau butu tikrais va r-

kokiu
žinau tad

mane

nulindo, tacziaus nusidžiaugė 
saVije; misi is ju užimtos buvo 
vįen palikimu velionio.

Susirinko in sZermenys be
vok visi, net ir tolimesni sąna
riai gimines Alkmeriu,

I • J t I

alke prie akiu skepetas
<f

O norr?
taiy

tais, vedaneziais prie nelaimes vje|, (i|. dolt0)'knd pH.lengt
ir in pragaiszti. Nors mano gi
mines nevra visai artimoms 
man ,vieriog dali mano turtu 
atiduodu joms. Czia statau pa
sarga, 
jiems aukauju, neprivalo nau
dot ant savo pragaiszties, 
ba praleist ant nieku, o

kad tu piningu, kuriuos

jižtikrint

ar- 
vien 

tik sunaudot naudingai, traukt 
isz ju turi nauda sau, ypaez 
savo vaikam ateiti
su tu piningu pagelba. Bet jei
gu ti'c vaikai nenorės nieko 
naudingo mokintis, arba blo
gai elgiasi ir jokios naudos ki- 
tems ne ketina atneszt, tokia
me karte ne vieno fenigio ne- 
gauna isz mano palikimo. Tau 
mano mylimas Mauricai ir vi
siem mano isztlkimiems na- 
miszkiems, kurie
man turtą surinkti, teip-gi isz- 
skyriu dali.
vargsziv ir mokyklų...

nuo žmonių besidžiaugianezias 
savo akis, visai nenorinezias 
ne viėnos aszaros iszleisti, nors 
svetimi žmones, pažinanti ve- 
lonio. ir pamenantiejo gerus 

darbus jei neverke tai bent 
maldingai atsiduso už duszia 
velionio, kurio tikrai, 
vaikai savo tėvo verkė 

k

vargszai, arba tie kuriuos jis 
sz vargo iszsigelbejes.

Gimines kalbėjosi ąpi$ pa
ikius turtus, kuriuos palaido

je kuna savininko ju, ketiiio 
pasidalyti. Spėta, kad kiekviej 
nas galės pasidžiaugti savo da-

visai

i.

kaipo
visi

nas gales pasidžiaugti savo da- 
iįig, kadangi manytą, jog ir pi-

' 1 , I, I < ' *<

prigelftejote •

laiko

Nepamirsztu ir 
Bet-gi 

pradek jau raszyti, kadangi ro 
dos man, jogei nedaug 
man teliko.

Mauricas pradėjo raszyti dik 
tuojant Alkmeriui. Neilgai pa
sakojo, nes netrukus nutylo ir 
palūkėjęs valandėlė tarė:r

• — Dieve! kas.-gi veikiasi?.... 
Viesžpatie, szauki mane... ' Tu 
nori, idant butu pagal Tavo no 
ro, Tu geriausiai žinai kaip tu
vi būti, tegul buna pagal Tavo 
noro

• • • ’ 4 ' • • •pininga ir paduodamas ji lai- 
voriui kalbėjo:

— Paimk szia atminti, arba 
atmokesti už prilankuma ma
no nelaimingam sunui. 
riu tau, idant ta pinigą patai-’ 
pintumiai bankoj kaipo kapi- 
talika ant senatvės, jei būtinai 
nereikalauja tavo szeimyneles 
riekalai dabar paszelpos.

Jurininkas isz nusistebėjimo 
net akis, kaip kad ■ iszgastyje 
placziai atidaro ir žiurėjo in 
auksą. Po tam pradėjo deka- 
vot Alkmeriui už teip didele 
malone.
’ Ta nelaime labai dalypstejo 
Alkmėri; ne tik kad pražudo 
ant yisądos linksmumą, bet ir 
sveikata jo smarkei pradėjo 
pult žemyn.
beveik mažinosi, kad in sanvai 

'f'

te laiko po tam nelaimingam 
atsitikimui, sugryždamas isz 
bažnyezios, ka tik pajiege su-

Pata-

Spėkos kasdien

ežia. .
Alkmeris paėmė drebanczia.

ranka pugiliaresa, o atidaręs gryžt.' Sugryžes įlamon visisz
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TARADAIKA

tIsz DrakovilĘs vyrai
Padarytu gerai, 

Kad kariaut,pamestu,
Sueja byle kur nesipešztu.

Jeigu musztis nori, 
Tegul eina muszti kaizeri 

Nes patiems musztis ne gerai
7

J

Ir iszrodo juokingai;
Nes daugelio\akis pamusztos, 

Kaip kokio szelmos, 
Asz rodą ant to žinau, 
Ir tiesiog pasakau:

Jog tai girtavimas daro,
Ir girtuoklius pas skvajeri 

varo.' 
Gal jeigu musztiniu ne butu, 

Kraujo daug prisirinktu,
Ir ant galo sirgtu.

Sergekytes vyrukai, 
Ba jau parėjo baisi laikai 
Q jeigu prasikals katras, 
Tai baise bausme iszras, 

Arba isz Ameriką iszvarys, 
Tai k a tada darys?

