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Isz Amerikos
Ohicagos sumiszimaz kasztavo 

daug.
Chicago.— Laike maiszaeziu 

terp baltųjų ir juodųjų likos 
padaryta bledžiu ant puses mi- 

Tiejei ka per 
miestą

lijono doleriu, 
tai nukente kreipsis in 
idant užmokėtu už taisės ble- 
des, nes visa kalte sudeda 
miestiszkos valdžios, jog i 
kejo 
ežiu.

Ginklai bažnyczioje.
Ana diena 

sudegė czionais juodųjų babtis 
tu maldnnmis, kurioje buvo su
krauta daugeli ginklu ir 
nicijos, 
juodiejai ant baltųjų laike 
kėlimo, 
pjovimo 
szia sanvaite.
Sugryžo isz vaisko; pati turėjo 

kita vyra.
Wheeling, W. Va.— 

Campton, 
savo draugais in Francija plak 
ti kaili vokiccziams, o namie 
paliko jauna ir patogia pacziu
le, su taja vilczia, jog kada 
gryž, priyms jin 
karszta szirdžia.

apmalszyt tuju

Eastman, Ga.—

i ant
nemo 

maisza-

amu- 
kuriuos ketino naudoti 

su-
Diena sukėlimo ir isz- 

ketino būtibaltųjų

Aleksa
iszplaukc su kitais

8U- 
garbe irsu

Po keliu me
nesiu nubodus pacziule aplaike 

josios AJek- 
sukas žuvo ant" garbes lauko 

Pacziule apsi
verkė, apraudojo ir apsimalszi- 
no. 
ramintojaus savo 
atrado.

Aleksukas
namon ana diena ir

laike muszio.

Pradėjo jieszkoti kito su- 
szirdeles ir

s taiga i

minant savo pacziule. 
dabar jieszko

sugryzo 
nemažai 

nusistebėjo rados kita vyra ra- 
Aleksa

persiskyrimo o 
sūdąs pripažino, kad moterėlės 
antras szliubas yra nclegalisz- 
kas.
Motina paaukavo gyvaste už 

savo sūneli.
Pottsville, Pa. — Geisdama 

iszgialbeti gyvastį savo 5 metu 
sūnelio nuo sumalimo per Rea
ding© truki Mrs. Emma Sharpe 
neteko pati gyvasties, nes likos 
pagauta per truki
nupjovė abi kojas ir 
pakauszi nuo ko mirė 
tineje ligonbuteje.

Motina su kudykiu ėjo
pacztoj staigai vaikiukas isz-

užbego

kuris jiai 
prakirto 
czionai-

ant

truko nuo motinos ir 
ant geležinkelio ant kurio bego 
trūkis.
laime savo kudykio, 
jin gialbet ir pasiseko jiai nu
stumt jin nuo sztangu bet pati 
už tai paaukavo savo gyvaste. 
Kudykiui nieko blogo neatsi
tiko.

Atkerszino tėvams per 
' pasikorimą.

Chicago.— James Donahue 
iszejo su paezia ant krutaneziu 
paveikslu palikdami savo 13 
metu sunu Karve namie už ne
paklusnumą, 
teip i 
re padaryti jiems 
sikardamas ant galo lovos su 

ialba dirželio.
ugryžo rado sūneli be

Motina supratus ne- 
priszoko

I

png 
s 
ties.
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PREZIDENTAS WILSONAS PRADĖJO APVAŽINET SUV. VALST. NUO SEP. 3 LYG
30, TYKSLE KALBĖJIMO APIE TAUTU LYGA

Ncuždraudže papildyti 
savžudinsta.

Czionaitinio 
praszalino 

savžu-
Kitados jeigu žmo-

New York. — 
valstijų legislatura 
instatymus kas kiszasi 
dinseziu.
gni nubodo gyventi ir norėjo at 
imti sau gyvaste o palicije jin 
suėmė, tai nubausdavo, bet ma
tydami, jog tai tiktai gaiszini- 
mas laiko, dabar pavėlinta kož- 
nam pasikart, nusitrucint, pa- 
siskandyt arba nusiszaut.
Seniausias žmogus ant svieto, 

turi 113 metu.
Lexing^on^J^.^— Tomis die

nomis John Shell apvaiksztirie- 
jo savo gymimo diena, kuriam 
taja diena suėjo 131 metai. Ant 
patvirtinimo savo metu, paro
de reporteriams 
savo gymimo metrikus ir kitus 
davadus, jog tikrai turi tiek 
motu. Shell yra sveikas, mato 
gerai ir vaikszczioje be pagial- 
)os lazdutes, 

jisai yra 
ant svieto.

S -- -  - i

laikraszcziu

Kaip rodos tai 
seniausiu zmogumr)

Trūkis užmusze du kunigus.
Saint Paulj Minu.— Du ka- 

•alikiszki kunigai Konradas 
Glatzmaicr ir Julius Perigord, 
abudu isz Stillwater, likos už
muszti artimoje szio miesto 
oer ekspresini truki ant Soo ge 
l.ežinkelio kuris trenke iii juju

Kunigai likos su

kunigai

<lutoniobiliu.
pjaustyti ant sznioteliu.

Liet. Raud. Kryž. Skyrių 
domai.

Siųsdami Centram surinktus 
drabužius, malonėkite 
kuoti juos in skrynias sekan- 
czio didumo: 3 pėdos ilgumo, 
2 pėdos storumo ir 2 pėdos pla-

Lentos turėtu būti puse 
. |arba % colio storumo.

butu galima, tai 
nios iszkloti su popiera.

Drabužius reikėtų 
skrynias visiszkai sausus.

J. Tumasonis,
L. R. K. R. Sekretorius 

456 Grand Str.

tumo.

sienas

supa-

Jeigu 
skry-

dėti in

y

1SZ VISU SZALIU
$200,000 už viena Francuza.
Paryžius.— Ana diena Vo

kietija turėjo užmokėt Franci- 
jai 100 tukstaneziu doleriu už 
viena franeuzini kareivi, 
indukusiamyne vokiecziu
nniRze jin ant rinkaus Bcrline. 
Valdžo tuosius piningus dova-

Raudono Kryžiaus

Tasai bubnas 
ižpyko ant tevu, jog nuta- 

“baika y y pa

Žinios isz lietuviszko 
KARISZKO LIUKO

Legioninkai
Butriinoniu-Stakliszkiu 
se.

Pereita diena 17 Liepos stip
rus juju būrys isz pasalu puolė 
musu sargyba.

Atvykusiomis paspirties da- 
imis legioninkai veik iszklai

dyti.
Jezno kryptini dažnai pasi

rodo lenku raiteliu.
Sziaures frante ramu.
Deszimajame pietų 

sparne Bitrenu
— Gribiszkiu — Senųjų 
Jiszkiu linijoje
ežiai stiprina savo pozicijas.

Musu žvalgai 19 Liepos
nežymiu susirėmimu sugavo be 
aisviu.

