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Isz Amerikos
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Suv. Valst. randasi 20,000 
milijonierių.

New York.— Bankers Trust 
kompanija, tomis dienomis ap
skaito, buk Suv. Valst. randasi 
20,000 milijonierių.
nu ka aplaikineje po tūkstan
ti doleriu ir daugiau ant mete 

Tuju k- 
aplaiko ant meto po 50,000 ir
daugiau randasi 19,125.

Szeimy-

randasi 23,500,000.

200 saliunu vela uždarys 
Chicage.

Chicago.— Szvakas biznis 
ir dideli padotkai iszvarys isz 
miesto vela 200 saliuninku, ku
rie yra priversti uždaryti sa- 

Lyg sziai dienai isz-
imta tiktai 4213 laisniu ant 
szinkavimu o 5631 ne iszimta. 
— Keturi metai adgal Chicago 
radosi 7200 saliunai.

liunus.

28 darbininkai užtroszko nuo 
gazo furnise.

DvideszimU
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VOKISZKĄ ARMIJA, FLOTA, 
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Pittsburg. — 
asztuoni darbininkai užtrosz
ko ant smert o dvideszimts 
randasi ligonbuteje nuo vav- 
vanezio gazo dideliam furnise 
Jones & Laughlin Steel Co.

... Visi darhjninkaiJikos. nusiims*„Ij* 
ti in viduri milžiniszko furneso 
pataisyti skyli a.
mos priežasties gazas gavosi 
in furnisa su baisioms pasek-

Kiti darbininkai tik 
su dideliu pasiszventinimu isz-
gialbejo pus-gyvius, kutiuos 
tuojaus nuvožė in ligonbutes. 
Badai ir musiszkiu terp juju 
randasi.

Isz nežino-

niems.

Kareiviai užklupo ant 5,000 
socialistu laike parodos.

i Hlį

New York.— Kada ponki 
tukstanezei socialistu ėjo in 
Carnegie sale laikydi susirinki
mą, insimaisze in paroda ame- 
rikoniszki kareiviai isz ko pa- 
kylo didelis sumiszimas ir dau 
žinias pakausziu.
palieijos likos paszaukta, ku
rie po kokiam laikui apmalszi- 
no maisztininkus.

Daugybe

Vietoje skarbo surado žmo- 
giszkus kaulus szulinije.

Marshallton, N. H.—
M. Ji Helig dirstelėjo in gylu

' / ’’ b..

Ąfetai dabar ejs per Vokietija
a

m Rosija
Visa Vokietija yra rankosia revoliucijonieriu o kuningaiksztystes ir joju

- ■ 11 ■■ <u ‘firWi i iJhL .1 1 i ' '’ _ ' ■ : ' n ’ .. . (v v

valdytojai praszalinti. Dalis Amerikoniszkos armijos pasiliks Europoje.
/

True tranolations filed with the Poat-Master at Mahanoy City, Pa., on Nov. > 
15-th 1918, as required by the act of October 6-th 1917.

Viena isz didžiausiu kariu kokios 
svietas ne yra mates, užsibaigė. Paąibaige teip-gi ir svietiszka 
autokraėije (vienvaldyste karalių, ciesorių ir 1.1.)

Vokietijos sumuszimas yra visiszkas ir 
žmogaus iszmintis to negali apsvarstyti kaip reikia. Vokieti
jos delegatai pasirasze ir sutiko ant visko, per ka visa juju mil- 
žiniszka armije ir flota be jokiu išzlygu gaunasi in rankas alli- 
jentu ir Suv.-Valst., o priek tam allijentai turi pilnas tiesas pe- 
rejti per Vokietijos žeme in Rosije; užimti visas fortecas prie 
pamario ir valdyti visa žeme lyg rubežiaus Raino.

Yra tai pabaiga vienos isz didžiausios karalystes'— Vokie
tijos, kuri per tiek metu baugino ir kerszino visam svietui. Isz- 
sipiide Christaus žodžei: “Milžjniszkos karalystes sutrupės 
ant dulkiu,'karalei bus praszalinti nuo sostu o iszaugsztinti bus

* * 1

WASHINGTON, D. C.

i

teip didelis, jog

nužeminti o mažiuleliai bus iszaūgsztinti.”
Kada pakajaus iszlygos bus prigulinczei sutvarkytos tada 

amerikoniszkas vaiskus su allijentais patruliuos vokiszkus
Kada .mastus ir užlaikys pakaju. . f

Francuziszki ir angliszki kariszki laivai jau perplauko per
szulini prie nąmo, kuri buvo Datdanellu o Francuziszki ir Angliszki kareiviai užėmė Alek-
taja diena nupirkęs, nemažai 
nusistebėjo, kada paregėjo 
ant virsžunes vandenio plau- 
kiriojentia ceki’ynia. Niekam 
nieko nesakęs, nusileido in szu- 
1 inii su pagialba ^virves, bud a- 
rhas tosios nuomones, jog tai 
gali būti kokis skarbas*.- Kada 
iszJrahk# skrynia ir, nusinesze’ 
naftWtt, kaip-gi žmd’įelis nusi- 
stebeįd kuda užtikoaj6je žmo-

isztrbhltf# skrynia ir, nusinesze’

stebėjo’kada užtiko^jcije ž 
giszkus kaulus

sadhrije, prjstova prie mediteraniszku mariu. ' 
j --- i—

Didesne dalis Amerikoniszkos armijos pasiliks Europoje.
■ WASHINGTON,^. C.—

Vokietija apszaukta republika. — Revoliucije platinasi tolinus.
...... .............. ....

AMSTERDAM.— Vadas Socialistu Filipas Schheidennann 
atsistojąs ant trepu Reichstago, aspkelbe susirinkusiai myniai 

Viena vokiszką f lota randasi rankosia 
revoliucijonieriu Heligolajide.
vokiszką republika.

Kareiviai Beverloo abaze su- \ 
kylo iaejna su ginklais in Hollandija. Revoliucije da vis pla- - 
tinasi. : Karaliauczius, Frankfordas ir Strassburgas randasi 
revoliucijonieriu rankosia. Musžiai vela prasidėjo Berline — . 
daug sukeistą. Vpkiecziai iszsigavia ant laisves kaip Rusai 
staigai1paszelo ir patys nežino ko nori,- kožpą partija daro sa< 
viszktri iT į;eidž6’ftpimt Vadelės naujos'rępublikos. Revoliu
cije yra baisesne už kare ir ne lengvai duodasi apmalszyt.

Re vol i u*
* r . »■ >■ *

t

r 
r T W WIIW—gn I H mu I ■■ MM ■■ I i ■!! ^lti—I — M ■ H .i- ■ ^a ■ i—ii ■—.1

Kiek pražuvo Amerikonu svietiškoje karėj e.
WASHINGTON, D. C.— Amerikoniszkos bledes panesztos' 

svietiszkoje karoję, lyg dienai sustojimo musziu buvo 69,420;j 
isz tojo skaitliaus žuvo ant knriszko lauko laike musziu 12,460

I

Skerdyne 15,000 Armėnu per turkus.
BAGDAD, MESOPOTANIA. — Amerikoniszkas konsulis 

aplaike žinia, buk 15 tukstaneziu krikszczioniszku Armėnu li- 
Turkus Hasuje, '50 myliu nuo Bitliso, 

Tolimesniu žinių apie laja skerdyne da
kos nužudintais per 
Aziatikinei Turkijoj
nedaneszta.

isz tojo skaitliaus žuvo ant knriszko lauko laike 
vyru.

— Kanada paaukavo szioj karėj 21.1,358 vyru, padalinta se- 
kaneziai: užmusztu laike musziu 34,877; mirė nuo sužeidimu ir! 
ligų 15,457; sužeista 1.52,779: nesurandamųjų ir. paimtu in ne-ligų 15,457; sužeista 152,779; nesurandamųjų ir. paimtu in 
laisvių 8,245. .

* ■- » . ■

Austrijos ciesorius Karolius atsižadėjo savo sosto. — 
Viedniuje didelis streikas.

Austrijos ciesoris Karolius atsižadėjo savov LONDON.
karaliszko sosto pagal daneszimus in Kopenhaga isz Viedniaus.

Didelis straikas likos apszauktaš po visa Viedniu ir aplin
kiniu.

.1 ' 1 , " * •1 ‘. i '

Viktoras Adler, pirmsedis austrijokiszku socialistu ir užru-
« we z • - ’■ ' . * - .sk • i' . ' • /.M “♦

zavotas. Viedniuje 31 Oktoberio, mirė ana diena.
' ' ' ‘ ’ ■ I " " i f ' A , ' - ''

“ ' . #. 'Z ,

■»    1 " —" I ■ ww—lt

NELAIMES.• . * . ‘ ■ ■ <■' ■ . ■;iį <• ;i:.rpv ■ •■ i. '

. Užmušzti, mirė nuo ligų, sužeidimu ir 1.1

bęžįnis sekretorius vdkiszkam gabi liete, kuris likos suorgani-

■» ........ ... r.. »■ „i,.— ,.11,1.^11   .y..—    

9
New Kensington, Pa. - Kaip 

i visur, teip ir czionais ’darbai 
Washington, D. C. — Per ’ gerai tik didelis štokas 

paliepima prezidento .WilsonoJ darbininku, nes negalima isz- 
marszalka g______ ______

Paszaukimai in kariumenia 
sulaikyti.

Washington, D. C. -

3‘eneralas Crowder kasti užtektinai anglių per ka 
permaine paliepimu iszszau- fabrikai negali dirbti pilna 
kenti 300,000 naujabrancu in laika. . 
kareiviszka tarnysta. 
voryste da vis szauks 
ant tarnystes.

Liga influenza paėmė* laika.
In- lai- daug auku, jog graboriai ne 
vvru.s! spe-i° ne laidoti. Lietuviu 

•7
’spėjo no laidoti.
czionais gana didelis būrelis, 
bet terp juju nesiranda brolisz* 
kos,su taikos, terp kuriu randa* 

Bolszevikai isznesze in padan- sį su laisvom pažiurom 0 kiti 
vela pavirto in svetimtauezius^

i

ges amunicijos truki.
Harbinas.

ris gabeno daugybia amuniei- tautiszko ]abo _
- Badai trūkis kti godžiu niekas nesidarbuoje: del 

_____  ___ visi gyvena 
jos, granadus ir 12 japoniszku apsnudia.
armotu isz Harbino in-Volgos

A. Kauczinski ląplinkinia, likos isznesztas in 
TA! I v • i i _ ^*1 __ .

City, Pa., A. Saczovski Detroit., S. Savickas Nątrona, Pa., L. Irkucko ir Krasnojarsko. I
Vienas francuziszkas aficie-

F. rius, du kareiviai ir tris Cze- j<ajp įr 
T> T » 11___ y„l__ £— - no i:i__l' 1

. . . t —

Chicago, F. Vavrusa Skidmore, Tex., F. Parczinski Dickson padanges per bolszevikus terp

Leauckas Spring Cręek, Pa., S. Makucza Cleveland., Kazimie
ras JusaitisTied Elm, N. D., A. Kamalski Bayonne, N. Y., 
Pavlauckas Chicago., 
Rudzinski New York.,

Su užsibaigimu kares negalima ?įąuckas. Cleveland., Sta. Rimkus Arnold, Pa»,

Sheboygan, Wis. —

• "--į//

' ilS

Inn!

■i SB:w
■

į'<

:£•
iA
/’
iw,

V.