*

v

♦

Vienam miesteli jo strytu ėjau, 
Ir vaikinia laruma ižgirdau, 

O jau buvo nakties laikas, 
Mielinu, u-gi ežią kas?

Mislinau, kad rugius kūle, 
Ba lygei tpip baladoję;

Ir teip sau stovėjau, 
Akis pastąties žiurėjau. 

Sztai keletas žemskiu atėjo.
, In vidų stubos inejo. ~ . . •' r.

ji rado kelis laiszkus raszytus 
sunaus ranka, kaipo ir tuos, 
kuriuos jis pats in ji raszes.

f J
L’ 5

H

Tau turbūt nepatin
ka idant atlikcziau ta paskuti
ni reikalą, tegul ji atlieka Ta- 

____ ■ _ f

vo iVeszpatie surėdymas...
Ir nutylo; meldėsi tylomis, 

po tam vėl garsiau, bet įpirsz- 
tancziu balsu prabilo.

*— Teve musu

kaiihuvarges ir nuilsės, net. ne
nusirengęs, tacziau puolė, ne
gu atsisėdo 'imt kėdės, priture-
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ningu labai daug paliko velio
nis. Palaidoje kuna net ir be 
iszkilmingu ceremonijų, tuo
jaus, kaip araliai ant savo pe
no mėtėsi prie palikimo. Bet 
kada peržiurėjo popieras ir 

atpecžetyjo kasąs, 
džiaugsmas ju susimažino, ka
dangi visiem rodėsi, jog velio-

# I.

uis jiems permažąi paliko. -
Mauricas turėjo prisiklausyt 

nemažai kolioniu ir iszmetinei 
jimu net paežiam’ velioniui. 
Teip jis, kaip ir kiti isztikimi 
Alkmerio tarnai- nieko nebegą* 
VO. ’ .

G mines negalėjo 'palikimu 
pasidalyti; kilo ginezas; kuri 
net sudui reikėjo perkirpt. t Vi- 
si vienog trokszdami kuovei-

no mėtėsi prie palikimo.

k Szokei nutylo, 
Darumas apsimalszino.

Buvo tai valanda dvylękta, 
Viskas buvo atlikta, 
Vos szvyst pradėjo,

Volei kūlimas prasidėjo, 
Ir veleį žemskei pribuvo,

i?

<nygas,

kiaušiai užgafiedinti save trosz 
kimus. įiyd^a’ veik užbaigė, - ir 
susitaikd ^agal sądo nusprendi 

N i mo. v Z . 'j'. !> &U v

kimus, prova veik užbaigė
frJ>'

Velei valanda malszu buvo.
O ka? mįsl i bate ant to pasi- 

; j .baigė?
Netrukus visi karszcziu užsi

. 1 ....!

Szauke:
dege..

Ar-gi mes vyrai 
.klausysime,
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U-gi jau gerai praszvito,
' "• I, | ' , 1

Kaip da syki atejs, tai pasi- I »
jus'ant stryto;

Volei larumas prasidėjo, 
Sztai per langa paregėjo,

Inejp in vidų paliemonai,
Milte, jog bus negerai.

Kaip parsziukus gaudyti pra 
dėjo.

Ir be pardūno in vežimą dėjo, 
Prikimszo kaip silkių in 

baczka.
Net vežimo aszis braszka

O kaip in koza gabeno,

WT

I

Buvo nuliudia ir ne dainavo, 
Paskui sztriuopa užsimokėjo, 

Kiek kas rubliu turėjo.
Jau tiejei Veselka paminės, 

Ir jeigu kas bus, malszei sėdės, 
Tai vis lietuvyste, 

Musu kvailyste.
O tamsunai, 
O bizūnai!

Geri žmonis sarmata turi, 
Ba ant visu Lietuviu vienai p

y

i

žiuri
Tai vyruczei niekai,
Jeigu visi anglikai,

Kur tik pamato lietuvi, 
Žiuri su sząipu kaip in koki 

žveri.
Vyruczei pasi ta i syk i te,

Gana to latravim'o,
Imkitės už skaitymo,

t

JVčitAi.
' I

Sbc ttiik

I -MJis lauktu.
— Ar žinai ka Jonuti, d a 

a i
mes ^fariutes ne leisime szimet 
turi palaukt kito meto.

— Asz noringai laukczia, 
man vis tiek, nes mano skoli
ninkai ne nori laukt.

Godi.
Neintikesi koki asz turiu rū

pesti su tuom mylemu, tėvas 
nor sau, kad iszeiczia už Miko, 
o mama vėlina sau kad irnezia 
J uoza»•••

O tu koki?
Asz paimczia abudu.•«»»«

I

Mokslainęje.
Profesoris in mokytinius:
Jeįgu asz netureezia akiu — 

negaleczia matyt, jeigu neture
ezia ausiu, negirdeezia, o pasa
kyk ie man, kas butu jeigu ne
tureezia nosies?