Lenkai užima Derevnos — 
Ladžiunu — Duksztu — 
szenu punktu pozicijas.

Musu dalys kovodamos 27- 
28 Liepos užėmė Seiriju mies
teli ir stumia lenkus Merkines 
ink.

Lenkai neteko nukautu ir su 
Musu pusėj in

nuolat siauezia I 
srity-

frunto 
Piltiszkiu 

Dri- 
raudonarmie-

po

Rim-

sužeis-

Turim karo grobio: 
szautuvu, telefonu aparatu ir 

, ju

arkliu

32 belaisviu 
karininkas.

Pietų srities frantuose Bru- 
žu-Salaku linijoje pricszinin
kas palaiko kulkosvaidžiu ir 
artilerijos ugni.

Karininkas Velykis.
Sziaures fry n te 9 Liepos Ka- 

mariszkiu dvhro kryptimi rau
donarmiecziai mėgino skverb
tis priekin.

Atvykus pagialbon musu at
sarginiu daliu rinktinoms, rusu 
puolimas at rein tas.

Tame stisidurimo yrh paimta 
6 belaisviai.

Desziniame pietų frunto spar 
ne Dianos —Lodzio ežeru lini
joje, prisidengęs smarkia arti
lerijos ugnimi,
žymiomis pajiegomis dare puo 
imu ir pastūmė musu paežiu 

desziniojo sparno sargyba.
Turini 7 belaisvius.

Karininkas Velykis.
Su lenkais kovos galutinai 

iovesi.
Kai Santarvės bus insakyta, 

enkai veikiai pasitrauks už de 
markacines linijos.

skaicziuje 1

pricszininkas

ISZ ROSIJOS
lenku frunto

prieszi- 
szautuvu

žeistu.
;as.

Turim karo grobio: ginklu ir 
amunicijos.

Kairiajame
sparne darbuojasi žvalgai.

Rusu fruntas.
Sziaures frantuos ramu.
Pietų srities frante 

ninkas palaiko lota 
ugni.

Vakara raudonarmiecziai isz 
armotu szaude Salakus ir vidų 
riniamo bare j uju žvalgai mogi 
no slinkti musu sargybos lini- 
jon, bet be vaisiu.

Lenku f r imtuose ramu.
Merkines .srities kovose Lie

pos 20-25 d. mums teko karo 
laiminkis: 27 arkliai su balnais 

30 kardu30 szautuvu, 
szuviniu ir kitos ruszies 
turto.

Rusu fruntas.
DoSziniajame siauros

2500 
karo

f run-
Brooklyn, N. Y. sparne Įjiep. 26 d. susikovė

o
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Lietuvos reikalas senate
z. ' I - ' ... A‘

Rupjuezio 29 d., 
rubežiniu dalyku Komisija isz- 
klause Lietuvos reikalą, 
dėstyta visapusiszkai 
nis Lietuvos padėjimas; valsty 
bes susiorganizavimas; Lietu- 

jos pasek
mingas žygiavimas priesz bol- 
szevikus.
kiai seiliaus ir dabar su rusais, 
lenkais ir vokiecziais.

Nurodyta visos priežastis ko 
del Lietuvo negali ir neprivalo 
būti jungiama su Rosi ja, Len
kija ar bent kita kokia valstija. 
Iszdestyta lenku neteisingys- 
tes ir ju laužymas Taikos Kon- 
ferenpijos nustatytos taisykles 
ir ju besi veržimas in Lietuva 
priesz žmoniszkumo teises ir 
priesz tarptautinius santikius. 
Iszdestyta lietuviu atsincszima

7 ...  - - _ _ _ - — J ■-""-3

Praneozimas isz Washlngtono.

Senato už-

laz
da barti-

Egzekutyvis Komitetas szia- 
diena gavo isz Paryžiaus nuo 
Lietuvos Delegacijos 
czia kablegrama:

4 4

sekan-

kuri
už- vos kariuomene ir

Perstatyta santi-
nos del 
draugavęs.

Angliję iszgialbojo 440 laivu.
London.— Meto 1915 ang- 

liszka valdžo insteigo tnm tikra 
departamentu ant gialbejimu 
laivu. In keturis metus laiko, 
tasai departamentas iszgiulbė
jo 440 isz dugno mariu kuriu 
verto daejo lyg 250 milijonu do 
leriu.

ežiu.

Karalius atiduoda savo dvarus. vokiecziu ir pabrėžta kad
Rymas.— Badai Italijos ka

ralius Viktoras ketina atyduoti 
visus savo dvarus del sodie-

Visi namai, kurie randa
si ant karaliszku žemiu bus pa
dovanoti del labdaringu drau- 
guviu del suszelpimo tuju, ku
rie nukente nuo kares. Toliaus 
karalius apreiszke, jog visi jojo 
privatiszki turtai bus lygiai ap 
takšnoti kaip ir praszcziausio 
darbininko,

7 amerikoniszki kareivei pa
karti už prasižengimus.

Paryžius.— Kariszkas sūdąs 
susidedantis isz amerikoniszku 
generolu, iždave nusprendimus 
pakorimia septynių ameriko- 

Kožnas iszniszku kareiviu.
pakartųjų prasižengė prieszais 
doriszkas tiesas, tai yra už už- 
klupima ant moterių. Terp pa 
kartųjų buvo vienas baltas o 
szeszi nigerei. Už visokius ki
tus prasižengimus kariszkas su
das nubaudė 1,157 aficierius ir
4,150 kareiviu.

■i

JUOKAI.

Tris dzūkai ėjo keliu ir rado 
pamesta czebata.
prisiartinia pradėjo su lazdom 
vartyt ant visu szaliu ir ne vie
nas nežinojo, kas tai butu do 
daigtas. Vienas sako:

— Tai givacies lizdas....
Antras:— Tai perkūno kul

ka!....
Ir ne vienas ne žinojo,- kas 

tai butu. Teip vienas isz juju

Teip jiejei

Seinns.

pu-

ne-

lietuviai tesutiks vien tik kai- 
myniszku valstijų santikius su 
vok i eczi a i s pala i k y t i.

Iszdeszczius kaip Lietuva ne 
žiūrint visu karo isznaikinimu 
mstenge susiorganizuoti in ne
priklausoma valstybe ir patai
te apsiginti nuo prieszu užpuo 
imo, nurodyta kad Lietuvos 
valstybe instenge iszsilaikyti, 
ir todėl praszyta kad Suvieny
tos Valstijos pripažintu Lietu
vos Respublika kaipo 
klausoma valstybe.

nepri-

kurioje de- 
prisiunstus pinigus, 
•kad nuo Tautines

Sziomis dienomis gauta kab- 
egrama isz Paryžiaus nuo Lič
iu vos Delegacijos, 
kuoja už 
Pranesza,
Tarybos isz New Yorko gavo 
62,400 franku, o nuo Amerikos 
Lietuviu Tarybos-per 
Fonda gavo 296,200.
nigai nusiunsti del parupinimo 
reikmenų Lietuvos
cams.