Oras' 
gražus ir truputi palijo isz ko 

I miestas nudžiugo, nes czionais 
e", konia per visa vasara lietaus 

r nenupuole. f! Influenza

■■

' A

A. Kamalski Bayonne, N. Y
• ' I. , 1 ui*

Kaz. Baneviczius Pine Grove, Pa.,
S. Gostovski Benton, III. Kaz.‘ Lece- ’ sužeistais.

, F. Menkeviczius j kiszki geležinkelio darbininkai 
iszneszo trukk in padanges.

B- .kai Ikos užmusztas o 28 likos paeme Įr czionais daug auku ir 
Badai bolszevi- labai daug sirg0_ '• -• ■ • • ■BH

1

Badai bolszevi:;lab(d dau£ sirgo.
gywena sutikimia kaip rojuje,

Lietuviai

tikętis, jog Amerikoniszka kariuhtiėnia sustos savo darbszavi- paY City, Mieli., F. Slavikovski Rosija, J. Kovleyski Pana, 111 
,J.xMikąląjąuckas Rosija., ' / /* '

ir pakol tai iszpiklys tai vis karei- Turbys Busseltoil, Pa., Ig. Vinckauckas Brooklyn., 
" L,.. - ■. • ..... - .. ,

Pleasant, Utah., K. Diniskis.New York., J. Jevanicki Donora,
i ' ■' ' : /' 1 ,l(i t . .. ' t

■Pa., P* Melis Lansford, Pa., K. Supejjcžinskas Baltimore
I., A, Kaminski Detroit, Mičh.,

ma Ęuroojpe,
negirdėt czion jokiu nesutiki-, 
mu ir neužgahedimu, o tai del 

u to,qjog kožnas laposi aį^lisifc
i M .

own business,”,

m
F. Pavlauckas Haydenville, Pa., V.

[., 2knt. Žakas
Jamesport/ N. Y., F; Karlaviczius Rosija. H. Žebrauckafc Mount ■''•■■ ’’ d L* V*

• . . • < •, ■ ■ ' .4 1 . ' • ' , - -*

!Pa., M^Koyahki Grand HaVen, Mich., Ji -Kmetavicz Glen Lyon,

L Siu

t ■ .į . ’I k 1 ■ . , {

J. Mikalajauckas Rosija.,Amerikas turės loszti dabar labai svarbia rolia
ant nuginklavimo nevidonu, ir
viai bus siuncziąmi in F^pcije, bpt ne teip- daug kaip laike ka
tes. Didesne dalis generolo Pęrshingo narsuriu pasiliks Fran- 
cijoj, ir kaip rodos nękurie garnizonai tonais, bus pripildyti su

, . Cziczilikas Vallejo, Cal
■"1J ' • '

bus atsiunsti nąmb o juju vietas užims nauji vyrai, kurio pildys •
• ■ a « z*J • ««• * i . «• • W »' Y • •

. Didesne dalis generolo Pęrshingo narsnnn pasiliks Fran
. • • W • «• « . • -*t • * ♦ W '♦ •IX !•>

f ■ ♦

*

Seni’gyventojai apsakinėjo, 
buk keliolika metu adgal locni- 
ninkas tuju stubu pardavės sa- ... .. ... X. s.........ft • - -r -1- ■ - • v • flzum milijonas vyru,vo farma dingo su piningais

musu Amerikonais.
• ; f < * ' -v /'•' . ' > - / - * ’ ' ,

. Tie jei kareiviai, kurie buvo ilgiausia tarny stojo Franci jo j

nežino kur/ Itfat išz suradimo 
kaulu duodasi suprast, jog
kos nužndinfas J^4nm

'’■■įj

4 ji|',| įEi 
W Ir

;wffl 
v • į
' ■

1'11
Al ft, <1191 ■ M Oi

■

■

t ' ' ,' r ''■ k' •'. »

Isz Lietuviizku kaimelu
■ « f

III1 t u— .'iš I........ .

Herrin, Ill.— Czionais mira ‘
N. 'Marijona SenaVaitiene, 39 me-'įmfas

įnind.Į yOMtr 
nesikiszA

■į

į ko priežodžiu : , 
’own business
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. -“y . imtas savo reikalais — Labai
tu amžiaus, kuri, likos iszkil- (DUikei jsz szalieš Shebovaanie^ 
mingai palaidotą, per savo nu- 
Ihkįuši vyrą irį 4 Vaikuczius.
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prižadėjimu ant kokiu vokie- 
cziai hutiko.

Tolinus, reikės siunsti musu 
kareivius in Rosije ant pada
rymo lenais paredko, o priek
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iris metus $98,500,000,000 (nr-t|am gaĮ įr turėsimo prigialbot
UžIi 99 bilijonus doleriu.) 

tuosius piningus galima butu 
padirbti 
arba geležinkeli

4G Panamos kanalus 
turis apeitu 

aplinkui musu ąvjpt^92aplinkui musu ^vįpta 92 kartus 
ir pirktu 3G0 milijonu Fordo 
automobiliu. Jeigu taja suma

Vokietijai ir Austrijai ant ap- 
malszinimo kruvinos revoliu
cijos.

Autrokracije (arba ponu 
valdžia) pasibaigė ant svieto, 
bet dabar grasina pavojus ant 
anarkistu.

(arba

Karuliu valdimas
sudetumcm po vienn dolerini pasibaigė, dabar reilces pada-

1 • • 1 • 1 1 •bumaszka, viena prie kitos, tai ryti sutyarkima sugriautosia
pasidarytu lenciūgas kuris ap- sklypuosią, kuriuos karalei su
ėjiu svietą 7.>7 kartu aplinkui, arde ir apipleszo. Bus tai sun
Su v. Valstijom kare kasztavo 
suvirszum po 50 milijonu do
leriu kas diena.

Kardinolas O’Connell isz- 
siunte paliepimus po visa Bos
tono diecezije kunigams, idant 
laikytu padėkavones pamaldas 
po visas bažnyczias ant atmin
ties u žs i baigimo laimingai ka
ros.

O’Connell

Nekurie netikėliai kalba buk 
jau ant svieto nesiranda dide
liu kirmėlių, o bet garsingas 
keleivis Leo. Millęr kuris per
keliavo po visa 
szineja, buk Columbijoj randa
si daugybių kirmėlių kurios 
turi suvirszum po trisdeszimts

Britiszkoj Guia- 
noj randasi kirmėlės ka turi 
po keturesdeszimts pėdu ilgio.

t 
svietą, apra-

pėdu ilgio.

Kare visai nesulaiko gynli- 
ma 
nes

kudykiu Pennsylvanijoj, 
menesije Augusto gyme 

19.199 kudykiai.
dėjimo influenzos Pennsylva
nijoj mire 35,000 ypatų, o sirgo 
kitokioms ligoms nuo kuriu 
mire 339G.

Nuo prasi-

i
Tn laika keturiu metu kares 

amerikoniszka paszelpine drau 
guve iszsiunte in Europa del 
ižbadojusiu tautu (10,000,000 
žmonių) G00 laivus Su maistu, 
kurie susidėjo isz 120 milijonu 
buszeliu maisto ir suvirszum 
tris milijonus svaru kitokio 
maisto ir 20 milijonu apsiredi- 
mu kuriu verte buvo G00 mili
jonu doleriu.

Nuo Sept. 18, liga influenza 
New Yorko mieste paemo 10,- 
0G6 o nuo uždegimo plauczin 
8.984. Isz viso sirgo influenza 
126,235 žmonių o ant uždegi
mo plaucziu 18,386.

kus darbas bet aid galo apsi
mokės.

u .m ■ 1

Su numetimu Kaizerio nuo 
sosto, ne teko dabar jojo kit: 
sėbrai savo sostu o tiėjei yra 
pradedant nuo kaizerio:

Kaizeris, ^Vilhelmas II. isz 
Vokietijos.

Karolius I isz Vengrijos.
Ferdinandris isz Bulgarijos.
Konstantinas isz Graikijos.
Dydysis kun. Fridrikas Wil- 

kelmas isz Vokietijos.
Ludvikas III isz Bavarijos.
Kunig. Ernestas isz Bruns- 

viko.
Wilhelmas II isz Wurttcm- 

burgo.
Karolius I isz Austrijos.
Sekancziuju valdytoju sos

tai teip-gi krinta ir galima ti
kėtis, jog neužilgio pasiliks 
tuszti:

Fridrikas Augustas III isz 
Saksonijos.

Kuning. Fridrikas II isz Ba
deno.

Kuning. Ernests Ludvikas 
isz ITesso ir Gotho.

Kuning. Karolius Edwardas 
isz Sakso Cobergo.

Kuning. Leopoldas IV isz 
Lippo.

Kuning. Fridrikas Franz isz 
Macklenburgo — Schwerino.

Kuning. Fridrikas Augustas 
isz Oldenburgo.

Kuning. Ilenrykis XXIV isz 
Reusso.

Kuning. Ernestas II isz Sak
so—Oldenbergo.

Kuning. Bernardas isz Sak
so—Meiningo.

Kuning. ^Vilhelmas Ernes
tas isz Weimaro.

Kuning. Fridrikas isz Wal- 
deko.

Auka kaizerio, kuris neteko 
saVo sosto ir buvo suszaudytas 
buvo milžiniszkos vieszpatys- 
tes Rosijos enras Nikalojus 
Romanovas.

A

numari 
žurnalo

Kokis

moteriszko
(The Dawn,) lei-1J

Kaizeris Vilukas norėdamas 
apsaugoti savo locna kaili pa
bėgo in Ilolandija, palikdamas 
ant mirtino patalo savo paozia 
ir visa szeimyna po revoliuei- 
.įonieru apgloba (!)

tai skirtumas terp
Kaizerio o Niko Romanovo, 
kuris naršei stojo prieszais ka
rabinus bolszeviku ir likos su- 
sznudvtas. turėdamas vien tik 
an* mislies savo paezia ir vai
kus, idant jiems nieko blogo 

Bet vokiszkas 
kaizeris anie tai nepamislino. 
Juk kaizeris buvo 
szoszku ant svieto jeigu jam 
nelaime grasino in akis.

Tiejei ka tykisi greito su
grąžinimo savo sunu ir tėvu 

Fra nei jos; tndm labai ne

Žurnalas turi

r.entsit’ktu.
i

didžiausiu

Aplaikeme pirma 
naujo 
“ Auszrine 
džiama kas menesis per Ausz-
rines Bendrove '244 W. Broad 
Str., South Boston, Mass. Pre
numeratą ant meto $1,50. Re
daktore yra p. Urszule T. Ja
kubauskaite.
16 puslapiu 9 x 12 spaudžemas 
ant geros popieros.

^Auszi’ine*’ 
turinis akyvas, 
nuogeriausio pasisekimo mote
rėlėms ant žurnaliszko erszke- 
tinio kelio.

gerai iszrodo ir
Linkime ka-

isz
liu”. Po uŽsibnigimui dabar
*zios bnisioR kares, kareivini 
bus reikalingi ant padaryme

Ant kariszku laūkjl 
Francijoj. Italijoj,

Kada visos

tvarkos
Belgijoj.
Serbijoj ir kitur.
szalis apsvarstines pakajines
jRzligas, vaiskus bus reikalin
gas fortecuosia, užlaikyti pa- 
kaju ir priversti antJsžpildimp
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Drucziausi it prišmiausi padaryti’ 
< apsiavimai. Nereike dėti puspadžiu.
Balti “Hi-Press” puspadžiai ilgiau 
nesziojasi už plieninus. Klauskite 

į savo pardttvžjo. ’

Padaryti per

nesziojasi už plieninus. Klauskite
' i ' . ■ ~ • i1'
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TAIKINS DARBININKU IR I iszplosztas.
DARBDAVIU GINCZUS.