Mokytinis:— Tada ponas pro 
fesorius negalėtu laboko vuos- 
tvt. •r i

t

Juk turite veidus kaip ir kiti, Įhai sunkė Ii 
Tik ant nelaimes be smegenų, 

O kad ir katras smegenis turi
Tai vis ant verszio iszžiuri.

Turbūt ir tie sniegenai,
Suvis praskydia — niekai.

Jau tiek metu szneku,
Perdaryti niekame negaliu,

Asz mislinu, valdže pataisys, 
Kaip kelis po karei iszvarys.

1 f

a®
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Sunki liga.
Baltruviene: — O,-gi kūmu

te kas jusu vyrui kenkė?
Zvakiene:— Och, jisai tur la 

ga; užvakar nupuo 
le jam ant galvos du szimtai 
dvideszimts svaru geležies.

Istorines Knyogs

Preke 50c.
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WASTE NOTHING
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, Support EVERY FLAG , |
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.Eat lej'j^’i'Z^ food Flattery need 1

$

M

4<• ■— da I * wJi tin 
' «, ' k. ‘ oA

M

No. 1 — Parižiaus Nuskure- 
lis; Ingrabanas, 324 pus., 6x9 
coliu dydumo.
į : Į

No. 2 — Kunigo Paslaptis., 
In Merika; Pakaruoklis, 220 
puslapiu. — Preke 35c.
•, - ■ •

No. 3 — Auksiniai Peiliai; 
Dvynos Karalaites, 214 pus., 
6x9 coliu dydumo. Preke 25ė.

No. 4 — Apie 
Sunu Jurgi; Kapitoną Tumka, 
108 puslapiu. — Preke 25c.

Kupcziaus

O^Prisuskite $1.00 o gausite 
visas Knygutes per paczta;
'.g®

W. D. BOCZKOWSKI-CO., 
MAHANOY CITY, PA. I
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ALIEJUS ISZ AMERIKONISZKU
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Iszdraske palikta furta, kiek 

vienas skubino naudotis isz sa
vo aplaikytos dalies.

i
kursai 

danguje! imkic mane Savep da vienas isz to būrio
y esi

Su

leisk susijungt su tais, nuo ku
riu-esmių atskirtas, kurie pir
ma manes nuėjo Tavep,.. 
similk ir — ant manes.....

Da valandėlė, o jau pteke- 
jaus Alkmerio duszia apleido 
kuna ir szia aszaru pakalne, 
pirm, negu tai suprato nusiste- 
bejes Mauricas., <.

■x Ant jo riksmo subėgo na- 
miszkiai. Kasgi apsakys ju isz- 
gasti ir skausmus pagimdytus 
mirtim duondavio? Sielvar-I 
tas visus paėmė, kada iszvydo 
savo gera poną nublankusi, už
migusi miegu amžinu isz ku
rio nieks nenubunda jau... Se 
dėjo jis su sudėtom rankomis

Ir taip 
giminiu 

pradėjo.,tuoj griaut senus na
mus Alkmerio, o statytis ant ju 
vietos puikus rumus, antras 
nusipirko sau didele ūke, itre- 
czias karieta ir arklus, ketvir-

( I

tas lankyti namus kazirninkuĮ 
ir t.t. Apie pasimirusi Alkme- 
ri ne vienas isz ju gal ir neat-

t
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; MAZOLA yra tai czistas
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ant krutinės su nusvirusia gal
vių ramus tarytumiai miėgan- 
A • Y m v • < ♦ "i '' r?tiš? Ta graži iszveiza^ ypacz
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smagus ir meilus nusiszypsoji
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labai patiko* puiki istotija apie 
u Juodo VadyklaM. Todėl jaigu 
norite paskaityti tam panaszia .. . . .. ♦ i ». », •norite paskaityti tam panaszia 
istorija tai nusipirkite puiki 
istorija apie “ Prakeikta ’ * 
Meilingas Kriminaliszkas Ap- 
raszymas. 202 puslapiu. ^Pri-

i.

istorija apie
Meilingas Kriminaliszkas Ap
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siųskite stempU vertes už 35c
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Į^^’Kvoi’ta’miiti 
Į ir 2 puodukai. 
L BąKing ppwdei 

biski druskos, | 
gerai suniaiszy, 

|v
dūko MAZOLA 
ir kiek sžalto | 

į t>iėbo ^idę-nt 

j supjaustikit in 

* kus ir gerai’

kite. Puse ptto f Z

, piGho ydę.nt 
į{ suftiihkšztint’ 
j Bupjaustikit in 
[mažus szmotu-

1 kepkite karsz
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Galite padaryti visokius valgius goti aus su MAZOLA neguI . ■
'l ' 1 /

su brangiusiais aliejais.
sudaryta idant duoti goriąsias pasekmes už mažiausia kaszta.

MAZOLA yra pigesnis naudoti ir ant ilgiaus isztenka ir gali- 
lima jin naudoti lig paskutino laszio, niekad nesilaiko savije

Už tai kad MAZOLA . i ra tam tikrai

Smoko ar kvepšnlo vieno valgio lig kito. MAZOLA yra czistas

t

; r

ir sveikasx ir skoningas, už tai kad yra įszspaustas isz Ameriko- 
MAZOLA yra padirbta per garsinganišzku geriausiu Uornu.