Tautos 
Tie pi-

karinin-

Jisai
Ko-

Gavom isz Kauno insaky- 
ma jog jokiu budu negalime su 
tikti pavest lenkams Punską ir 

Insako reikalauti kad
demarkacijos linija eitu nors 
palei upe Czarcancza paliekant 
Punską ir Seinus Lietuvo 
seje.

Rugpjuczio 22 d. lenkai,
paisydami musu kreipimąsi in 
Taikos Konferencija Pary
žiun, 
vaiki jon. 
musu 
jiems tiesiog ir 
kysto franeuzu ir 
liautųsi veržensi, in Lietuva. 
Lenkai veržiasi skersai 
no in Druskininku ir Merkines 
apielinkeR, jie ta atlieka su re- 
guliareis kareiviais ir, tankiau
sia sudarė plesziku gaujas, te- 
rioja szali, gazdina vietinius 
gyventojus, skleidžia tarp gy
ventoju kurstanezia literatūra 
priesz Lietuvos valdžia, 
pjuczio 23 d., po kruvina 
szio lenkai užėmė Seinus.

Mes esame tvirtai pasiryžę 
su ginklu rankoje ginti Seinus, 
Punską ir kitas Uetuvos' dalia 
nuo lenku užsimojimo; visa tau 
ta to nuo musu reikalauja. '

Kaupo ir Vilniaus gubernijų 
linkon, kuomet Taikos Konfe
rencija insake lenkams pasi
traukti isz Lietuvos teritorijų, 
jie ne tik kad neklause, bet dar 
stengiasi užimti Alunta, Balki- 
ninkua, Butrimonius, Merkina 
ir kitus miestelius.

Jei A Ii jautai negali sustab
dyti lenku besiveržima Lietu- 
von, Lietuvos valdžia bus pri
versta griebtis desperatiszku 
priemonių apginimui 
teisiu Lietuviu tautos.

Sekantis praneszimas 
nuo Lietuvos generalio sztabo:

Rugpjuczio 29 d., musu 
riuomenes dali atrieme žiauru 
rusu užpuolimą ir paėmė Pod- 
brodna.

Konferencija
visa linija insibriove Su

visai nepaisydami 
reikalavimo

>

pasiunsta 
per tarpinin- 
misijos kad 
in

gazdina

nemu-

Rug-
rau-

szventu

yra

ka-

Czia reikia-

I

V
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Panevėžio ir Jonisz- 
kelio regimentai kovojo su ne
paprastu narsumu, 
kelius szimtus belaisviu, 
rysis musu sparnas

Po dvieju dienu 
smarkios kovos musu kariuo
mene pergalėjo bolszevikus ir 
nustume juos in sziaurine puse 

Rusai stae di 
pasipriesziuima, bet 

viskas veltui, ju linija likos su 
triuszkinta, nes paėmė 250 be- 

Dauguvofe tiltas likos 
yy

Egz. Komit. Inf. Bjuras.

ir paėmė
Kai* 

užėmė

Taip-gi gauta kablegrama 
isz Kauno nuo vyriausio Lietu
vos paczto užveizdos. 
jrisiunezia Egzekutyviui
mitetui pilniausi ingaliojima 
rūpintis Lietuvos paczto reika
lais Amerikoje.
oažymeti, kad Egzekutyvis Ko
mitetas jau iszsirupino leidimą 
ir padare reikalingas sutartis 
siuntimui laiszku in Lietuva ir 
isz Lietuvos Amerikon.
ta truputi ankszcziaus buvo 
praneszta ir jau szimtai tuks
taneziu laiszku siuneziama L. 
Lietuva. Sziuo tarpu daroma 
pertrauktacijos kas Tink siunti
mo pakeliu ir pinigu Lietuvon, 

ninku Andriu, tai jis pasakys. Dabar gavus nuo Lietuvos pacz 
to virszininko ingaliojima, Eg- 
zokutyvis Komitetas tikysi ir 
sziuose reikaluose greitu laiku 
padaryti reikalingas sutartis.

Egz, Komit. Inf. Bjuras.

musu
Alukszta.

L

Apie

jn upes Dauguvos, 
džiausi

■I!

j

.'į

Generolas Denikinas paėmė 
Kijevą.

Kijevas. — Generolas Deni
kinas po dvieju dienu kruvino 
muszio su bolszevikais, paėmė 
miestą Kijevą. Telegramai už 
virtiną taji daneszinia.

Bolszovikizmas mirszta Rosi joj
Vladyvostokas. — Tiejci ka 

žino kalba, buk baisybes ko
kias papildydavo vokiecziai 
yra visai nieko prieszais bai
sybes kokias papildo Rosijoj sako: 
bolszevikai. 
baisiu daigtu nepapildo kiek 
rusiszki bolszevikai, o kas ki
szasi laisvu ženybu ir gyveni
mas be szliubo, įai bolszevikiz- 
mad perejo per rubožiu ir yra 
neapraszomas.

Vienatinis ižgavimas Rosijos 
nuo bolszoviksįno yra duoti 
Rosijai paežiai ; iszsigialbet isz 

Bolszovikizmas

Ne velnias tokiu Reikė paezaukti Krioki*
$

pirmutiniu daliu užtvaros. Prie 
szininkas, palikes 8 belaisvius, 
pabėgo. Tuo paežiu laiku Ju- 
kubąvo — Szavcnu linijoje rau 
donarmiccziu puolimas utrom- las KoĮczakas jĮra

tojo purvo.
mirszta kas dieį daugiau ir ue- 

Admiro- 
t

garsus vy
ras, bet Danikinas yra dydžiau 
siu dyvyriu Rtsijoj sziandien,

užilgio visai dings.

ne apleisi tas.

Niekados.
Kada čigoną vinezevojo, 

kuningas paklausė jojo:
— Ar niekados

Kada tėvai savo ateinanezios paezios?
— No apleisiu, tiktai gal ta

į 1 
4

r> yvas-
Ida, kada ejsiU vogt.

. , I
Liepos 27 d., visuose baruose 

nuolatos buvo žvalgu susirėmi
mu. ' • j ... -iv.

m4. •du. Iu»I .-m m i

A
B’ . .

tiktai jisai ižgiĮilbos Rosi ja ir
pastat^s jiaja ant kojų, ’

*■ ji

— Ku jis gali žinoo, — da- 
davė antras.

— Jis gali žinoc, — tarė tro 
ežias, — jis yra buvalczius vy
ras, jis buvo du syk bažnicion 
ir šoki melnicion, tai daug svie 
ti maci kaip jis negali žinoct

Tuojau ir Andrius» likosi 
paszauktas. Priėjo prie ozeba- 
to, su lazda pavarte ant szaliu, 
o szitie pradėjo juoktis, jog no 
buvalczius no žino, nes An
drus perpykias suszuko.

— Ku čia no pažiuoc, glupo 
kai no pažinstato, ku tai kirvio 
makszczisl

•.>t |

......." F.. *... -I!
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laisviu. 
sunaikintas.

i

TELEGRAMAI.