Naujas Darbo Departmento .
‘ ' J*4 ■ . I * a • « •

Bjuras iszvengti nesutikimu 
.. ,. kares laike. ' .

Darbo Dopartmontas gales 
placziai iszpleszti savo veiki
mą, kad sutaikinti vaidus in
dustrijoj per naujai insteigtaji 
taikinimo bjura (The Adjust
ment Service,) kurio direkto
rių
nes spyriant kares

paskirtas H. L. Korwin, 
reikalams, 

sekretorius nusprendė pasiimti 
inicijatyva, pasiūlijant tarpi
ninkus, kada iszkila tarp dar
bininku ir-darbdaviu nesutiki
ma.

Tecziau naujausis sumany
mas yra daugiau permainymas 
veikimo sistemos, neg paties 

Sutaikinimo bjuras
gales veikti per tam tyczia 
skyriamus tyrinėtojus, kurie 
sekretoriui pranesz isz anksto 

svarbesniuosius

darbo.

• •>visus svarbesniuosius kares 
darbuose prietikius, kurio ves
tu prie nesutikniu.

Instatymai, kuriais >sudary- •r 
tas darbo departmentas, jokiu 
budu neaprubežiuoje sekreto
riaus veikimo.
laukti kol viena ar kita nesu- 

, tinkaneziuju puse jo insikiszt- 
mo pareikalaus ir gali daryti 
viską, kad sužinoti priožaste

PIRKITE W. S. S. STEMPAS
TEMYKITE. ~T

Jis gali ne-

isz anksto. Jr po to jis gali in 
sikiszti, kad sutaikinti.

Trumpai sakant, ihstatymas 
nurodo, jdg sekretorius steng
sis inne^zti visur kur tik jis

NAUJA ALLIJENTU KARISZKA LINIJE PO PASIĘASZIMUI ANT SUTAIKOS. 
JUODA DALIS PARODO KA VOKIECZIAI BUVO PRIVERSTI APLEISTI.

PUSRUNDINIAI PARODO, KUR ALLIJENTAI APSISTOS IR DARYS
Tvarka.
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Bet kadangi dau
giau bus gaunama informacijų 

' taip daugiau it\tarpininku rei
kės, neg kad reikėdavo pi r- 
miau. y Belo t'urbut syarbos- 
nuose reikaluose bus dažniau » , . T '/
siuneziamu du tarpininku, neg 
kad pirmiau tai būdavo daro
ma. t

Taikinimo komitetai bus su
daromi industrealiuose nesuti
kimuose, kaipo dalis tarpinin
kavimo bjuro. Te komitetai 
kai kada turės pilna sprendžia
mąja gale ir galės būti no taip 
jau formaliszki ir insteigti isz- 
tyrimui ir iszriszimui specija- 
liu klausymu, k. a. mokesnio 
diduma, branguma pragyveni
mo, ir panasziu dalyku. Pa
prastai jie ir yra sudaromi kad 
sutvarkyti koki nors’ypatingu 
nepasitenkinimą. Daugeli vie
tų dirbtuvėse tarp amatninku 
ir samdininku yra sutartis, ku 
riuos leidžia tokiuos komite
tuos sudaryti ir juos užlaikyti

Sekretorius yra prioszingas 
tokiems sumanymams, kuriais 
tarpininkas butu nariu ir tai
kinimo komiteto. < »' . v
daugel atsitikimu tarpininką 
nusprendimas abiem szalim 
bus priimtinas.

Tnsteigiinas tarpininkavime 
skyriaus nereišzkia insleigimr 
naujos politikos, bet tik yr*’ 
praplėtimas darbo, kuri bus g.' 
Įima geriau atlikti.

ir panasziu dalyku.

Tecziau

'+

matys, jog darbo ramumui jo 
insikiszimaš , yra :

*“’77*7 Kares reikalams spyrjaht jisnaudos Szv* Mikolo parapijos . . . .... r V1 .
Easton, Pa. ]bus 28 Novemberio

Traukimas invairiu daigtu ant

po bažnytinėj Lietuviszkoj sa
lėje, Easton, Pa. (t. f.)

oidelta Dirbtuve reikalauja, pardavėja 
del pardavimo marezkiniu, apatiniu 
drapanų, paneziaku, szleblu, jekiu ir 
andaroku, įlėeog In namun. Raskite 
o igaubta Bfrtpflirt dykai. Madiaon

Released by the Committee on li 1 ’
*T*^ T 1 • T* n Z5’ >f
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Novins-

kad jis galėtu permatyti Visūs' paV,, Josvainiu para; pirmiau 
galinezius kilti 
mus.

jauezia, jog tokiu tyrinėtoju' Mano brolis * Jonas No 
pnstatymas yra reikalinga 1̂ kas, paeina isz Kaunp gub., ii
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nesusiprati- gyveno apio Kansas .City,
. Kans. dabai' nežinau kur. Męl

Departmento tarpninkavimp džiu atsiszAukt ant adreso:.
St. Novinskas, ’

A.

1 F ■

darbas bus Varomas taip, kaip
I

M111S..S0Ž Broadway, NewYork City.
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NESIŲSKITE MUMIS NEI VIENO CENTO.
Niekados savo gyvenimo 

neturėjote szltoklos progos, 
puiku-, ir brangus 

laikrodėli galite gaut nuo 
mus beveik uy dyka. Tik 
pažiūrėkite koks tai puikus 
laikrodėlis. Jagu ir moketu- 
met $50.60 no butumet teip 

L užganėdinti kaip isz szlto. 
\ Szltas laikrodėlis turi 21 

akmenius, vidurei padirbti
J^S^jlsz geriausio plieno ir laiko 

cziesa daug geriau negu kiti 
laikrode|ei. Už tai szltas lai

krodėlis yra naudojamas per mekanikus ir 
darbinikus kurie reikalauja tikro czeso. Yra 
tai Gold Filled lukszcziai ant kurio iszmar- 

arft'25 metu.

$
Szita-

■(

s,%°o

4*.

’®o«»

a

VH

•••ruS

irW»v■ ĮyJtotĮy

ra

oV
2

f

' Ml

gintas puikus Amerikos erelis. Gvarantitas 
Yra Vertas nemažinus $25.00 

mes parduosime

dymo ruinatizmo ir kitokiu nesmagufhhs, teipgl puiku lencugell Vlsiszkal DY
KAI Laikrodėlis yra toks pats kaip czip, apraszome ir nckltokls, ir laike neuž- 
L
Temyklte, galite nesziot.1 per 30 dienu visiškai dykai ir jagu tame laike nebu- 
i__  ___
ninkus. Nepatrotinsito nė vieno cento,

bet idant supažlntl publika sUjSZitais naujais laikrodelais, mcB parduosime 
per trumpa laika tiktai, už $8.75 ir priek tam duosime eletrikinl diržą del gy-

KAI Laikrodėlis yra toks pats kaip ežia apraszome ir nekitokis, ir laike neuž
ganėdinimo sugražinsime piningus. Laikrodėlis užteks jumis ant viso amžiaus, 

site užganėdinti su lakrodeliųjjr diržiji, galite sugražinti o mos atiduosimo pi-
J i

ir mes ėsame tikri kad niekados nobu* Union Watch Co. Dept. 521 KUPONAS
671 N. Carpenter St. Chicago, Ill.

Prisiuskite man szljta GoId Filler!
vo parduodamas tokia laikrodėlis už 
teip maža preke, priek tam gausite dy 
kai elektrikini diržą ir Icncugeli. No- laikrodėli kuri parduodate už teip pl-

- ’ \ > isz- gu preke, drauge su lencugeliu ir ele-
o $8.75 užmokėsite trikiniu diržiu. Po aplaikimui užmokė

isz-

angelskai raszosi Frank Shultz iri,lftn lV«tcli Co. Dept. r>21.
J 'paskiausia buvo > Smuggler

. I? ■ ’ t, 1

Colo. Jeigivkas žino apie ji,
I * ** ’ T .. n * ' ’ • . / * ill i ' •

malonėk i t prrinošzt:i nht adre
so: . •• w (to 92.)

' ‘John Shultz, 
L.lBox 89 Auburn, Ill.

EAT 
CORN 

SAVE

JI

/.

I

reikalaujame piningu isz kalno, isz- gu preke, drauge su lencugeliu ir ele- 
kirpkite kuponą <
kada aplaikysite tavora. Tik painisli- SiU $8,75 jr laike neužganėdinimo trail
I.............. " “ ” “ ' ‘ '
žiausia $3.00 lig $5.00, nuo mus gaunat diržą o jus sugražinsite man pinigus.

kite bet atsiųskite kuponą tuojaus.
■ i

kite—tik už diržą reikėtų mokėti ma- kijo 30 dienu sugražinsiu laikrodėli ir 

visiszkai dykai su laikrodėliu. Nelau- (Vardas 
Adresas ..............

671 N. Carpenter St.
i

60 DIENU ISZBANDY-

Chicago, III,

Meskite netikusius gyduoles! .Taigų turite

MUI DYKĄJA

Prisiusk 20c. dabar

ill*
dusuli, rumatlzma, neuralgija, paralizus,

i h nerviszkuma, slUQgos, ^ypupUito^ sjjppumą,, , 
peeziu, silpnumą, užketejimo . ir daugybe

li.K 

r V/.

kitu ligų, arba skausmą bile kur. Prisiusime 
20c. del vyrlszko diržio arba 30c. del mote- 
riszka diržą, idant pagelbėti užmokėti pri- 
siuntimo kasztus. In keletą adynU mano 
stebuklingas diržas rasis juso paczte. Užmo
kėkite rankpiningu $3.98. Užsidekite tuojaus 
ir ncsziokito kožna diena pagal nurodimus 
per du menesius, tada traukije 60 dienu jai- 
gu nebusite užganėdinti, Sugražinkite diržą 
adgal o asz sugražinsiu juso $3.98. Nefelko 
laukti, pilnas užganedinimas1. Adresavokite:

A. P. OWENS, Dept. 43 - E.
152 IV. 14 Street, New York.

w. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --- -----------------įU---------------
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Nufia-Tone
f I ’ ' - 1 k ' ....................... '

'I J

DIDIS SVEIKATOS TVĖRĖJAS
I Padara Gaiva, Raudoną Kraują, Stiprus Nuolatinius Narvus ir Tvirtą
Į Vyriškumą ir Moteriškumą.1

Stebuklingi Vaistai nuo abelnai nuvarginto ir 
nualsinto kūno ir proto, liūdnumo arba melancholijas, 
biauriu sapnu, štoko energijos, numažinto gyvin- 
gumo, nerviškumo, blogo apetito, stoka raudono 
kraujo arba anemijos, tingos cirkulacijos kraujo, 
Žudomo kūno, negruomulavimo viduriu, išpūtimo po

I valgiui, skausmo pilve po valgiui, tulžinio, užketejimo

nualsinto kūno ir proto, liūdnumo arba melancholijas, 
biauriu sapnu, štoko energijos, numažinto gyvin- 
gumo, nerviškumo, blogo apetito, stoka raudono 

Į kraujo arba anemijos, tingos cirkulacijos kraujo, 
Žudomo kūno, negruomulavirno viduriu, išpūtimo po

; skilves, smirdąti\kvapo, nepriimno skonį .burnoje,
; apdartkto liežuvio, sunkaus galvos skaudėjimo,

,. P : I

giviariąnčiu" šiltam 
Malarjja viešpatauja-

ir drėgnam klimate, kuriam

• Nuga-Tone šuteika Sveikatą, Stiprumą ir 
Spėkas. Padidina apetitą ir gruąmulavimo viduriu, 
padara viduriavimo liuosą ir regularišką, priduoda 
naujo veiklumo visiems saniariams kūno. Suteika 
sveiką ■Veikmę širdęs, vara šiltą sriovę tiršto rauduono 
kraujo į visas dalis kūno, priduoda Šviežą rauduonu-

Jneuralgijos. Nuga-Tone yra pasekmingi vaistai dęl nią išblyškusiam veidui ir žibumą akims. .