♦ , r a- J i, . * * ■ — —

Corn Products Refining Co. iszdirbejai Karo syrupo ir Argo
t i , » ' . * •

krakmolo. Gausite savo sztoruose. Parsiduoda paintese, kvorto
se,, pųse-gąlono ir galono bleszinese. Suczedinstie pininga pirk-
daini didesnes bleszines.

CORN PRODUCTS REFINING COMPANY, NEW YORK.i I

11

i

I
1' ■ ■{'

Selling Representatives: 
, 135 So. 2-nd. St.,135 So. 2-nd. St

■į i

■f '

<

National Starch Company, ' •? 
Philaedephia, Pa.. r
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^Ueinanczia sanv&ite ap-

Žinios Vietines

leis miestą 126 vyrai, kuriu var 
dai yra:
107—Sylvester Senkus*

Npmerhs
084—B. G. Sklaris.
986— James Hugo.
987— Thos. B. Folweller, 
990—Francis Cavanaugh,

■ >1-

Vardaa

994— S. Gregonls.
997—Jonathan Lelby.

1000—Albert Trimelio. .

L-

' JiN A '■»
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*— Sekanti vaikai musu tau 
tieežiu užbaigė mokslus publi- 
kineje High School: Edwardas 
Andriulonis, M. Bakuniute, Ma

ft*

♦O XX u JLUJUJ

■ ■

Reikalaujama $0®

H 9^ e

rF — “Tautiszka Diena 
met bus laikoma 
15 d. Augusto.

— Sudas pripažino Antana 
Bružą už numirusi, kuris dingo 
isz czionais 1912 mete.
zas Bružas isz Mechanicsvilles 
paėmė visa turtą, nes giminiu 
Antano neatrado.

U

U

M SZL-

Lakeside”

Juo-

t Praeita sereda atsiskyrė 
su sziuom svietu gerai žinomas 
visiems saliuninkas ir buvusis 
konselmonasi Mikola Kundrotą 
(Kendrick) sirgdamas tik tris 
dienas ant inkstu ligos. Velio
nis pragyveno Mahanojuj su- 
virszum 30 metu, paliko paezia 
ir tris vaikus, pus-broli Joną1 ir 
Andriu ir du brolius Lietuvo- 

Laidotuves atsibuvo suba- 
Prigulejo prie Szvento

Kryžiaus draugystes.
— Subatoje kun. Augustai- 

t is suriszo mazgu moterystes 
Joną Kupaczinski su naszle p. 
Marijona Sarokiene.

— Subatos naktį, kelias ei
nantis in Morea pecze ingriu- 
vo in kasyklas.
aptvėrė ingriuvusia vieta.

— Ant susirinkimo Szv. Juo 
zapo parapijos laikyto ant 
Boczkausku sales.
tarta dalyvauti visiems paro
doje per 4-d. Liepos. Komite
tas teip-gi užpraszo visu kitu 
tautu teip pat daryti.

Mahanoy City, Pa. 
June 11,1918 

Sanariai isz Szv. Juozapo 
Lietuviu Rymo Kataliku baž- 
nvezios laike savo metini susi- 

v

rinkimą 11 June 1918 Lietuviu 
Mokslaineje ant W. Mahanoy 

Ant to susirinkimo se
kanti sanariai likos aprinkti 
kaipo virszininkai:

Presidentas.— Vincas Kri- 
czina.

Vice-Pres. Vincas Mayanski. 
ų I. Sekretorius — Franas Kli- 

musky.
II. Sekretorius. — 

Wizbara.
Kasijierius— 

Kaunas.
Komitetas.— Antanas Aus

trą, Jonas Žilinskas, Antanas 
Sabalauskas, .Kazimieris La- 
zusky, Simonas Siddzins, Vin
cas Bobbinas, Juozas Sirockis, 
Vincas Backus.

Auditoriai- Zigmundas Kar 
kauskas, Petras Peculis.

Jonas Truskauskas,
(lentas isz Board of Trustees at 
sisake Feb. 13-ta. Vincas Kri 
ezina likos paskirtas in jo vie
ta ir dar aplaike galutina pa
skyrimą ant metinio susirinki
mo. (11.)

je. 
toje.

Kompanije

Likos nu-

Avė.