I

13 užmuszti ant geležinkelio.
Paryžius. — Trileka ypatų 

likos užmuszti o trisdeszimts 
sužeido nelaimėje ant geležin
kelio arti Toulonse kada du 
trukci susimusze 
trenksmu.
mes buvo neiszpildimas signo-

t

Ovideo, Iszpanija. — 
anglekasiu užduso ant smert 
deganezioje kasykloje czionais. 
Tiktai du likos ižgialbetais.

§ Geneva.— Buvusi Austri
jos ciesoriene Zita 
ana diena sunu.

§ Belfast, Irlandije.— 1 ka
reivis likos užmusztas o 18 
žeisti, kada ant juju 
ajriszei; atemia 
prasiszalino.

§

1
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pagimdė

su dydeliu
Priežastis nelai-
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užklupo 
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2KAS GIRDĖT
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Daugelis isz ntejviu permai
no savo pravardes ir tai po ke
lis kartus — vieni del biznio 
priežaseziu, kiti del apgavys
tes ir ypatiszkos naudos.

Daugiau to ne bus galima 
dary ti, nes visi tiejei ka norės 
permainyti savo pravardes tu
rės aplaikyti ant to pavelinima 
nuo vietinio sūdo pagal tiesas 
padarytas 9 Julajaus 1919 me
te.

Daugelis atejviu dirbaneziu- > . •ju anglekasyklosią permaino 
tankei savo pravardes kada 
permaino darbus, ypatingai už 
visokius prasižengimus, nemo* 

Kada 
praszalintas 

nuo darbo už nik ima kur ran
dasi gazo ir buna praszalintas 
nuo darbo, tai tint rytojaus ta
sai kaltininkas jau dirba kitoje 
daliję tu paežiu kasyklų po sve 
tima pravarde. To daugiau ne 
bus. Prasižengėlius dangs
tančius po svetima pravarde 
be užtvirtinimo tosios pravar
des per suda, bus baudžema 
Burn i pagal tiesas.

savo

kejima taksu ir skolų, 
anglekusis yra

Luzernes, 
kitur,

»

Isz aplinkiniu anglekasyklu 
kaip tai isz pavietu Skulkino, 

Northamberland ir 
jaunumene aploidineja

kasyklas ir keliauna i n Wes- 
Ana diena isz Montkar- 

mu iszvažiavo 32 jauni vyrai in 
Akron, Ohio, 13 in Detroitą, 12 
in Flunt, Mich., 5 in Toledą ir 
keliolika in Wiskonsina ir Vir
džinija.

Matyt nubodo jauniems‘esti 
dulkes kasyklosia ir bando gi- 
liukio kitur, kur darbas yra y v

lengvesnis, sveikesnis, uždara 
bei geri o gyvastis ne teip dy- 
deliam pavojuje kaip kasyklo-j 
šia.

tus.

lie-

l'i

ii
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Del amerikoniszku Lietuviui 
gerai žinomas kun. P Saurusai- 
tis isz Waterburio, Conn., 
tuviu parapijos buvęs pra-i
baszczius, iszvažiavo in Lietu
va 29 Rugpjuczio.

Kun. Vyszniauckas isz Mon
treal, Kanados, kuris lankosi 
Brooklyn©, teip-gi rengėsi ne
užilgio keliauti in tevynia.

Kada tik viskas upsimalszys 
Lietuvoje, tai kaip girdot ko- 
nin pusią senesniu lietuviszku 
kuniugu apleis 8uv. Valst. ir 
keliaus in tevynia.
czionais bus dydelis stokas lie
tuviszku kuningu ir galima da 
to susilaukt, jog lietuviszkas 
parapijos užyms ajrisziu ku
nigai.

Neužilgio

• .1
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H
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prasergsta visus

r 
i nes yni labai

i 4

Valdže 
idant nenaudotu hlkoholiaus 
ipadlrbto isz medžio vadinamo 
“wood alcohol,”
kenkentis sveikatai o tas kuris 
jin gertu apjanka ir greitai 
mirszta. Nuo užstojimo blai
vybes daug žmonių yra tosios 
nuomones, jog tasai alkoholiu 
yra geras ir nuo jojo‘mire.

i

4
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Nesenei karišzkas kapelomis 
laike miszes garsingoje Colog
ne katedroje, prie altoriaus ku
riame raudasi tris galvos. Tri
jų Karalių, kurie atlanko gy
ni usi kudykoli Jezusa.

Amerikoniszki aficieriai ir 
kareiviai, kurie dalybavo pa- 
maldosia, regėjo taisos szvon- 
tas relikvijos.

Badai cicsorieno Helena, su
rinko kaulus Trijų Karalių ir 
atgabeno in Konstantinopol i u

Kr
isz kur likos perkelti in Milą-

Jus suczodysite
i

•*

(Lopac) gdunami balti, raudoni ir juodi.

valdžios ant

PARMOS.

(to 75)lic
it. — 1

• •

džiaugsis

1 Prick tam

Kur tik ap-

T

Ne-i Siunczla Pinigus

Lietuvos Atstatymo Bendrove

*4

tiioja po $10 ir prtršidUUda nemažiau penkių szeru vienam žmogui.

bu pavasari 
i aftz turiu 

par-
8U-

bu kuria 
per visa mjota, yra lai- 
krasztis “Saule”. Skai
tys jaja ir džiaugsis mo

GERIAUSIA

DOVANA Puiki istorije apie “Jonasza Korczaku”
202 pualaptu- Prcko 85®. W. I). BocikonakM’o. Mahanoy City, Pn.tyna, tėvas, sesuo, brolis ir priotclls. 

Tiktai $3.00 ant meto.
gaus Puiku Kalondori.

IV. D. BOCZKOWSKI—COMPANY 
Mainui o y City, Pa. .

I

Isz Lietuvos
Ihz SzcRzt akavo

AVylliiKea Kyventojal

Pa-

darbuotoji!A trukumo.)

kad atimtu.mili- DIEVOBAIMINGA MOTERE
ir

lo

ir< < i 9 >9 9 ( <

In hz! valBczlu atvyko

Ncfloncl
kaimo

Jie viHiir Hzoi-

su-

Ibz

4 4

Ambrozevlczluto ruožo

metai, kaip

»» ir labai
InspudlB, parvažiavus, buvo laj

Ihz

Kubu Armijos aficloris; 2) Ga-

gub, Navickas

Suvalku gub.,
nusibodo.

Valsczius gerai susi-žinoma,
Asz, ži-

Mlszkuo-Parva-

Girdot!

Vietiniai gyven

butia.

f

Gyventojai jnbaugltiti

atlikti,"buvo' sunkios.

ar ne ?
’4

I I

Vytautas su Juozuku irgi ne
naudo.