&

i

sudėti
iįl

M

/
..J

<.-v

lt

F
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i Musu Absoliutiška Gvarancija.
>^Mes tikrai gvarantojame, jog busite pilnai Užganėdinti vartojant Nuga-

Nufia-Tone 
•tlmulatet and

. Tone, ar mes sugražiseme Jums pinigus. Kožna bonkutė talpina devynios- 
dešimtys (90) pilių, vienam mėnesiui gydymo, kaina kuriu yra vienas ($1.00) 
doleris, arba šeši m&nesei gydymo, šešes bonkutes už penktus ($5.00) dolerius.' 
Jeigu vartojant Nuga-Tone per dvidešimt (20) dienų nebusite pilnai užganėdin
ti pasekmių, sugrąžykite jyktus piles ir bonkuU, b mes betarpiškai sugrąžisme 
Jums pinigus. Matote,’jog negalite prapuldyti neviena centą, jeigu vaistai 
ne bus pasSkmingi. Mes imamC visą riziką ant šaves. Mes negalėtume 
įstengti davimu jums tokios gvarancijos jeigu nežinotume kad Nuga-Tone 
nadarvs viską; ka čionais tvirtiname. 1

Skaitykite ką tie žmones saka apie Nuga-Tone.;

dešimtys (90) pilių, vienam mėnesiui gydymo, kaina kuriu yra vienas ($1.00)

ti pasekmių, sugrąžykite Jyktus piles ir bonkuU, o mes betarpiškai sugrąžisme 
Jums pinigus. Matote/jog negalite prapuldyti neviena centą, jeigu vaistai 
ne bus pasekmingi. Mes imamC visą riziką ant šftves. Mes negalėtume

į padarys viskąt ką čionais tvirtiname
1

NATIONAL LABORATORY. Chicago, III.
Gerbiamieji;—

Gavau jūsų laišką ir Nuga*Tone piiiutes Ir turiu pasakyti, jog
Vhhtąis. Meldžiu prisiųsti dvi bon^tCs Nuga-Tone piJiutiu. Aš daviau kialeu pillųtiu sava 
protelių del pabandyma ir jam labai patikiu Aš steliujų vieną bonkuti dčl jio» Prisiunčia >2. 
Siuskite vaistus ką greičiausel*

Gerbiamieji:
Elwood City, P*.

esu visai užganėdintas Justi

1 pretenų aei paoanayma ir jam 
J Siuskite vaistus ką greičiausel

bonkutž dčl jio. Prisiunčiu $2.
Sų pagarba; v GASPAR BERSEK, Dox 547.

'l*‘! Shenandoah, Pa.

šbjabal sveikas po joju Vartojimo.
DOMBROWSKI, 333 W. Coal St.

NATIONAL^LABORATORY. Chicago, Ills. 
___ otini xomisuoir— # . • . . < .

Aš esu labai učįanedihtas nuo jūsų Nuga-Tone. Ešfcdaba! sveikas JOE W * ** VM «■

Steiiuklte vaistus ant tuo kuponą*.
NATIONAL LApORATpRY, 123 W. Madison St., Chicago, III.

Prisiimsiu ir meldžiu prisiųsti man..

■ Godotini Tomistai:— 4 J
ą

<)

I

Nuga-Tone yra 
parankioje bonkuteje. Jie • 

t yra: apvilkti au • cukruj i
8 bonkutč Ntiga*Tone. fl '

>civ • 4 • % • • i
- ; r»įi

: GatvC ir No. ar R. F. D J .77;
M 
B Miestas 
: • • • ,

.priimnp skoni;, ramu dd 
heatitraūka

Gerbianiieii: 
bonkutS Nūs

| vartojimo; neatitrauKa •
I nuo darbo hr Ifnksmumd. E Vahlas ir pavhrdč. 

Bandykite. Jus reko- ’ 
menduosite tuos vaistus 

r visiems sava prctelems.

Jus reko
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4
vo ir tikybos. Jam toki daly
kai nerūpėjo, o dar labiaus, jis 
nenorėjo nei užsiimti apie ti
kyba. 4

“Tni0 totnszi, tose Alenute, 
bus gražus arnotas musu nau
jam kunigui. Bet mamute ko 
tik nėpftgadino sziandien po 
pietų arnoto; ji taip verko asza 
romis npsipylUs.“ 4

Tėvas greitai mete doma 
ton pusėn, kur motina sėdėjo. 
Pastaroji vėl buvo užsiėmus 
arnoto siuvimu. Mergaite to
linus sznekojo levui.

Susėdo visi tris 'prie stalo 
Alenute die- 

Motina
[sukalbėjo priesz valgi mnlda.

Pavalgė. Viskas gerai. 
Po vakarienei visi tris

Ponia Ku- 
ikurienė eme skaityti knyga; 
vyras skaitė vartė po laikrasz- 
ezius. O Alenute žiūrinėjo ii' 
džiaugėsi suradus gražus pa
veikslus senuose žurnaluose. 
Dažnai buvo pertraukiama ty
la, tai tėvu pasikalbėjimu,

vakarieniauti, 
voti persižegnojo.

J
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Sziandien

nuo kada Anglikai paėmė Be
gina aplinkiniu ir 
visus francuziszkus gyvento
jus nuo vokiecziu. — Kur yra 
senas Prancūzas?

suėjo du metai I

t: ,•<!'y

NARSUMAI ISZ PIAVO BUNA PERŽIURETI PER ITALIJOS CIESORIŲ.
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TARADAIKA
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Pati k rajuje su

1

Ant kuriu

tai

Kad pi yk lupi ai

*

it.

••R

■v

fl

Sztant vyrams neapsileidžia, 
Jeigu in draugia insileidžia. 
Davadni vyrai tegul ant nie

ko nepaiso,

f
4.

I lj ' ■ .1 r ». .>"« * **' *

Už tai, kad veseile iszkelti 
norėjo,

Puodu, kvailei laižyti 
O ne sena papratima mainyti 

0 galvijai,; 
0 laukinei!

Viena mergina jaunikio isz- 
l(^į?adejp,

:cL I
! E 

'A i

Jai užbaigus kalbėti fūžan^lUjb 
kns-žin kas isz nežinių, pūslikė 
— “Amen, 
gryžo. 
bestovįs.

“Taip, Barbora,“ ir asz, ir 
asz negalėjau isztureti nemin- 
tijes apie Alenute. Ji meldėsi 
už mane. Tikiu tebesimoldžia. 
Tikrai turi būti vieta, kur mes 
galėtumo vėl sutikti jin,“ 
sake Kukuris. Tolinus tose; 
“Tamstos apsiejimo būdas la
bai mane užinteresavo.
dėjau skaityti apie tikyba kny-

Kalbojansi su kunigu. 
0! sunkiai turėjau kariauti sa
vyje; bet Dievas man pngelbe- j<a krajuje buna pati ir vaikai,

Ji greitai atsL 
Kuzis prie jos

t

ir asz
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Tanke! gaunu žinia,
Apie nedora vaikina, 

Su tais tiek to, — tai jaunyste, 
O jaunyste — tai kvailyste. 
Nes yra ir senyvi beibokai,

io laimėti kova.
Moteris nekalbėjo, 

Ižiaugsme skendo.
“Taip, v
atradau Dievą ir noriu Ji ge-

O czionais gyvuliszkai gyVena, 
Ant Dievo ir smerties nepa

mena.
Ne vienas tok is rakalis czion 

lebauje, 
vaikais ba

dauja, 
Tame kalte paežiu Lietuviu, 
Kad ne laužo kaulu del tokiu.

Jeigu kur susitartu, 
Tokiam kaili gerai iszpertu 

Smala iszsmaluotu, 
In laukus iszvarytu, 

Tai ir latrvscziu iszsižadetu. to
<

ižgialbcjo R'-yžo in knygyno.

Kukuriu szeimyna
Keletas metu po lietuvio

su-

tai

tik

kalbėjo Kukuris, — ,

»’iaus pažinti ir Jam tarnauti. 
Tamstos ir Alenutes tarpinin- 
kyste iszgelbejo mane.

F. Vaitukaitis, Moksleivi.

spaudos atgavimo, viename di- lĮ^mos mergaites eziauszke-
džiuju Lietuvos miestu pfc- 
krasztyje, gyveno Kaži s Ku- 
kuris su savo žmona, Barbora. 
Juodu turėjo tik viena dukrele 
— Alenute.

Kukuris buvo augsztos kil- 
Žmones. kalbė

davo, buk jis paeinąs-nuo'Lie
tuvos didžiojo kunigaikszczio 
—Vytauto gimines. .

Nors nedideliame namelyje 
gyveno, bet 
knygyną,
kiu lietuviszku knygų ir tuo

J ♦ * * 4* ’ . <|to I

laiku einaneziu laikraszcziu.
Apie asztunta valanda vaka

re, ponia Kuktirienė irjos ma
ža, penkių metu dukroje. — 
A lenu t e, .sėdėjo knygyne prie 
szildomojo.pecziaus.' ^Motina 
buvo užsiėmus siuviniu, o AĮp- 
nute szaĮe jos sau viena žaidė.

Po valandos laiko po-

mes žmogus.

turėjo nemaža 
kuriame btivę viso-

'*** ' ♦ K’

metu dukroje
_ A - » - % ♦ . i *

szildomojo. pecziaus
•’ V 1 * • 1 z

DIRBAMA SVEIKATAI IR 
SAUGUMUI.

’ ! fc ,. -n*, ■<r.,ll, ,1

Naujas Darbo Departamento 
B juras Pagerinti Darbininku 

Būvi.

jimu.
nia Kukuriene padėjo knyga 

“Eiksz, dukrele, jau 
(laikas tau ejti gulti.
kara sukalbėk poterius 
nes ant virszaus szalta, peczius 
prigesęs.“

Mažute mergaite atsiklaupė 
prie motinos < keliu ir 
pradėjo kalbėti: 
va Tęva....“

TeVaS iSz szūlies žiurėjo in 
besimeldžianczia dukrele. Tur
būt neramios sąžines kankina
mas pakilo ir iszejo isz kamba
rio.

Alenute patemijus, kad tė
vas vis lyg supykęs, kuomet ji 
kalba poterius, iszeina isz kam 
bario, phklause: “Mamute, ko
de] tolutis iszeina isf* kaniba
lo, kuomet asz ’kalbu pote
rius ? Ar jam negerai, kad asz 
su Dievu kalbu? Turbut jis 
nemyli Dievo, Dlėvė duok jam 
dvasia szventa.
jauūa numireziau, ‘nėgu tetu- 
szis pražudytu savo duszia.’y

' . 1 ?

Tuokart tėvas uz duriu klau 
sesi, kaip kudykis apie ji kal- 

Dukreles žodžiai ir isz- 
reiszkimai perdure motinai 
szirdi. Motina tarė: “Gana 
dukrele, verkti, gal Dievas isz- 
klausys musu maldos, dabar 
eik gulti.“ •

Paguldžius Alėnute sugryžo 
knygynan ir vėl pasiėmė skai
tyti pradėta knyga. Ir ponas 
Kukuris sugryžes szlėmsztavo 
po laikraszczius. x

jin Szali.
Szi va- 

ezia J

garsiai
Tikiu in DieU

ir Įeitus poterius.