Juozas

Kazimieras

Prezi-

— Subatoj priesz piet iszva 
žiavo isz Mahanojaus 19 jaunu 
vyru kurie likos paszaukti in 
vaiska. Vardai tu kurie isz- 
važiavo yra:
1191 Joseph Boyle, Morea.
1227 Joseph Donahue, 92 S. Catawissa
1277 Peter Shovelin, 79 S. Catawissa.
1400 Anthony Dalinsky, 437 E. Pine^

F'
M,.
‘10 * "/Tl . '

1003—Joseph Mumerousky. 
1010—Daniel Urban. 71

'• v
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1012— Albuico Ciclonl.
1013— William Demery.
1022—Joseph Shikitis.
1026—John Sacko.
1025—Thomas T. Williams.
1029— Claude Yeakle.
1030— Anthony Malia.
1034—William Link.
1045— Michael Tomashonls.
1046— John Berneski.
1052— Wilbert Linckchorst.
1056— Joe Walacavage.
1057— Steve Schesnlck.
1068—Charles Richardson, 
1076—Vincenzo Ranco.
1078—John Lubaloukas.
1084—William Prensky.
1088—Anthony Palsky.
1090— Thomas Garrity.
1091— Fred Monaghan.
1092— Charles Williams, 
1096—Feder Delisicio.
1103—Edward Doyle.
1105—Albert Culver.
1113—Mike Tomko.
1116— Joseph Goodinis.
1117— William Brennan. >
1123— John Shimonsky.
1124— Anthony Lambert]
1126— Joseph Stutgonis,
1127— Thomas Simmons. 
1134—William Kusgus.
1142—Patrick Doris. (
1147—Stanley Ragazinsky.
1152—Frank Faust.
1156—Michael Fay.
1161— Louis Wadlinger.
1162— Michael Thomas.
1164—William McGee (Lost Creek.)
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re Bobliniute, Edwardas Bur- 
kauckas, Juozas Malinauckas, 
Mikola Stec, Helena Uleckiute, 
Jonas Menekeviczius.

— Subatos nakti Simas Jen 
cziuras ir Stasis Pecziulis ėjo 
peikszti namon isz Mahano
jaus, kadangi idį 
paskutinio kaiW
prie tamsos vietos likos užklup 
t i per 6 piktadarius kurie bai
se! abudu sumusze. Nuo Jen- 
czurio paėmė apie $50, 
Pecziulio apie $1.00.
ras randasi blogam padėjime.

— Parapijos Szv. Jurgio 
Bažnytinis Choro koncertas 
puikei nusisekė. Publikos pri 
sirinko pilna sale ir visi buvo 
užganėdinti isz koncerto.

R.lkalaujam. J.f^SJį.,%! 
rl liuoso laiko vakarais, gali uždirbti nuo 
::: ,................. • ■
su f^usų nauju 
laišku: U_
180 N, WELLS St.,

$10 iki $15 į savaitę, pereidami per stabas 
su tpueų naujų išradimu, Atslšaukit tik 

UKSUS REMEDY CO„
Dtp. B. CHICAGO, ILL.'

f

jf

asivelino ant 
’■ Kada priėjo

o nuo
J enczu-

Meizville, Pa.— f Nuo ap- 
^iszutinimu kokius aplaike per 
apsivertima puodo su verdan
čiu vandeniu, višiems gerai 
žinomas saliuninkas Jurgis Ba 
lunas, 62 metu amžiaus,
staigai Asldando ligonbutije 
subatos ryta. Velionis buvo 
senu gyventoju szios aplinki
nes,
1873 metė, paliko dideliam nu
liūdime paezia su kuria pergy
veno 23 metus ir priimtąja dūk 
tore Adele.
bus ketverge ant Frackvilles 
kapiniu.

mirė

pribūdamas in Amerika

W. TRASKAUSKAS
GRABORIUS. n ....

PIRMUTINIŲ LIETUVISZKAS

Į DR. JOHN D. RILEY
J Specialistas Aklu, Ausies. Nosies, 1 
j Gerkles, Pūsles, Inkstu Ir kitokiu, 
j Ilgė. Vyru ir moteres ligas, j
I . I . jį

200 E. Mahanoy Avė 
j Mahanoy City, Pa.

GRABORIUS MAHANOY CITY, PA.
Laidoja Kunus Numirusiu, Pasamdo

v automobilius, riglnus Ir vežimiis del

Specialistas Aklu, Ausies. Nosies, 
Gerkles, Pūsles, Inkstu Ir 10tokiu

laldotuviu, krlksztinlu, pasivažinėjimo 
ir t.t. Krausto daigtus ir t.t.
520 IV. Centre SL Mahnnoy City, Pn.

J K'

1 ,< J'
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NAUJAS < IŠRADIMAS

J

Del Prakaituojančiu Kojų
— • '■< 14 .

I Prakaltavima# Žmo-
J W ^aus kojų, tai y?a di- 

% džiausiąs kankiuiinas 
kaip dideliems teip ir 
mažiems, laidelis ne
smagumas yYa iš ne

skanaus kvapo kaip'ir kenkentis Žmo
gaus sveikatai. Prakaituotos kojos tai. 
pradžia visokių žmogas ligų ir pavargi
mo Jviso knno. Musų naujai išrastos gy
duoles išgydis prakaitavimų arba šlapu
mų Jūsų kojų j labai trumpų laikų ir męs

c

pradžia visokių žmogas ligų ir pavargi
mo yiso kūno. Musų naujai išrastos gy
duolės išgydis prakaitavimų arba šlapu
mų Jūsų kojų j labai trumpų laikų ir męs 
užtikrinam jog nieko ne kenks Jūsų svei
katai. Su buteliu bus aiškus lietaviškaš. 
laiškas su paaiškinimu. Preke 411.

p su prisiuntimu. Piningus siųskite adresu:
| URSUS REMEDY C0.,

Dep. B. CHICAGO, ILL*4

tį

Distributer
160 N. WELLS St, I

NAUJAS LIETUVISZKAS

' I 
Jo

A?J ,

T

t, 
•r

-

Phone. Kensington 1106 W
DR. E. G. KLIMAS

/

Lietuviu Gydytojas Ir Chirurgas.
Atidarė nauja ofisą South pusėje

Priėmimo valandos .2 iki 3 popiet 
Nedėliojo 6 iki 7 vakare.