Milicijos nerangu-, 
mufl. ’ Važiuojantieji namo'vokieczlal 
Iszlandžluoso pavogė plHcczlul Grab- 
llkul patiektus plcVoi audeklus, 
maczluslojl szelmyna, nors ir apszau-
doma, atsivijo net in Szosztakuvo sto- 

Vokieczlal vagiliai, matant gub

ojo in savo kambarius, 
milicija!

Suvalkai.

Su žmonomis žiauriai elgiasi
Visa pleszla, atima valgo-

Ndvoraddtnska. Važiuot 
Per visa laika viena! 

Dauguma sėr- 
Mudu su miezmanu apslrgom 

virinto niekur
Lietuviai dėkoja už sau-

Žmonos ežia 
labai ingazdinti, 

bet da la- 
Bolszevikal negau-

mobilizacijai,
intszkus ir

prielankus, 
praszo, kad

Jo savl- 
kiekvieno

drus- 
Gyvento-

• • • l U k 
* w

Vien
Vo-

taz- 
pas Pajaujus, 
na žinoma Ir

Watch

mllcluinkai dovi 
“varnomis

12) SzllirigaB Guss

Lietuvos Bi'afitos

SAULE ;
(Traku apskr.) Vare-

ti.
likai, Inazoko in atovlntlji traukini. 
NuHkrittUBtlojl kreipėsi prie milicijos, 

Bot sziužuot ėjus atim
ti, užsitraukė kepures ant aklu Ir nu- 

Tai tau

.................. ■■——y-
Mote 1164 relikvijos likos 

padovanotos per Fridriką ’Bar- 
barosa del arcibiskupo Rcinald 
von Dassol, kuris vėliaus atga
beno jiais in’Cologna. 
tuju karalių yra sudėti 
nioje skrynutėje.

na.

Kaulai 
aukai-

mieste
seimas Uni-

Utarninko prasidės 
Cleveland©, Ohio, 
ted Mino Workers of Amerika 
unijos, ant kurio suvažiuos arti, 
du tiikstancziai delegatu isz 
visu szaliu Suv. Valst. perstn- 
tantieje suvirszum puse 
jono nnglekasiu.

Ant seimo daugiausia np- 
svarstines apio pakeliniu mo* 
kestlcs ir szesziu valandų dar
bo ant dienos.

. ■ ■■■ -- ų

Nubodo ninerikonama paniu- 
tiszki “jazz,” “fox trot 
kitoki kvailiszki szokiai o pra
dėjo ymtis prie senoviazku val
eli, polkų, Bzatiaziu ir ant galo 
pradėjo atgaivinet kadrili! ir 
lancieriua.

ilgio užbaigs.
ameri- 

nieksiko-

•T

SzcBBtakafas.
stoties VII—10 vokieczlal iszvažiavo. 
Pasidokojant drąsiajam Ingaliotajam 
Subaczlul perlini isz voklocziu visa 
turtą, viskas palikta tvarkdj. 
tik pernzauta rezervuaro bosas.
kiosziams Iszvažlavus stoty plevėsuo
ja trisppalvo Lietuvos vėliava.

8zcsztnkitvas.

mflll ......................

Vftrenn. 
nos inloutelia Didžiojo Kuro ugnlea 
visai sugriautas, o Varėnos stotis (5 
kilom in rytus nuo miestelio, ant do- 
markancines lines) maža nukentėjos. 
Nuo Kuto pradžios iki sziu dienu szis 
krasztas bene daugiausia už kitus Lie 
tuvds kampelius tei'a badu ir karo 
varginamas;
(lietuviais, su IteliU Iszlmtimis) 
balsiausia skursta Ir badauja; maisto 
dalyku bevelk Visai heras), o rugiu ir 
druskos žmones pešti eina net In Aly
tų Ir In Suvalkla. Tarp kitko ana-, 
pus Notiiuno, Viliilnurt ftUbornoi labai 
s z va i stosi laisvojo invalrlausi #t>dku- 
lontai išz Vilniaus paslnnudodanii tuo, 
jog musu vietine valdžia neatkreipia 
in (ai aklos (noro dėlto ir no visai 
galima kaltinti valdžią del intellgęntu

kojoms tikra gerove, jei atvesite guminius’pinigus ir suteiksite
avalus “Bnll-Bąnd”. Kiekvienas “Ball-Band” batas ir czeverikas yra nulietas musu spe-

Amerikas neteko kantrybes 
su Meksiku ir kaip rodos visa 
ergeli su taja republika neuž- 

Nuolatinios žu-
dinstos ir apipleszimai 
koniszku ukosu per 
niszkus banditus, daojo ly 
paskutiniam laipsniui.
full Waiting” nuėjo ant niek ir 
dabar valdže yinsis prie Meksi
ko asztriau.

LAISZKAI ISZ LIETUVOS.

Liubomirą 
savo broliams Antanui Ir Jonui, Chi- 
eagoje:

Kaunas 14—VII—19 m. 
Brangus BBrolyczlal!

Jau praslinko boVelk 
mes jokios žinios kpio jus neturim,
nežinom, kaip ten einasi ir ar dar gy
vi? Pernai, Iszvažludjaat 1sz Vbrėne- 
Žo. raszau ialszka, bet nežinau ar ga
vot.
bal blogas, nes viską radom sudegin
ta, sodžius iszklrstus; vienu žodžiu 
vos galėjom pažinti savo senąją vieta. 
Stacziai nežinojom kur dėtis, 
karto vieni gyvenom 
kiti pas Krlsczlunus;
gyvenimas. . . Asz už poros menesiu 
Iszvažlavau In Seinus mokytojauti, o 
jie visi vargo pas Bujauska, nes Isz 
Pajauju buvo labai toli valkszcziot< 
Kosta sugryže radom gyva, na ir Jis 
juos visus ten szlalp taip maitino. Da
bartės, szl pavasari,pradėjo budavotis 
szlokio— tokia bakūže, bot lig Hziol dar 
neužbaigta, nors tikisi ateinanczial 
žiemai užbaigt ir gyvent jau name nes 
kamplnlkaut jau nusibodo. Mama 
visa pavasari sirgo Ir dabar dar šori 
ga, visai nusilpnusi ir vos gyva, neži
nia ar ilgai dar galės neszti ta vargo 
junga.
mokina, bot gyvena namie, t.y. pas 
Bujauska, Mlkalojukas pas Pajaujus, 
gal ateina'nczla žiema galėsiu ji pasi
imti pas savo tai reiks pradot mokyt. 
Natuso, nežinau ar žinot, fsztekojus 
jau antri metai už studento Žiugždos; 
dabar jis turi gera Ministerijoj vieta 
1r gauna algos apio 1200m. mėnesyj. 
Sugyvena neblogiausiai, bot padėt na- 
miszklams, žinoma, sunku, o ypacz 
kuomto nieko namie nėra.
noma, padėt užgaliu, pakol kas nieko, 
nors gaunam dabar 600 markiu, bot 
knomte pats nieko neturiu ir Viską 
reik pirkt, tai žinoma tas negalima. 
Dabar asz vasarai atvažiavau In Kau-

Aukszlesntu Mokytoju kursuos- 
na, Jau visa menesi iszgyvenau baisiai 
nusibodo, o ypacz kuomet czionais vis 
kas brangu, tal-gi manau bėgti na
mon.