------------------------------------------------------------  -------------------- -- ----------------- -——   —.— ------------------------------------------------ ------- ------------------------ - --------------

IviosZne giminaite, net sudrebe-
į jo is^girdusi baisu kliksma.1 kur tai po vakarienes/ 

"1T-X W ' 1 i ‘b • ‘
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Tarpais atidėjus žaislus in sza
li, bego prie lango, tai ant gat
ves pažiūrėti ar nepareina to-

„g Sugryžuš vėlvas isz miesto, to
žaidė.
klauso: “
lis nepareina?

— Pareis,

Kartais neiszkesdama 
Mamyte, ar dar tėve- 

t
pareis dukrele, 

motina sakydavo.
Ponios Knkurienes rankos 

buvo smarkiai užimtos darbu, 
bet ji dažnai apsistodavo ant 
valandėles, tai pasižiūrėti ka 

s jos mylima dukrele sžale jos 
beveikia, tai su atsidūsėjimu 
pažvelgti ant sienos, kur kabo
jo didelis Saldžiausios Szirdies 

• Jėzaus paveikslas.
Galu gale pasigirdo tėvo 

žingsniai kieme, 
na

Jau parei- 
” suriko Alenute. Ji pa- 

klupczioms atsikeldama ir 
smarkiai bėgdama isz knygy
no prie virtuves duriu.
puolus per duris apsikabino te- 

“Tetuszi, kaip

4 i

suriko Alenute.
atsikeldama

Isz-

I

r lūs?

ba.

Turku t ji

Gorinus asz

Motina tarė:

rojo isz darbo, nes sumanė ejti
Isz-

Barbora
1, *■

jis vengę

ma.
— Ne. vVtsako Kukuris.
— Mos teturime devynis. Pažiurėjus per langa, pamate reiszke norą, kad jr

Pulkas žmo-Į visu jos tyrojimu, kur jie gale-
szimtus ir penkias deszinits 
rubliu, tarė Kukuriene. Jie no
ri beveik du kartu tiek. Nega
lime pirkti to namo.

— ‘ Kukuris. nusijuokęs — 
Barbora, asz tau nežinant, pa
sidėjau septynis szimtus rub
liu iri banka.

Ines, progai pasitaikius 
n i an. nustebinti Tamsta. 
. ■ ..... ■ . .

Asz ta slėpiau, 
, ma-

K^kuviene' nei žpdžio nega-
• < 1lojo isžtarti isz to džiaugsmo, o 

KpkUris neUusu.s raitė ' maty-
damas jia taip patenkinta.

Kukuris kalbėjo, 
asz taupinau po biski per ilga 

Dabar sudeje su anais 
sžimtu,

Taip,

laika, 
turėsim e sžesziolika
kaip tik tiek, kiek už ta narna
ir re i kala u je.

Tai buvo j u senos 
insitaisyti nuosavu .narna 
žesneje.vietoje ir ‘ tarp inteli-

Tuojaus 
apžiūrėti

getftiszku žmonių, 
nusprendė ryto ejti 
tos vietos ir namo.

svajones
, gra-

gatvėje Alenute, parmuszta po' kartu ejtu. Viėnol
karietos ratais. T
niu susirinko; ji pat v iszhego'tu ejti, bei važiuoti.

'j Kada ėjo žemyn prieszgatvi- 
Mane' hiais tropais 

Ale

' ” • *7 V-' . ’

— Alenute jau buvo negyva.
< • _ * * ‘ .   : 1 ■ 7

Innesze jia in grinezia.
gal atsigaivins. Veltui —

Pasiuntinys grei
paszaukti

nute mirė! 
tai bego 
dirbtuves.

’, ponia Kukuriene 
vėl kėsinosi klausti, kur pasi
ryžo važiuoti. Jis atsake: 
< i

leracijos.

Dabar Kukuriene taip nebe- 
skaitė, kaip užsimasezius min
tijo apie savo mylima vyra. 
Jis buvo geras teVas, meilus vy 
ras, iszmintingas pilietis ir ge
ras lietuvis, bet Dieve, nesutin 
kantist su motore pftsauležval- 

Eidama už jo, turėjo vii
ti atversti ji.

va, sakydama: 
asz tave myliu!

— Sveika Alenute, 
Kukuris, glausdamas savo te- 
viszka veidą prie dukreles. 
Paemes jia ant ranku insinesze 
in knygyną, 
lauke.* .

Pasveikinės savo 
moteri paklausė: 
nubodo mahes laukt; isz kelio
nes. Kils girdėti? Kaip vis
kas sekasi,?“ a.

— Žituek, Kaži, beveik už-
I fl . . r I b

baigiau smti arnota savo-pus-įdau laikrnsztyje,“ pasakė Ka- 
broliui, kuris szi mettt bits in- 
sžventinfas kunignosna.

Alenute garsiai suszuko: 
“Asz ei si n ant jojo pirmųjų 
misziu. NorecziūU, kad ir te- 
tuszis kartu su mumis bututn’9

Tėvas nieko neatsake. Mat 
jis senei buvo nutolęs nuo Die-

atsako

kur moteris jo
't

mylima 
u Na,'jums

gojo-

♦ ♦ ♦.

Luzernes paviete kriksztinos 
atsibuvo, 

gerti ir valgyti 
. daug buvo,

Gaspadorius nieko nešigailejo, 
Dave ka tik turėjo.

O kaip yra papratimu, 
Atsitaiko prie girtavimu, 
Indi jonai keli atsirado,

Ka tai save su peileis bado. 
Ir czion pradėjo laruma daryti 

Kitus su peileis badyti, 
Bėt atsirado davadni vyrai.
Tszpere del pesztuku kaili 

' .. gerai.
Visus laukan iszkikino, 

Duris^ užrakino;
Teip visi,turi padaryti, ' * **

Tokius narsunus laukan isz- 
varvti. *

Darbo sąlygų bjuras, /naujai 
insteigtas bjuras prie Darbo 
Departamento, veiks trijose 
srityse sveikatos, saugumo ir 
larj)o užžiuros, kaip pranesza 
tojo bjuro užveizetojas ir di
rektorius, Grant Hamilton, ku
ris buvo per daugeli metu vy
riausybėj Amerikos Darbo Fe- 

P-le Florence C.
Thorne, taip pat gerai žinoma 
tarpe darbininku yra jo padė
jėja.

Sveikatos skyrius, kurio vir- 
szininku yra uždėtas Dr. A. J. 
Lanza, veiks, kad suteikti sau-

kur tik galima sumažinti 
reikalingus žmonių nuostolius. 
Szis sveikatos skyrius stengsis 
praszalinti visas susižeidimo ir 
ligos priežastis ir pastatyti, 
kur galima apsisaugojimo prie 
mones, kad apsaugoti darbi
ninkus.

Darbo I 
stengsis

važiuoti.
Ot, tik kariėtft pasivažinėti.
Inlipo karieton. Ponia Ku- 

kodė! jis ne-

tęva isz
Žmones sznekejo: *:"

“Ka tėvas pasakys? a Jis jia kūriene stebejosj, kc 
taip mylėjo.“ *....... .
.į •Tuojaus pribuvo
Jis isz iszgasęzio.ir didelio gai

? ,

ir tėvas

I
‘ K.

sakvti teisybes, kurz,mano
■ •' p ' • 7 /V’ r‘

uAr.‘tik^neVažiuo-
n°i;i
važiuoti
jame, Kaži, pažiūrėti* sėnojo gy

:.me m?.mm9 “ ji paklausė.

4

lesezio negiliojo isžtarti nei žo-' veninio namu?
Jis nudavė nieko negirdįs.
Po kiek laiko, bet-gi atsake:
Taip, paskutini, karta pa-

J os i qs sk a i st u m a s,

Jam prisimi-

delio, nebežinojo ka daras.
Kad ir amžiname ji miege 

miegojo, bet iszrode graži kaip 
aniolelis.
josios nekaltumas dar labiau 
sujudino tęva 
ne Alenutes poteriai.

Palaidojo mylima Alenute. 
Paliko vieni du gyventi.

Jie tik vie vas suteiktu, malone jos
nO daigi o bijojo, mat neimtojo pamatyti tikėjimo sz vieša.

I *

< I

ž vėl g ti i n sena j a v i ėt a. •
Atvažiavo prie seninus

ventu nameliu.
gy- 

Jiedu pasirė
musiu but uždarytu kiemo vnr

intikoti apgarsini-

Menuo

perdaug 
mams.

Jie atrado narna visai sulyg 
juju noro ir iszrokavimu. Ta 
paezia diena nupirko narna ir 
padare dokumentus.
nepraėjo, jie jau gyveno naujai 
nupirktoje vietoje. <

Tonais prasidėjo tikra ruge- 
pjute. Nuosavame name tvar 
ko viską sūlyg savo noro ir pa-

Alėnute ir
Jį gelbėjo te- 

naujoje

buvo savo vietoje ir liudijo ge
ru szemininku skoni.

Daug szirdgė- 
los ir kentėjimu dare jai viso- grinezioje. 
kinis piktais užmetinejimais 

• 1

ogaus gyvenimo.
gi neatsiliko.
vams daryti tvarka

Neužilgio viską

ant brangios jai tikybos. Daug 
sunkenybių turėjo, kada sek- ris pats iszkėbinejo szventuju 

isžklausyti paveikslus ant sienų, kas labaimadieniais 
Szv. Misziu. 
nute, butu bėgus, kur akys ma- ; 
to, bet ji labai mylėjo ji; 6 abu 
mylėjo brangia, 
dukrele:

Barbora, klausyk, ka ra-

ėjo
Ji pn/sieinus Ale-

kaip anioleli

u

zis pertraukdamas jos mintis.

Kukii-

stebino Kukuriene.
knygyne gražiai sudėstė lenty

mate ,ji labai nuliūdusi
mi-

‘Ji žino

Dabar ponia Kukuriene dar 
karszcziaUS meldėsi, kad Die- 

vyrpi 
Ji

, neran
danti niekur susiraminimo,' 
rus mylimai dukrelei, 
jo, kad tik vienas'Dievas ji te-
suramins. r >

Kartais abu sėdėdavo valan
das nei žodžio netardami. Po
nia Kukuriene neleido veltui 

mintyje

Naujame 
r 

nošna knygas, kuriu gana apsz 
ežiai turėjo. ' Tame knygyne 

. buVo'seniausiu lietuviu kalbo- 
jo veikalu ir visu Lietuvos ge-

V *' ■ 7 ’ 1 f i i . *

riniisu Hszytdjū rūsžtai..

Tame knygyne
•h

ias hygienos aplinkybes, kad
ne-

# #

Po szimts budeliu, kas 
gali būti, 
nori virszn 

gauti,.

Jis balsiai skaito sūfasta ap
garsinimu apie namo pardavi
mu, kiek tolinus mieste. Po

will

nia Kukuriene atydžlai klau
sėsi.

— Puikūs dalykas. Bet, 
gazi, kainę^jpum< tteprieina-

Puikūs dalykas.

tol'

i

toliu sznekucziavosi ir žvalgo
si. Darželis ir kiemas apau
gės piktžolėmis; tuszezia grin- 
ezia szlykszcziai stūksojo. Ant 
duria popierinis, paraszas ka-

((Namas 
Abudu sto-

užžiuros
suvesti in santikius 

darbininkus ir darbdavius ge- 
resniai ju paežiai naudai ir 
kad gaut

skyrius to

laiko — szirdyje ir 
meldėsi už ji.