1624 S. 4 St. Philadelphia

A. C. NOVAKAUSKA8 
:: Advokatai :: 

Cor, Main and Centre Street 
SHENANDOAH, PA.

NAUJAS ISZRADIMAS

1172— Clinton Liddicoat.
1173— Bernard Kaunas. 
1177—Anthony Gallagher 
1179—John Gowsky. 
1181—Elmer Kleckner. 
1187—Gregorio Ciclonl.
1193— John Leasawitch.
1194— Peter Dolerowealskl.
1195— Edward Flynn. 
1198—Joseph Sedakus. 
1209—Joseph Yoncosky. 
1213—Thomas Hawkes. 
1225—Michael Day. 
1232—David Jenkins.
1239— Nugenio Fell.
1240— Joseph Holl. 
1254—Dominick Lodesco. 
1258—John Bedding. 
1260—Joseph Oniffery. 
1264—John McNeils. 
1266—William LAbaokas. 
1269—Edward Ryan. į
1275— Jere Lindemuth.
1276— John Companskie.
1281—Wm. McGee (Fowlers.) 
1286—James Young. 
1289—D. A. Burke. 
1297—James Flynn.
1299—Joseph Pavelko. 
1318—John Wlsber. 
1320—Guy Callaway. 
1323—Edward Cawley.
1341— William-Wirtz.
1342— James Noonan. 
1353—John Wittmer. 
1355—Nicola Plcciano. 
1359—John Rowland. 
1361—James Hughes. 
1363—Anthony Dunsavago. 
1379—John Suchocki. 
1386—Mazerino Cordillo. 
1392—George Kurschick. 
1396—Charles Savage. 
1407—Hugh McGill. 
1409—Stiney Zakofsky. 
1413—Earl Hassel. 
1420—Michael Malloy. 
1439—John Tomko.
1441— Walter Fisher.
1442— William Lewis.
1443— John D. Thompson.
1444— Anthony Damai Is. 
1446—Arthur Delpiaz. 
1452—John McCarthy. 
1465—John Wlsienski. 
1468—Arthur Thomas. 
1470—Charles Alexias. 
1485—Michael Dunleavy. 
1491—Joseph Richardson. 
1494—Michael* Garvey. 
1505—Peter Meckalenis.
1508— Steve Kielizowski.
1509— James Doris, 
1518—Leo Krakuski. 
1520—Joseph Wassell. 
1528—Angele Url. 
1539—Michael Graham. 
1543—Elick Gurski. 
1546—David Kurtz. 
1548—Luke Salvador. 
1552—Angelo Banco.
1555— W. L. Burke.
1556— William Pigaga. 
1558—John Rosette. 
1564—John Killian. 
1566—Ononl Gregorio. 
1575—Simon Andrlnkpitz,
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SHENANDOAH, PA.
* - - -- - - •_z. :

Laidotuves atsi-

GRABąąiuą,
»*■■■»* «■ I— ■»*-» į| y

t. J. SAKALAUSKAS
801 E. PINE ST., MAHANOY CITY;

Paėjo isz Suvalkų 
., Prie- 

Prigulejo prie
gub., Mariampoles pav 
nu parapijos.
Szv. Ludviko draugystes ir pa
rapijos.

— Praeitam numarije 41 Sau 
les” užėjo klaida terp pravar
džių “Milleriu;” 
ponios __
angliszkai prasimine Miller, o 
raszytojas mane buk tai p. 
Kiszkiene, kuri teip-gi vadino 
sii‘Miller.”
me klaida ir vėliname p. Kisz- 
kienei sulaukti szimto meto pa 
gyvenimo o mirusei p. Mali- 
nauckienei amžina atsilsi.

Tame visa kalte prasimalu
sios pravardes “Milleriu,” 
angliszki liakraszczei paduoda 
mi žinia, nepaduoda kokie tie 

o tame Lietuvei pa 
tys kalti neiszaiszkinia tokio- 
sia žinutesia isz kokios szakos 
Milleriu paeina, nes

visur randasi daugybia o 
Lietuviai prie tosios pravardes 
labai prisiriszo kuri lietuvisz- 
kai ženklina Maluninkas.