Na kaip einasi pas Jus? Ka jus vei
kiat Ir kaip pragyvenimas.
žluokit namon taigai gausit kur nors 
vietas ir sziaip—taip pragyverisim visi 
kartu Ir bus kur kas smagiau visiems 
kartu, Mama talp_4>at jusu labai IhzbI- 
ilgo ir norėtu, kaip sako, priesz mirti 
pasimatyt. Su namais tai nežino ma
ma ka daryt, ar Isznuomuot, ar taip 
ka nors su jais padaryt, nes leszu ne
turint sunkti Isz nieko pradėt viską; 
tai duokit patarimą Ka daryt.

Raszykite kas naujo, kaip ten viskas 
stovi, na bet butu'gal daug gerlaus, 
kad patįs parvažluotumot.

Buczluoju — Liubomirą.

na.

Jau turime ir galime tu o j aus 
jumis iszsiusti.

LIETUVISZKAS
SAPNINYKAS

Arba iszguldimas Sapnu 
205 Puslapiu — 310 Paveikslu. 
Tiktai 75c. ir mes užmokame 
nusiuntimo kasžtus. Prisluskit 'ik 4 Al T 4.1. *... 4
75 c. o ttiojaus gahstto kriyga 
per-paCžta. Adresavbkito:

W. D. BOCZKOWSKI-CO. 
MAHANOY CITY, PA.

Vietinis duonkepys žy
das, atejas in lietuvius, skundėsi, jog 
lenkai grasina jam, jei nenustos ko
pęs duonos lietuviams, jei ntolsa
gloninkal visa kepykla sunaikinsią 
taip, net Ir ženklo nebebusią. Vieti
niai gimnazistai ir 
karciviszkas kepures su “varnomis” 
tokias pat kepures dėvi ir gimnazistes. 
Lenkai praeidami pro lietuviu karei
vius, stengiasi kuo nors inžclsti juos; 
žydai lietuviams labai 
Daugel Ju Jaunuomenes 
prjmtu in lietuviu kariuomene.

Punskas, 
labai daug voklocziu pėstininku ir rai
teliu, 
raitieji.
mus.daiktus, rubus, už ka visai nemo
ka arba moka, kiek tinka.
Radlszklu kaimo atomo ūkininkui 
Szvedui per 2 pudu laszinlu, už ku
riuos visi nemokėjo.
mlninknuja: pjauna sziena, dobilus — 
su žmonių pricszlnimais visai nesis
kaito. Nežinia, dol ko nepjaus dobi
lu Ir szjeno Oszklniu dvaro, nes ap
linkiniu ūkininku nupjovė, 
ninkas esąs .lenkas.
kaimo kasdien varo 5—6 vežimus va
žiuot.

Kelyje in Kalkinius, 
gyvena drebėdami, 
bijo ne tik už savo turtą, 
biau už gyvastį, 
darni maisto isz savo valdžios, viską 
atima nuo gyventoju.

Bolszcvlkams bėgant nuo Panevėžio 
klnieczlu dalis buvo užstojus musu tjl 
ta Ir norėjo nepraleisti kariuomenes, 
bet už poros dienu kinleczlus sumu- 
sze Ir suvaro In Dvlnska, kur ir dabar 
da tobera.

Vyrai prigullntiejl 
slaptosl apsiginklavo po 
dažnai tenka Jiems susiremti su rau- 
donarinlecziais. 
bolszevlkal bijosi incitl.

In didelius miszkus 
Eina kal

bos, kad Kolczakas užėmė “Iszcvskij 
oružeinyp zavod" ir labai smarkiai 
musza.

'TJetuvlnt belaisviai. Isz Lukisz- 
kio kalėjimo III korpuso 7G kameros 
tapo iszvožti szle Kauno gub lietuviai, 
lenku civiliniai belaisviai: 1) Gaižu
tis Juozas nuo Utenos, braižytojas, 
btiv.
laliauskas Aleksandras isz Kcdainu, 
buv. jurininkas maszfnlnkas; 3) Dal- 
blhskis Moczlus isz Kauno, studentas;
4) Jundzinas Fabionas; 5) Barkaus
kas Juozas; 6) Atroszka Konstantas. 
Vilniaus gub, Navickas Jonas; 8) 
Kapczinskas Vincas; 9) Butkcviczius 
Stasys; 10) Bulnevlczius Aleksandras 
jurininkas, kapitonas. 
ll)Germanaviczius Juozas, studentas.; 
Prusu Lietuvos: 
tas isz Klaipėdos.

Liepos 18 d. isz
Jie atsiuntė žinių: “Važiuojam in Var- 
szuva, isz ten, kaip girdim, in Petrą-; 
kovo gub. 
gana bloga, 
karta tedavė valgyt, 
budu. 
nuo žalio vandens 
negavom, 
sainjus”.

Kriaunas.
tvarkė. Žmones susiprato instelgo ko- 
pcracijos. skyrių. Turi savo krautu
ve, kurioje gali visa nupirkti: 
kds, muilo ir net cukraus.
jai, pasjronge reikale visa savo turtą 
atiduoti, kad tik bolszevlkal no beau- 
gryžtu.

Seinai. Viskas lietuviu dvasios, 
lietuviu komendantūra, 2lliotuviu glm 
nazijos, jnvairios lietuviu instaigos; 
beveik visur kalba llotuvszkai.

Ūpo lietuviu kareiviai labai daug 
turi. I’asztas darbuojasi.
se ganyti gyvulius uždruasta. .

Utena.- Miesto ir apskrity, sėnlai 
Iszvaduota isz bolszevlku, darbuojasi 
jau sztck tiek susitvarkiusios Savyval- 
dybes ir Komendantūros,
nesusipratimu tarp Utenos Komendan
tūros ir miesto Žydu!
tojai Hkundžjasi, kad mieste labui duo
nos trūksta ir isz niekur rioprlstata. 
Vietojo pūdas 180—200 rusiszku rub.

Žmones traukia burials Panevėžį b 
llnkon, kur gauua nusipirkti rugiu 
puda už 60—80 Tub. (rus.)

Važiuot tenka traukinėliu, kuriame 
didžiausia netvarka. VISa’tvarko vy
riausia konduktorius, kuris kiekviena 
pažinota ir su kiekvienu atskirai de
rasi hito‘ko surinka nuo ko sviesto 
svareli.

Atėjus kokiam nors kareiviui par-' 
kontroliuoti, jie iszllpa in ’kita puse 
pradėjus eiti ve! sulipa.

Daugeliai.
bolszevlku Sūsiruplncjkad jie tik no- 
bogryžtu.