Viena vakara, kuomet ponia 
Kukuriene inžengė in knygy
no kambarį, jos szirdi apėmė 
neapsakomas džiaugsmas: ji 
jau mate savo vyra beskaitanti 
krikszęzioniszko tūrinio kny
ga. Jis greitai užvože knyga. 
Ji labai apgailestavo, kad su
trukdė ji, gal butu užtikęs žo
džius, kurie' butu jo protą irazius, Kurie puru 30 protą ir 
valo pradarė DieVo malonei.

-L. z ' a. m S. ^1 - A - ■ ' . . ♦ f . k

Nuo to laiko jis pradėjo mai-
1 ’ 1. ■ Dangiauš atkreipdavo 

atydos in jia ir jps labdaringus
. ■ ,» 1 1 . ' -1. ‘ _

nytis

(Jambus, nėgtr priešz ta baisia
/

bojo su .žodžiais - 
ant iszdavimo.’’ 
vėjo greta apmastydami apie 
ta laika, kada jie buvo laimin
gi tėvai, o szi apleista Vieta j u 
pilni linksmybes namai.

“0, , kad būtame neiszsi- 
krauste! sumurmėjo verkdama 
Kpkuriene 
sitike, '
musu mylimos dukrelės 
nu tęs.

su

kokius beibokus gerai aptaiso, 
Ant keliu apversti,

In sedynia gerai inkresti, 
Ba jeigu vale duosyte, 
Tai save apsijuoksite.

goresnes pasekmes 
isz ju darbu.

B juras veikia isz vien 
žmonių sveikatos bjuru prie
Pinigyno Departamento, Ar
ti! ieri jos bjuru prie Kares De
partamento ir Pavyzdžiu bju
ru prie Komercijos Departa
mento,, ir stengsiąs susiartinti 
su kitomis instaigomis, vei- 
kianeziomis panasziose srityse. 
Released by the Committee on

^Public Information
■—--------------—«

* "f *.

Vienas su mergina susikalbėjo, 
Ir apsipor.uot norėjo, 

Tiktai perszkada turėjo, 
In spaviedni ejti nenorėjo.

In szlipba atvažiavo,
O szliubo szirdeles negavo, 

Midigavo ir cziulbejo,
Ir in spaviedni ejti turėjo, 

Paskui szliuba gavo, 
Ir sau svėiki nuvažiavo,
Tai rots reformatoriai, 

Dideli avingalviai, v
y

, gal taįp nebūtu at- 
nebutu suvažinėjo

, Ale-
v ‘ ■ 4

Abudu nenoroms traukosi 
nuo senojo gyvenimo vieteles. 
■Z Savaitė po savaites bego; 
žmonių gyvenimas ėjo savo va-

žaus ir malonaus Alenutes bal-1 
' fV * 1

sėlio nėbesigirdejo. ’ Nuliūdo 
tėvai pamaži su nelaimė apsi-

> • • •. .. x •

prato. .
Viena vasaros vakara ponia

sėdėjo
ė: kambaryje nžsida;

Ji meldėsi. , Aplinkiii 
buvo tylu, menulis skyerbesi

■ • . ■ ■ f , • (

Kukuriene noblivo; linksma, 
< , V,,■ A

Kukūriu namuose gra-

* ** k ' 1/ K |t |j ‘ | 4 s'

Kuknriono viena aau v'. ‘1.7. ■ .gražiame 
rius.

sėdėjo
* ■ ““ "J ♦ 

1

Aplinkiii
•; ; Jį; A 1 ‘ ‘ .

• 4

Da tokiu istorijų ne es-

i 1 • « t* 11 ’

tragedija. * Mate, jo veide nau- 
įjuFl atspindžius, jai malonus ir 
girdėjo jo žodžiuose indomnvi- 
rna tikėjimu.
prasėdėdavo knygyno, vienas

Prasidėjo’ malonus gyveni
mas naujoje vietojėį ,41 Dienos 
bo^o greitai, kiekviena atnesz- 
datfia ka nors linksmaus. ’ Bet 
neilgai. ' / *?.; ■' ‘ J

Viena diena apie penkta suprast negalėjo,1 kas s

Daug laiko jis i' < I 'i' , ’ '■ l I ' I ' ; ' , ' !. ' L 1

sali ūžsidaroy. Knkm*kūte nei 
su; jos 

i*1 ■

pro k v įe t kas ant lango.
1 • ' «-. . ■■Ik! . 4 1L > t

nes Alenuto dahgiauį-Wvo gra
Žiu žaidimu it

T » ' ' •'''; x.. ' r / V r W

liais jo»s nobplįū)^wino

NESITIKĖJO, JOG JAM PA 
DARYS TIEK SMAGUMO.

L—~ 
' Siunėžiu szirdihga padekavo 
nia už teip puikia knyga kokia 
yra “Tūkstantis Naktų ir Vie
na.“
miu girdėjas ir skaitės kokia? 
radau tojo knygoje, kuri mane 
palinksmina diena ir naktį. Ka 
du pareinu isz darbo tai tuo- 
jaus griebiuos už knygos, neru- 

j pi man trankytis po miestą ir 
nereikalingas vietas Netikėjau
ka man kiti kalbėjo apie ta kny Isz pradžios vaikiozas purteisi, 

Į ga pakol sau neparsigabenan 1 
’ Ve-itį mi) 1 opi as žod o- isz redakcijos ‘ t Sanies. ’ ’

Nie-1 linu kbžnam jia ja pirkti ir skai
io i kaip negalėj o, s z i rd i e s n u 1 i u d i -

mo sūramint] f ' daryk ka nori,
tyti h turės smagumo daugiau
M A 14 • a « >

valanda po pietų, kada ponia vyru darosi, 7 t, pvnittų v y1 u UoJ vok , / v *

KukitHene gnyž6< įleidus I Viena 
f ‘ . ■"*1, :* '■ ’ it » „• V ■ . ’■ , 'i '» '■ j4fj ,x •' . .
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kaip už szimta doleriu. Su pa
garba, Vincentas Malaiszka, 
Sparrows Pointį M’d.

Ant savo proto statėsi.
Bet mergina klausyti no norėjo

Ir vesėile tykei apsiėjo,
O kas butu per vesėile be alaus 

Juk ne dovanu ne gaus?

‘ Tm viską bravorui atiduoda.
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Laikas greit bėga, 
puse Novemberio menesio pra
ėjo.

— Kaip rodos, tai panedeli- 
jo prasidės mokslas publikine- 
sia mok^lainesia.

— Miestiszka ligonbute li- 
o keli ligoniai 

likos

Jan

I

I

i

I

♦

I

1

v

j

I

i

l, ;

j
i

■M

kos uždaryta, 
kurie jau kone pasveiko, 
nugabenti namon ant gydimo. 
Influenza konia jau pere jo.

— Skulk i no paviete angle- 
kasiu unije ne teko per mirti 

o tais vra:
isz Pottsvilles 
prie National
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HUNTING LODGE IN
SENT TO MARSHAL POCH TO 5££K AN ARM15TK E,Ag£ STOPPING
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Namas yra Chateau Frankfort, Juodoje G i irioje, kmis priguli prie ‘Markizo de l’Aig-
Toji vieta randasi szeszcsmyles nuo Compiegno. . . \

SHENANDOAH, PA.

22 metu

DAKTARAS GYDO 
PATRŪKIMA

Be peilio ir be operacijos. 
Ligonis netrotina darbo laika.

1!^'J.";

' "T' ■
« 4 ■ V 

• 1 •

’ ą. -Jk.

Cnf?
MKww’ Z"* ?

■ * e r

Visada pasirengus pagelbeti savo prieteliams
Yra tai tykslas Merchants Banking Trust Co. Banko.

■ -

>7

Yra visada pasirengus prigialbeti savo depositoriamsYra visada pasirengus prigialbeti savo depositonams 
I biznije arba duoda rodą kur geriausia investyti savo pinin-

!<"F m

*1

Hi y\
i f

I

trijų geru sąnariu 
Martinas Nash 
kuris prigulėjo 
board; Jurgis Lietuvninkas ir
IL Leginskis organizatoriai isz 
New Pbladelphia.

— Valdže vela pavėlino kep 
ti duona isz baltųjų miltu.
Cukriaus galima gauti po ke
turis svarus del kožnos ypato*.

— Antanas Stulpinas aplai
žiau! Nov. 8 nuo valdžios

isz AVasbingtono, buk. jojo bro 
lis Juozas Stulpinas, yra nesu
randamas po musziui nuo 13; j uenzos 
Sept.

— \ incas Auszra,
113 E. Coal Str., mire panede- 
lijo.
praejta sanvaite o tėvas ir bro
lis Eduardas serga namie. Du 
broliai randasi 
Francijoj — vienas yra 
tarų.

Velionio motvna mirė

>

ko v •

musziui
pranesz

O

vela
I
I

P AIN - EXPELLEE /
kariumonoje 

dak-
/>

A. a. V. F.

Valdže 
kada jin suras.

— Da tokios pa rodos mies
te ne buvo, kokia atsibuvo pa- 
nedelio

Plains, Pa. —
Areszkeviczius, kuris mirė nuo 

likos aprūpintas
į S. S. Sakramentais per rūpesti;

diena ant 
pasibaigimo kares, 
be ergelio ir neapsiėjo, nes vo-1 

susikivirezino 
Daug sudaužyta

kiszka kapelije 
su italiszka.
pakausziu ir nosių.
negalėjo apmalszyt
per tai ugnagesiai ai begia 
czirksztinems aplaistė

M

ininiszku per kun. 
Ve- 
s

l>''

gus arba prigialbeti pirkime properties.
Banko depositoriai yra jo prietelei ir jeada pradedant bu

>
f
ti vienas isz ju depositoriu — tada gaunate szita patama-

if'1

Dldele atyda atkreipė publika in 
stebėtina gydimą Patrūkimo, Hydro
cele ir Ncrviszku arba trotimo veisles 
ligų; per Daktwra Andrew O’Malley 
isz Wilkes-Barrd, Pa. be vartojimo pei 
lo ir operacijos ir iszskirent arszes- 
nias atsitikimus, nereikalauja trotint 
laika nog darbo ar kitokio užsiėmimo.

Žmones paprastai mislino kad nesi
randa gydimo del patrūkimo kaip, tik 
su pagolba operacijos, bet tas yra tik 
ne tiesa, szęndien Dr. O’Malley pralei
do didesni dali savo daktaravimo dei 
isztirinejimo ir gydimo Patrūkimo, be 
skausmingos operacijos ir pasisekė 
jam iszpildyt savo norą teip kad neyra 
apie tai abejones.

DĖKINGAS PACIJENTAS SAKO:' 
Beverly, N. J. Aug. 14, 1V17, 

Brangus l>r. O’Malley:-— 
Negalų rasti žodžiu įnvales Jumis 
padekavotl už stebėtina pntarim- 
vinia delei mąnes, iszgydomas 
mane nog duboltavos mpturos, 
nog. kurios kentėjau per dovinis 
metus ir nogalėjdu dirbti. 

4A A tah

negalėjo pagialbeti. 
sveikas, 
Wilkes-Barre, Fa. Asz ėsmiu Lie
tuvis, 70 metu aąižiaus ir szirdin- 
gal rekomendavojn Dr. O’Malley 
del kiekvieno Tautleczlo kuris ėsa 
tam paežiam padėjime kaip asz | 
pirmiaus buvau.

Jonas Gedminas, 
Box 08. Beverly, N. J.