1 X

apie mirti
Malina'uckienes kuri

Su noru pataiso-

nes

' JĮ
—

“Millerei

riu”

M

U Mille-

Hart, Mich.— Lietuvei ūki
ninkai isz visos aplinkines ture 
jo puiku suvažiavima ir pasi
linksminimą— pikniką ant p. 
Jakobkos puikios farmos. Vi
si grąžei linksminosi norints 
svaiginaneziu gerymu ne buvo 
naudota ant tojo suvažiavimo.

' W. Strigaą isz Cleveland, Ohio, 
nutraukė dideli paveiksią nuo 
susirinkusią, Po piet ūkinin
kai turėjo mitinga ant kurio 
nutarta susiorganizuot ir. kor- 
|porącija, pastatyt skerdyniezia 
del muszimo kiaulių, rukimo 
mėsos ir 1.1.
po miestelius. Sudėta jau de- 
szimts tukstaneziu doleriu ir 
bizni pradės tuojaus varyti. 
Pirmsedžiu tosios korporacijos 
yreč M. Valenczius; rasztinin- 
kas J. Martiniais; kasijerius M ■ ■

ir siunsti mesa

•>
r
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♦
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— Ponas Martinas Juodesz-1 w 
ka, vienas isz musif ženklyvu

-LTVV ZlJLLUVllJf JLZai J1AOIV JT P lul A 1UV« 1 ’ • * 1 * 1 T J. I •

3412 Chas. Becker, 233 E. Mahanoy, - blZTlieilUj likos paSZOJlktaS per Jakobka
3547 Norman Fi»hor, « n. Main. ' valdžia ant “grandžiures” in _______1
1601 Dennis McCormick, Lost Creek. , .. ■< . ' , .. .
1674 Wm. H. Krause, 318 E. Centre.
2036 Michael Neary, Lost Creek.
1288 Michael Graham, Bowmans, Pa.
1304 James Brennan, Hills.
1506 Joseph Graham, Bowmans, Pa.
1513 Wm. A. Cooper, 1121 E. Mah.
1589 Michael Whalen, Coles.
1931 Clare F. Kennedy, St. Nicholas.
1784 Frank Copley, 402 W. Spruce
1904 John Robert Fell? Shaft.
2077 John J. JJulU^Lpst Crek..^ 
2169 Jas. Hanley, St. Nicholas.

<•Filadelfija, kur pildys tąjį 
dinsta kėlės sanvaites> <

f—'" Ana diena apsivedė bu-

Kada persišaldaž 
{trink kaklų, krutinę ię apačias kojų 

D-ro Rlchter’to

PAIN-EXPELLER
czeris Stasis Banzeris sn pana rkc'“
Ona Vitkauskiute. Vinczevol r °įkara” a 
ne atsibuvo Filadelfijoj , per Na. Ir Me. buUHukae visose aptlekose arba 

Stačiai nuo
P. AD.HICMTBR A CO.

•taftai nuo
r. „ 'tfti -f J . , . X I t*. W . rirtm?
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! Naudingiausia Jumis Banka
k * t

> Merchant's Banking Trust Co. Banka yra naudingiausias
r prie telis ka turite.

'i A i' d*

Jumis prigelbes czedyti piningus.
Prigelbes jumis investyti piningus saugose vietose.

Prigelbes jumis iszpildyti 
Nesiranda isztikimesnio

4 Prjgelbes jumis juso biznije.
C juso norą padarytam teštamente.
J prietelio už Merchants Banking Trust Co. Banko.
į MERCHANTS BANKING TRUST CO.

MAHANOY CITY, PA.
—DIREKTORIAI—

D. M. Graham, Pres. ' L. Eckert, Vice-Preu.
J. H. Garrahan, Attorney W.F. Rynkewicz 'A. Danisewicz M. Gavula

P. C. Ftnkn

f

D. F. Guinan, Treat.

T. G. Hornsby

------ ----------------------------------------- a------------------------------------------------------------

SKAITYKITE “SAULE”
91SKAITYKITE ” ‘ 'SAULE

SKAITYKITE “SAULE”
MSKAITYKITE “SAULE

Gera ledine szepa suczedina 
maista ir ledus : : : :

i
S

Lekavoje y2 milijono žmonit) S 
dastojo puikus plaukus o teip- 
gi sulaikė puolimą plauku isz 
galvos labai trumpam laike in 
vieta iszpuolusiu, atauga tan
kus plaukus Gvaranty. Infor
macijas Dykai. Pasakykite ki 
toms tautoms tegul visi szauke 
pi pas mus. Adresas:

Brundzas Cosmetics, 
Broadway, 8-th. St.

Brooklyn, N. Y.

ž
/

it

T-"-

ax.

X i
i

Baldwin ledine szepa (Refrigerator) turi
1 ■ 

savije sausa oro cirkulacije ir nesilaiko 
drėgnumas nei kvepsnis. , 
Užsimoka pirkti gėrius tavorus 
yra geriausia padirbta ledine szepa

GUINANS’ Mahan°yfit’’’

I

T r W .• * > tfOF

; Baldwin

Mt. Carmel, 
Shenandoah.