Dabar duonos trūksta, bot gyvento
jai raminasi, nes derliai nzimot busią 
labai gori. liaukai visi apsoti, nors 
aplinkybe#, kurfoMis tai Visa reikėjo 
atlikti,'buvo'sunkios. “ ■

Szvolnaus vietinio komendanto el
gesio su žmoriemls ‘dėka Santykiai 
tarp žmonių ir kareivių Kuo puikiausi?

Priesz viena altorių Shcna- 
dorio lietuviszkdje bažnyczioje 
klūpojo sutukus moterėlė; ma
tyt karsztai meldėsi, bu tankei 
su rankom mosavo ir atsiduso 
tankei kaip kalviszkos dump
les dūsavo; rodos kad jiaja ke
tino karti ant rytojaus.

Buvau tame laiko bažnyczio- 
je ir akyvai prisižiuripejau tai 
moterėi. Po pabaigtai maldai 
iszojau paskui taja motere ir 
pradėjau su jiaja kalba:

— Ko teip karsztai meldėsi 
tamistolia nuo Dievo?

Motere dirstelėjo ant manės, 
kaip szuo ant nupleszto zuikio 
isz kailio ir ka toki piktai 
niurnėjo sau po nosia.

— Matai tamistolia, esmių 
akyvas žinoti, nes sziandien to
ki laikai, jog žmonis teip mažai 
meldžesi sziandien, jog matyt 
Dievas jau neturi 
žmonių.

Tas mano užklausymas tru
puti indrasino motore.

— Matai ponuli, asz del sa
vos nieko nepraszau nuo Pono 
Dievo, ir jam ne noriu būti nuo 
bruodi, asz tik meldžiuosiu ant 
tos intencijos, idant mano
prioteliai iszstiptu, o po tam 
duosiu sau rodą ir nuo nieko 
daugiau nereikalausiu.

— Gerai tamistolia darai. 
Kas už kitus meldžesi, Dievas 
greieziau taisos maldas iszklau 
so. Matyt turi daug nepriete
liu, jeigu szaukesi ant juju dan 
giszkas galybes!

— Daug? Ar-gi pikti kai
mynai duo\\žmogui gyventi ant 
svieto ramioje.
sisuku, tai kožnas žiuri kaip 
galėtu mano greieziau praryt. 
Ant mušu kiemo gyvena šze- 
szios szeimynos, Sakau ponu
liui, jog diena ir Rakti tikra bol, 
szevikiszka revoliueije.
duoda man ramybes no ant va
landėles, ar-gi asz ne nuo to, 
idant sau neduotau rodos ir ne
gale tau jiems snukiu uždaryt, 
bet sėdžiu sau malszei ir tiktai 
kas diena meldžiu Pono Dievo 
idant juos kolera užsmaugtu.

( — O ka Ponas Dievas ant 
to?

— Kaip paprastai Ponas 
Dievas. Kaip kada iszklauso 
mano maldų, o kaip kada ne. 
Vakar uždegiau net žvakutia 
priesz altorių už tai, kad Baub
liene, ka gyvena skersai manos, 
puodu su verdilncziu vandeniu 
sau ant pilvo nesiliejo ir likos 
nugabenta in Ąshlando ligon- 

Bet pkia Dievo gera- 
dejiste netankei atsitinka. No
rin ts Ponas Dievas ne skubus, 
bet kaip kada, iszklauso iriuldas 
vargszo, ar. nd?»vargszo, ar. ne?-.. /Norints asž, 
shkau ponuliui, niekados nepra
szau del Bavo& bet visados mel 
džiuosiu dotk(tu, visados...... 1

< 1 r i . , • i '

Portraulddu, taja kalba, kaš 
kiszasi goradoiistes Dievo, ba 
tame atėjo karukas ih kuri sė
dau ir nttvažiafvau in šzali Ma- 
hanojaus. . »

Dievobaiminga
ii. t

davatkėle, 
—• Kandidus.

cialip biidu, kaijSq, vicntlshs šzmota, kuogeriuusiai tipkas jusu kojai ir kuoilgiausiai laikas.

“BALLSiBAND
Ball Band” guminiu avalu isztisi padai yra padaryti specialiai mainieriams avėti. Jie

< . _. i A » • • * t •
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apsaugoja peretkUs ir padaryti teip tamprus ir drūti, kad ir asztriausios akmenų ar anglių
Pirkdami žiūrėkite kad butu fabriko žynio 

isžspaūsta ant kiekvieno bato, ar czeveriko. Toji žyme reiszkia 
geriausi iszdirbini, koki jus galite. Bull-Band” batai, pus-baeziai (Himiner) ir czeverikai

kriaukšzles nogal ju fierpjaut, (nei perpleszt.
i ‘Raudonas Kamuolys” isZspaūsta ant kiek vi

.i

Roikalaukite nuo jusu pardavėju.
(l Mishawaka Woolen Manufacturing Company

HIM I NĖR
JjS’' f?

l’ARMOS
Pirkit Farmas rudeni pigcl del atei- 

nanczlo pavasario ba pavasari yra 
farmos daug brangėflnes 
daug puikiu farmu kures Rudeni 
duoalu pigei ežia Jau yra pirkę 
virsz 400 lietuviu Farmas tas Reiszko 
kad yra tinkamas krasztas del ukinln- 
kysteB del platesniu žinių raszyk

J. A. Žemaitis, 
Fonu lai n Midi.

A. C. NOVAKAUSKAS ..
Advokatas ::

Cor. Main and Centro Street 
SHENANDOAH, PA. .

KUDI ŽMONIS
Pridekite prie savo vogos 10 lyg 

25 uvaru kožna mcncHl. I’dr gVa- 
rnntyta, atsakanti gydymą. Tono- 
linc padidins juso voga su stipru 
kimu ir muskulu. Prlsiusklte 10c. 
o gausite Bcmpeli baksuka vertes 
60c. Prišiusklto szt apgarslnlma. 
Mahanoy City parsiduqda Hagen- 
bucjio aptiekpje. American l‘ro- 
prlėtary Syndicate, MiiMon,’ Mnss.

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

PRIVATISZKAS BANKIERIUS
233 - 235 W. CENTRE ST. MAHANOY CITY, PA.

Didžiausia Agentūra Siuntinio Piningu in Lietuva ir Kitur. 
Greitai ir Teisingai. Atlieka visokius Notarijalnus reikalus.

a • l''r .y ?* . •** i i- JApsaugoja Nammf i?*'ftinfilinis’ Rakandus nuo ugiie^.
Del Draugyscziu pristatau visokius reikalingus duigtus, 
kaip tai kukardas, juostas* karūnas, peczeczius ir 1.1.
Norinczius gauti.prekes piningu ir kitu žinių, meldžiame 
kreipts pas mane ant virsz-mineto adreso.