[Tikra gromata randasi mano ofise]
DAKTARAS O’MALLEY SAKO:—
• Penki metai adgalios po dvieju metu 
isztirincjima, iszradau nauja būda gy
dimą Patrūkima ir vadinu ta būda gy
dimo “Chemic-Electro” būda gydimą 
Patrūkima del szirntu Patrukusiu žmo 
niu. Nebuvo didesnio iszradimo mode
rnuose nei gydimuoshe nog laiko isz
radimo X-Ray ir daugiaus svarbesnio 
del žmonijos. Jagu esate vienas isz tu 
skaitlingu kenkeneziu, serganeziu ant 
tos neapikantos ligos “Patrūkimo” 
asz galu jus iszgydinti. Ne laukite. 
Jagu reikalaujate rodos tai nieko ne- 
kasztuos kaip tik paraszimas groma- 
tos ar atsilankimas in mano ofisą asa- 
blszkai. Raszykite prisiusdami už 6c. 
stempu o gausite paveiksluota knygu
te apit Patrūkima. Adresavokite:

88, A, W. O'MALLEY
(SPECIALIST)

27 South Washington Street 
Wilkes-Barre, Pa.

Kur kalbasi ir raszosi Lietuviszkai.

vimą kuri prigelbsti, Padaro 
reikalingas.*

))

prietęj^i Jpn^gal Ijut jiĮpiis

***•*•) 4 iii ■

i

MERCHANTS BANKING TROST ’CO.,
MAHANOY CITY, PA

-DIREKTORIAI-
L. Eclęert, Vice-Pres.

1

rl

ti

%

D. M. Graham, Pres. L. Eckert, Vice-Pres. D. F. Guinan, Treas. 
J. II. Garrahan, Attorney AV.F. Rynkewicz A. Daniaewicz M. Gavula

P. C. Fenton T. G. Hornsbv *- rr

12^2222222

T. G. Hornsby

ros

: Vaidelota
"■ --- ------------------------------- ' ■ - ■ —■y1 -- -------- --------— ----------------------------------- ------------------ -----

Apysaka isz Lietuviu Senovės Gyvenimo 
, eu paveikslėliais, 177 puslapiu, Preke 85ceu paveikslėliais, 177 puslapiu, Preke 85c

W. D. Boozkowski-Co. Mahanoy City, Pa.
I

®- ■

Privalote turėti Model Keystone Pecziu
Guinans pirko 100 szitu kukniniu pecziu ir fabrikas W

„ _ , . Bnn.
džinu kitokius daktarus bet man 

Dari/Csmlu 
nczlu Dr. O’Malley hz

JmMt

’ \

SALIN SKAUSMAS!
darbe rasi sinaginna,

J1 prašiilint, galt UMvyMyt i pavojingą liva. Mvnkiiut*ta nlkfttevoJInuiR 
M..11 tu.limtu Imti 1«. 1. 1 iuh’aUiuhi iniirii t 11 r* I hCilumhlTZilll'^tliM. ,ę

><»vhD

O

loller, pcvhb 
ūko. VISU 
bnnkui ę.

tai užtikrinanti naminegylu<»|o, kuri turi rnstiK kiekvieno na- 
inuoHO. Isgvdvinjii šalčio kruiincjo, skituKinn šonoae Ir nuga- 
rojo, rnniatlz.ina ir iinnralirij:,. trutnnnl snknnt visokius sknua-

),

Nenphignnk piikdumn** pigius vnistus ilideleso boukosc.
Reikalauk geriausiu. Kuomet pirksi Pain-Exnollcr 
tikrink ar yra IK A HA. vjiKbnži nklis imt bak* 
KUillKIU XELMK. eentiu Ir 65 centai u
Gaunamos visose nptlckoso nr tlosloĮf is laboratorijos.

___ F. AD. RICHTER & CO
7 J—so Washington St 

New York.

Buriamas sveiku, darbo rusi smagumą, 
nepaisant kaip sunkus tas darbas batu.

Kiekvieno pvlederno yra saugot savo nuo ligų. Turint ša’ti ir nebusiant
guli vėlinus bnti labui’ pavojingų, jeigu tuoj nebus prifciui;*ti<«.

• A

Išgydymui shJvIo krtuineje, aknuftnui Aonoae ir nuga

linu r.minenysu o r sąnurlu Pniu-Expollhr iru g(»rinuaoK

■■ i/4' 7

ANY

*' HA

ft

“ siunezia teip greit kaip galima gauti freitus.
Guinans nori parduoti szitus peczius dabar ir numes 

$5.00 nuo prekes jeigu pirkaite dabar.
Guinans nori padaryti vielos del szitu pecziu teip greit

V

kaip juos aplaiko ir numažina prekes idant parduoti kaip 
tik aplaiko.

, %,.

Pirkite pecziu pas Guinans . ‘t
1

¥

g GUINANS’ Mahanoy City, Mt. Camel, 
Shenandoah.

1

I

lenkiszku
Sosnovski isz Hudsono.

lenki >/. • 
para]>i jos ir ifraugysto 

Szv. Antano kurios savo miru-

■4.

o

AMŽINA ATMINTIS MOTINOMS IR TĖVAMS!Dr. KO1ZBR
. ' ■■ . " ’’-.i

Camp Fremont, Cal.— Czio- 
nais Kalifornijoj randasi apie 
500 Lietuviu kaip 
cisco, Oakland^ 
ir t. t.

lionis prigulėjo pi’io'
...........  I kos parapijos ir 
Vienok q,. ■

I ) ................. ..................................... -

si dranga prigulinczei palaido
jo su bažnytinėms apejgomis.

i Velionis' paėjo isz Kauno gub.,
, Negirvos kai- 

Lietuvoje paezia 
su vaikuczeis.
gus dorans 
veno pas pus-broli 
vinska.
radosi jojo broliunas Boleslo
vas Bud ris, bet manoma 
dabar randasi
Geisdami dažinoti apie

i kreipkitės pas: 
Hudson 

Pa.

atminties į
r>.

musztuku, 
su 

maisz- 
trninkus ir maisztminkai apsi- 
malszino. Vakaro pribuvo 
Steitine palicije kuri patrulio 
vo miestą per visa nokti.

— Szi vakaro (Ketverge) 
IL 1. Y. M. Merginu Klubas tu
rės szoki. F
I užauga vyrams 40c. 
noms ir moterimis 15c. 
Jonso orkestrą.

— Ar mvlite szaudvt boles.•

Užeikite in nauja 
*»

Palicije p;jrOga]()S par., 
mo, paliko

Vakaro

Buvo tai žmo- 
pasielgimo ir gy- 

Jurgi Ne- 
Badai Biloite, AVis.,

Boczkau>ku paloje*. mirti
Nevinskas,

Grajis^i, p|aiHS)
Merft ’

Paserpskit) 
“Pool-Ruima.” Antros du
ris nuo Boczkausku sales.

— Balberiu Unija isz Malm- L i 
nov Citv nutarė užlaikyti se- 
kanezias valandas, Panedeliais
U tarn inkai s ir 
szapai bus uždaromi 7 valanda 
vakare.

kad1 
kariumeneje.

vėl io-
St.

K. F. D.J

San Fran- 
Los Angolos A 

gyvena puikei.
, randasi; 

didelis miestas San Francisco, 
keli Lietuvei mirė nuo influen- 
bos. 
kus 
miu gyvenias du metus, tai da 
žiemos uemacziau. 
na gerai.

638 Penn Ave. Pittsburgh, Pa.
A I

y

ft

Arti Camp Fremont,
kurie

t

y

Oras czion visados pui- 
o norints jau czionais os-

l. Dr. KOLER yra viena-
tiriis tarpo Lietuviu da 

ji ktaras Pittsburge. Mo- 
Vs, kinosi Varszavoje, stu 

dljavo begije 26 m. in
i' vairias ilgas vyru lr- 

moteru, todėl jas nuo- 
s dugnlai pažinsta. Gydc 

■ ' užslnuodinlma kraujo
N

!r silpnybes vyru, spuogus, niežėjimus

r

Tiems Lietuviams, kurių sūnūs, broliai ar šiaip Riminis yra paimti j kariumenę ir kc« 1 
liauja j anajnis Vandenyno, idant kovoti už viso pasaulio laisvę ir demokratiją, yrą pavė
linta valdi/ios nešioti tam tikrus žiedus su žvaigžde. Nebojimas žiedo su žvaigže yra di* 
džiausią garbe ir paguodonč, kadangi nevisi jį gali nešioti. Tie žiedai yra labai gražiai 
išdirbti.' Areliai iš abiejų pusių žiedo yra giliai įpjauti, viršusyra enamel raudona, balta 
ir mėlyna parva. Toksai žiedas turėtų rastis pas kožną vieną mylintį laisvę if kurio girni* 
nč yra kareiviu Amerikos Armijoj. Tą žiedą gali nešioti kaip vyras taip ir moteris, ir ga
lima gauti su viena, dviem ar trim žvaigždutėms. Užsteiiuodami šį žiedą, atsiųskite savo 
piršto nnerą ant kurio manote nešioti ir mums drauge su pinigais piisiųslcite, o Jums 
prisiusime tą garbės vertą žiedą. \

Prekės Jių žiedų yra sekančios:

Sterling1........... ...................  .$1.7i>0Bligas tinimo, invairias ligas paeinan- 
czias nuo neezystumo kraujo.
szauklto ypatlszkai, per lalszkua asz 
negydau. Dr. Koler kalba Lenklszkai 
ir. Ruslszkai.
Of Įsos valandos: nuo 9 ryte lig 5 
vakare. Nedaliomis iki 2-v. popiet

AtM- Daktaras Robert B. Gray «>

f h io.no10 K Auksinis.....

14 K Auksinis............. 13.50
Darbai ej- 

Szitam abaze randa 
si Liet u vys Jonas Puskuningis 
kuris tarnauja kariumeneje 3 
metai ir buvo ant meksikonisz- 
ko rubežiaus 8 menesius, o pa- 
ejna isz Suvalkų gub., Nau- 

Siniautu gini.j 
Pentiszkiu kaimo,

Jeigu kas paejna 
isz tojo krasžto tegul susiraszo 
su kareiviu kuri palinksmins 
labai su gromata. Jojo adre
sas: John Puskunygis, Conser
vation and Reclamation Camp 
Fremont, Menlo Park, Cali.

Suvalkų gub. 
miesez io pa v.,

Griszkabu-

I’hono. Kensington 1106 W
DR„E. G. KLIMAS

i 1 1 'r a. '
Lietuviu Gydytojus Ir Chirurgas.
Atidarė nauja ofisą South puseje

r I *

Priėmimo valandos 2 iki 3 popiet

Asz turiu didele pasekme gydamas 
lygas ausiu. Jaigu jumis bėga isz ausu 
ar randasi koki skausmai tai atsilan
kykite pas mane asabiszkal. 24 metai 
pasekmingo praktikavimo.

Port Carbon, Pa.
...  . ......................... i....... ........ I, ,—

211 Pike Street,

n

Czio- l,ilra- I • 1 • 1
! turis mirė nuo influenzos 29 me
1[tu amžiaus Vincas Grūstas, ku-
; ris paliko tęva ir keturos sese- 
ris
na

Torrington, Conn. —

y

j

bet nežino kur jieje gyve- 
norints tėvui pranesztatėvui

apie sumins mirti nes neaplai- 
Petnycziomis jkom jokios žinios.

Seredornis S valanda 
vakare. Subatomis 10 valanda 
vakare.

Mahanoy City Union, 
Barbers Assn.(2t.)

J

Nedelioje 6’iki 7 vakare.
Į 1624 3. 4 St. Philadelphia

' "■ f ;■ ' |r ,
■ ’ y " ■ •

" DIDELA PROGA
Del Vyru įtusiipneju’siu ant

* *• C* a M 1^4* >

V X*Lytiszku Organu

likosi du pus-broliai 
ir dvi pus-seseris.

su
ant

Jeigu kur
! velionio gimines tegul atsiszau

ves atsibuvo 
apejgom ir 
kapiniu.