H

I

iOrafanol
; ", • , • .' 7 , * i

Kalbamoji ir Gramamoji Mašina
olų |O-

HM-1

tel

(

4 b>

’.t. -Į ■ l

Lai skamba lietuviškos dainos, šokiai ir deklamacijos Jūsų namuose! flr < ? •1-1*4—. '! i f z • -i * V *1 • • * • - J • • * -t , • < • *. Lįiiksminkites balsais, muzika ir šokiais įgraintais ir įdainuotais 
nėr ^eriaiisiiis T.ietnviškiis Artistus hudami namieie! cper geriausius Lietuviškus Artistus būdami namieje!

Nėra tokio Lietuviško namo idant nebutu kokios nors muzikos. -
f 1 1 ■ •J

COLUMBIANo.85

v ii

4

♦

' ■> 

y»1 jl

L

COLUMBIA ii

GRAFONOLA ■>
fc

T r*- 5=;

Prekė $95.00

COLUMBIA No. 30. '
L\

4

1

7

* ' -- * '
Sitap paveiksiąs Columbia Grafanola yra an-Šita? paveiksiąs Columbia Grafanola yra an

tra prekgje ir užlaiko savyje augštų-tyrų Colum-
bios balsų. Turi vešliausios ’mados motorą ir gva. 
rantuoja užganSdinimų. Grajina 10 irji2 colinius

tuos pinigus.
t

rekordus. Nėra geresnes Grafanolos šiandien ui

Preke $30.00.

i‘<

«
»

♦
4

4

Šitas modelis Co-
1

lumbia Grafanola, turi 
visus reikalingus daly
kus muzikos, turtingai 
ir puikiai išrodo. Už
laiko smagų ir grynų
kaip varpelio balsų, 

■V kaip garsiu taip ir tykiu 
fl natų. Skrynelė yra iš

dirbta aržuolinio me
džio ir gražiai padirbta.

balso geriausių sviete artistų, kadangi jie
Neturi nusiminti., idant negali išgirsti

J 
neatsilanko jūsų gyvenimo vietoje. Nusi
pirk Grafanolų iš kurio gali išgirsti visų 
artistų balsus kokių tik nori ir kada tik no-
pirk GrafanoVį iš kurio gali išgirsti visų

ri. Grajina 10 ir 12 colinius rekordus.

COLUMBIA No. 45.

v 

i"

COLUMBIA No. 95-
1 Šitas Grafanolas yra 
daugiausiai reikalauja
mas kaipo įstrumentas 
muzikos kožnam bute 
Amerikoniškos gimines. 
Užlaiko savyje tvirtų ir 
grynų balsų, išduodantį 
tikrų artisto balsų, tokį 
koks buvo jam dainuo- 
jaut ar kalbant. Jos vi
durine mašinerija yra 
tvirta ir pagerinta pa
gal naujausio išdirbi- 
,m.o. h / 1 ' JI* ' ' I

Prekė $95.00 M COLUMBIA ‘ 
W GRAFONOLA

COLUMBIA No. 18.

J

Columbia Crafanola augščiau parodyta ant 
pavejksl&io yra pigiausi prekėje Columbijos iš 
dirbtų įstrumentų. Turi aiškų ir švelnų Balsų ir 
grajina to ir 12 colinius recordui.

Prekė $18.00.
———W 1.1 ! A  ..................■ ............... . ... . ...........Ii

J
reikia girdėtinos puikų, grynų, smagų ir tyrųbal.

riausias jstrumentas už teip pigų prekę.
PrnkS JB45.00.

Idant apkainuoti šių Columbia Grafanola.B • . •• ____ _ -__ • _ a t

sų, o tik tųsyk kožnas sutiks ant to, kad yra tai ge-

f

\

*kL*'*a* va4*■< ‘.o •
* t m-••»■■»

!•' 1,1 , * . ' V ' ., , !|r . I

Dept. A 
‘ <

Preke $-15.00.
■ .. —

Visados reikalaukite Kataliogo Lietuviškų Rekordų Columbia.
* ’ . *. ■ *. 4 f,

K . V' f" !• ' ■
• • • '

» '*• ■ - y z,3 ' ■’ ,'i

i i’erkant Columbia Grafanola arba Co- 
; lumbia Reko f dus, reikią atminti jog perkas 
jnuoger iausių išdirbeju ir yra užtikrinta: 
■ jog Grafanolai ir Rekordai Columbia yra į * m <*• • *1 • . • b . • . • • .w... •

i tų balsais. Teipgi daugiausiai Lietuviškų

%

*+1r

f

nuo geriausių išdirbeju ir yra užtikrinta: 
jog Grafanolai ir Rekordai Columbia yra 
išdirbti gražiai, tvirtai ir su aiškiais artis-

. ' ■ — , - , - - ■ • U

Rekordų ir geriausių dainininkų indainiio
* . - 1 ' A I . *' • 'tu yra Columbia.
' ■
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COMMERCIAL CORPORATION-.
___________ ;   > _______ . ' >

MAIL ORDER HOUSE 
160 NORTH WĘLUS STREET 

CHICAGO, ILL.- ,
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