Czionais 
velionio 

Laidotu-
bažnvtinem 

katalikiszku 
randasi

Skausmai ir Gėlimai
Greit Praeina

I ’ ------ ri — n — ---------- ----

jke pas: Mr. M. Aleksandrovicz

Patirsite, kad Sloan’s Liniment 
palengvina žiaurius reuina- 

tiszkus gėlimus. ,

£ .» I'

Prisiuskito mums tik 50c.

Ti

BOCZKAUSKU SALEJE. !67 Beechwood Ave. » 
--------- ton, Conn.

Torring-

U. T. V.• Ketverge, Nov. 14-to.
M. Merginu Klubo — Szokis.

Nov..25-to. Humane Fire Co.
Fajermoniu Balius.

Nov. 26-to.
r

L. S. S. Kuopa 46' 
Teatras ir Balius.

Nov. 27-to. 
Balius.

Nov. 2& Clover Klubo - Balius.

SvarbiBeckley, W. Va.—
žino duodasi giminėms AVinco 
Zubrio, kuris likos užmusztas 
kas vk los i a
leigh, AV. Va.

Patepkite lengvai. Visai netrinkite 
Lai jis sugeria pats per save. Ir tuo
jaus pajausite, kad lengviau darosi.

Amžinai gėlimai, sustingimas, skau-
, veržimas

Nusilpneje ant lytlszku organu vy
rai, kaip, tai nerviu, paliks iszgydinti
ant visados pei’ vartojinia gyduolių 
NOVO. Tai yra, galima pasakyti, cu-

I - -
amai, traukymas raumenų, 
gyslų, sztyvumas sprande, tai vis ne-■ stąnczius vyru serganezius lytiszkoms

Gyduoles tyros, Įku nusilpnėjimu, kad kenkia jumis be-

daline gyduole, kurios iszgyde jau tuk-

kuriuos Sloan’s Linimen- ligoms. Jagu esate serganti ant lytisz-

Reikalaujama
ri liueso laika vakarais, gali uždirbti nuo 
$10 iki $15 į savaitę, pereidami per stubas 
su musų nauju išradimu.
laišku: ““

Dip. B.

, __ Atsišaukit tik
URSŪS REMEDY CO., <

100 N. WELLS St., Dip. B. CHICAGO, ILL.
FWW

NAUJAS LIETUVISZKAS
GRABORIUS

F • > •

A. J. SAKALAUCKAS
MAHANOY CITY.801 E. FINEST.,

j

v

prekė 3Sc. už kožną. 
Siųskite užsakymus ir pinigu?, ant sekančio antrašo.

COLUMBIA COMMERCIAL CORPORATION (Inc.)
160 North Wells Street, Dep. 60 -

Taipgi moterims ir vyrams yra labai tinkamos neiioli rpilkos. 
paveikslas kareivio kepures, su viena, i/eicm ar trini žvaigždutėm.

CHICAGO, ILL.

I*7
717
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NATIONAL 
T-TMilOs 
L M AHAN.Qift w£e5ii■k.-.Clt¥^i

BANK
zj

•varjaoMS

r

/

Capitol Stock 1125,000.00
SURPLUS IR PROFITS $460,000.60

MOKAME Antra Procentą ant sudtn 
Pinigu. Procentą pridedam'prio jusu Pinigu 
1 diena Sausio ir Liepoj menesuose, nepai
sant ar atneszat parodyt Knygute ar ne.

Mes norim kad ir jus turėtumėt reikale 
su musu Banke, nepaisant ar maža* ar 
didelis.
H. BALE, Prcs. F.‘ K00NAN,Vic©-rnx

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

Subatomis, 9 ryte lig 12.’

DB. JOHN D. RlLEY S 
■B Specialistas Akiu, Ausies. Nosies, % 
§ Gerkles, Pūsles, Inkstu ir kitokiu J 
s ligų. Vyru ir moteros ligas. \ § 
•K  1<

Ilgu. Vyru ir motercs ligas. >

Ij

200 E. Mahanoy Avė. 
Mahanoy City, Pa.

X
tuafcjgsvžh rfih ifrai 4^ rffio 4i

ŽODYNAS
♦

f ’l • 
f- . >

r

"OVKUuitrMČilM ;L*»i •J 

S^Al'LIElUVlBį. h 4'i

Lietuviškai-AngliŠkas pirmoje h 
dalyje ir AngliŠkai-LietuviŠkas p 
antroje dalyje. Sutaisę A. Lalis. F 
Abi dali sudėta vienon knygom t 
Y7ra tai reikalingiausia knyga no-1 
rintiems gerai pažinti anglišką L 
kalbą. Puslapių turi 1274. Ap- 

$ darai moroko sk^os apdaruose.
NAUJAS IŠRADIMAS

Del Prakaituojančiu Kojį
l •» Prakaitavimas žjno- 
J W Mauskojtb lai Vra <R* 

/-s. &9L džiausiąs kankinimas 
j.MNa^hkaip dideliems teip ir 

mažiems. Didelis ne- 
smagumas yra iš ne 

skanaus kvapo kaip ir kenkentis žmo
gaus sveikatai. Prakaituotos kojos tai 
pradžia visokių žmogas ligų ir pavargi
mo viso kūno. Musų naujai išrastos gy
duolės išgydis prakaitavimų arba šlapu
mų Jūsų kojų į labai iFuinpų laikų ir męs 
užtikrinam jog niekoite kenks Jūsų svei
katai. Su buteliu bus aiškus lietuviškas 
laiškas su paaiškinimu. Prękc 91, 
su prisiuntimu. Piningus siųskite adresu:

UR8US REMEDY C0.,
Distributer

160 N. WELLS St., Oep. 8. CHICAGO, ILL.

sveikumai,
tas lengvai pergali.
tinkamos vartuoti ir prieinamos. Klau
skite kokioje nors aptiekoje.

Prekė 30c., 60c. ir $1.20.

tvarjee nerviu, kąd nustojot vyripzku- 
ma/kad. esate nusilpnejesiam padeji-

I 
sopėjimą, užketojimai viduriu, neviri- 
__A.__  -T-r, inkstu liga arba kitos
ligos pūsles, nemielus sapnai, baime 
sutikti žmonius, kaip tai dato nekurie, 
palikste ią7?gydintl per vartojima gy
duolių NOVO. Gyduoles aaS in trumpa 
laika padaris jus sveikais, tvirtais ir 
laimingais, tadą-gi galima bus naudo
tis gyvenimu ir, Jo ypatybėms. Del 
atydos, idant pertikrinti jus apie tai, 
kad NOVO gydudlo&ta padaris, iszslu-. 
sime jumis DYKALkdmpletiazka kur

tu gydyoliUj^tėKrihėi ant('15 dienu 
riSiunsiįe^ėums sayo adresa ; 
įpipėml^r sidabru del apmo' 

kejimo pėrėluntitha.\eiiiykite„kad- tai 
ne yra maža dėžute, ’bet Visas kursas 
iszgydimuįAtŽtoktĮpai aut 15 dienu. Ta 
proga yra tik svambi ant triihipo laiko. 
Nelaukite; bet raszykite ir pranėszkito

[Kaina tiktai $8.00.
' Siunčiant pinigus adresuokite:

S. P. TANIS
736-738 W. 18th St.

Oktoberio Ra- 
Velionis paėjo 

isz Kauno gub., ir nekarta kal- 
— vie 

na kietųjų anglių aplinkinesia 
o kita Philadelpbijoj ir sesers 
sunu AntAna Jenuli 238 N. 8-tli 
Str., Philadelphia, kuris iszke- 

Velionis 
czion paliko dvi prapartes, 
kada likos užmusztas tai sveti 
mi viską naikina.
mines atsiszauke tuojaus pakol 
viskas nedings, o ypatingai se
seris Žebriutes tegul atsiszau- 

Mrs. Maggie 
i

(to 92.)

r*

z
Gedemino Klubo bėjo, jog turi dvi seseris

> <*
didelW balius.

Parengė 
isz Mahanojaus, Seredos vaka- 
.ra 27-ta Novemberio, Boez-

Gedemino Klubas liavo in Francije.

Novemberio 
kausku salėjo, 
butinis balius priesz Adventus. 
Apricz baliaus bus visoki pa- 
marginimai. Klubas užpraszo 
visu pribūti. Inžąpga vyramu kęxtuojausj pas: 
35c. 
15c.

J

Bus tai pas-

O

Tegul) gi-
# -

^loteremsli^uergjjuįjus. Mutkie^icz Box 65. Beckley•m

Sloan’s
i ■

me, sžaltos rankos arbaxkojos, galvos

nimai skilvio, inkstu liga arba kitos h

yw- , — į - -- -- - -
skanaus kvapo kaip ir kenkcntis žnw«

I

CHICAGO, ILL.
mils Palik

w~~

W. TRASKAUSKAS

• v

r. lt*

■

A

.-GRABORIUS-.

PIRMUTINIS IJETŲVISZKAS

JF

‘‘-'Tį

sa \ 
kada-gi pr 
ir 60c. s to

GRABORIUS MAHANOY CITY, PA.
Laidoja Kunus Numirusiu, Pasamdo 

automobilius,. riginus ir vežimus del 
laidotuvių, kriksztiniu, pasivažinėjimo
Ir t.t. Krausto-dalgtus ir tX.

ar .iftldcĮbTu del apmo 

no yra maža dėžute, ‘ 'bot Visas kurdas 
iszgydiniuį. i^tėk^iai^ant 15 dienu. Ta 
proga yra tik svambi antAriiinpo laiko. 
Nelaukite . bet raszykite ir pranėszkito 
kokiam laikraszti skaitėte ta apgarsi- 
nima ir mes iszsiuslino jums tuojaus 
J v J. « ' '<• 'a. a,' <

KOVO C
w 'I «. .. 'J J. . I

■/

’I

r

520 W. Centre SU Mahanoy City, Pa.

daą gyduolei. . Adresąvokittė;
. A 1 ' ‘KOVO ’'GOMPANy;1 .

- 7 JJėpf; 4D. Box 400Q, PhtlflidelphlnFPn.

Ml

' j V ' 
’''.J

. /- - n_ - . ■ _l- ..J r —. i — • - —

A. C. NOVAKAVSKAS 
:: Advokatai :: 

Cor. Main and Centre Street 
SHENANDOAH, PA.

: '■ f

♦v

13 1 ?

I*

I

Sfv ' ''a.v yl,' ~

ALL NATIONS, DEPOSIT BANK
...SU LAIVAKORCZIU SKYRIUM...

P. V. OBIECUNAB ir KOMPANIJA , 
12th. and Carson St, S.S. -. Pittsburgh, Pa.,
Tai vra viena tina Banka kuri senei žinoma Lietuviams. 
Bnnka talpinąs! savam budinke kprio verte iszneaaapie. 
(150,000 ir vartoja szeme laike apie urilijona dolieriu 
ir randasi no kontrole Valstijos rennsylvanios. Ut su- 
taupintus Pinigus moka 4 procentą. Siunezia Pinigus; 
in visas dalis svieto. Parduoda Laivakortes.. Užlaiko 
Notarijialna kancelarija del padirbimo doviemasenu, 

. ir kitokiu dokumentu reikalirgi Lietuvoje. Užrube-
žinia skyrius randasi2xni8 skyrius randasi no va: 

^ KM-oHa^ yą^u^UB . v^iMko
vadoviste gerai žinomo

?

NotarįjuMo.
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