$

—‘f

AIjL nations deposit dank 
.JSu Liilvakorczlu Skyrium— 

P. V OBIECUNAS IR KOMPANIJA 
12th and Carson SL, S. S._-_ Pittsburgh, Pa. 
Tai yfa vienatine Banka kuri senei žinoma 
Lietuviams. Banka taipinasi’savam name kur- 
rio verto ’iszncsa aplo $150.000 ir vartoja sze- 

tnio laiko apio milijoną doliorlu Ir randasi po 
kontrole Vai.'Pennsylvanlos. Už sutaplntua 
Pinigus moka 4 procentą,
in visas dalis svieto.' Parduoda laivakortes. 
Užlaiko Notarljialna kancelarlja del padirbimo 
Doviernasczlu ir kitokiu dokumentu reikalin
ga Lietuvoje. Užrubcžlnls skyrius randasi po 
vadovlste gerai žinoma. Karaliaus Varaszlaua . 
vnldiszko Notarljuszo.

Pirmiausia ir Didžiausia Lietuviu Korporacija New Yorke
, t _ _ J — ’1

Lietuviu Atstatymo Bendrove pasekmiugai vykdo sziu reikalu atlikimą:
T) Atstatyti Lietuva ekonominiai, sudarant dideli kapitalu pramones (iszdirbystes) ir 

pirklybos (hi'.nio) varymui Lietuvoje. '•*
2) Padaryti Lietuva Ncprigulminga nuo svetimu isznaudotoju, paimant visa szalies

pirklyba ii* pramone iri Lietuviu rankhs. ’
3) Pakelti Lietuvoje abelna gerove steigiant fabrikus, dirbtuves, laivu kompanijas ir tt
4) Pagerinti Lietuviu Gjhvenitaa organizuojant juos in pirklybos draugijas, surandant

gerus uždarbius, palengvinant ingijima Ukes inrankiu, maszinu, gyvuliu, javu ir tt.
Lietuviu Atstatymo Bendrove rūpinasi Lietuviu gerove Amerikoje:
1) Steigia Lietuviu Banlča su Užrubėžiniu reikalu (Foreign Exchdnge) Skyriumi 

piningu mainymui, siuntinėjimu ir laivakorcziu patdavojimui ir tt. <
2) Organizuoja Keleiviu Narna aprūpinimui kelinujnneziu in Lietuva ir in kitas szalis.
3) : ’ ; „Padaro ir Paliudija Rejentalnas Dokunierittis, pirkimo-pardavimo aktus, daliu isz- 

jeszkbjimus (daviernastis), iszgaūria dokumentams Rąnsulo paliudijimus ir tt.
1 V \ ► a J'• i k ■ r k k Ii ( I r k . 4 1 . *•**•’■ n > ■ h1 i h, Mu k « —. . _ . T.

LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVE inkorporuota apt $1,000,000.00, veikia sulyg
valdžios užtvirtinto czartėrio ir po valdžios priežiūra. Bendroves szerai ■(aksijos) kasz- ’ 
tiioja po $10 ir pclršidttdda nemažiau penkių szeru vienam žmogui. L. ’A. Bendroves 
pelnas iszdalinamas visiems szerininkams, isz ko yra geras pelnas kiekvienam nuo indetu
piningu. Prie L. A, Bendroves galima prigulėti ir Lietuvoje gyvenant. Bendrove steigia
savo Skyrius visuose didesniuose Lietuvos miestuose.

VISI DĖKITĖS PRIE LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVES!
Reikalaukit e' paaiszkinimu sziuo adresu: l

Lithuanian Development Corporation
-320 Fifth Ave. iNew York, N. Y



f Kaip Klimukas per 
elairtlia pasili ko 

‘laimingu.
Ibiszauke ponas'bernus ir lie 

pe inneszt in szeimynstubia, pa 
dėt ant paklotu sziaudu — ant 
aslos, pasznabžilejo ka toki in 
ausi senam nomiesnykui, o tas 
kaip pradus aįižiurirleti ir maz- 
got Klimuka, teip rado nu
laužta koja. Pirmiausia apdėjo 
su garstukais, kurio teip prade 

norint

beprotis.

jo degti jog Klimukas, 
kantrus ir digtas vyras, atida 
re akis ir pradėjo dejuot kaip 

Paskui apdėjo koja
luobais ir apriszo druezei.

'raine katra isz morgu d vari 
niu, nubėgus in kaima pas Kli 
mukiene, apie viską apsako jog 
gaspadorins turi nuolaužta ko
ja Marijona persigandus atbė
go in dvaru ir pradėjo verkt, o 
ponas ant to:

Matai tu nedorėle, in ka 
tu savo vvra pavertei; jeigu 
būtumei dora darbuži pat i tai 
Klimukas niekad ne butu su
laukiąs ubagystes ir ne pasilik 
tu kolieku. 
jin, ba kaip jis
pastypsi nuo bado ir tu ir tavo 
hiedni vaikai, o dirbk — ne- 
tinginiauk, ba jau 
tinginiavai.

Dabar va ktuok 
numirs, tai tu

dirbk
gana pri

dirbsiu, 
tarė Kli-

r

dirbsiu!
dauggalys poneli — 

ir pradėjo graudžei

mis
isz svieto iszvarysi;

ne

mukiene 
verkt.

() ne davinekie jam 
laszelio arielkos — provyjo po 

ne laszelio — ba žmogeli 
kojos ne.

atvyniok ir tegul isz lovos ne-
- ar supranti f
Suprantu, suprantu daug 

galys pone — atsake Mare bu- 
cziuodama ponui ranka.

kol e -

Geras ponas paszelpe Klimu
kus jevais ir knruo ir paszaro 
davė del gyvuliu ant ilgo laiko 
idant Kliinukiene su vaikais ir 
su niekuom ne turėtu rupes- 

Bemai-gi Klimuka ant
nesztuviu, labai atsargei nune- 
sze jin namon ir paguldė in lo- 

Nomiesnykas pariszo koja 
ir da 
idant

ežio.

va.
su virvele prie balkio 
karta pasakė Marijonai 
ne davinėtu degtynes.

Daba r — tai reikėjo matyt 
kaip Klimukas dejavo ant ry
tojaus, ^jada iszsipagiriojo o

>

pamatu savo nelaime.
koja kaip nuo ugnies: isz skaus 
mo ir baimes net apie 
užmirszo, o
žodžio ne sake, tiktai nuolatos 
pas save vaikus szauke ir ver
ku glostydamas juosius, ir kal- 
kejo, jog jeigu jisai liks kolie- 
ku, ir ubagu tai bus nelaimin
gi-

Atlankė

Doge

arielka
Marijonai pikto

ligoni

1
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kuningas 
prabaszczius ir del abieju davė 
pamokslėli, ka net susigraudi
no ir prižadėjo pataisa; Klimu- 

o Marijonakas jog ne giars, 
jog ne tinginiaus.

Ant rytojaus Kliinukiene nu 
ėjo in Rpaviedi, davė ant 
8ziu ir nuo to laiko užėjo 
Klimukus didele atmaina. 
Isz dvaro ponia atsiuntė del 
vaiku sziltus drabužėlius, Ma
rijona griebusi su visom ketu 
riom prie darbo, szere gyvulius 
melže karve ir iszmctinejo 
meszlus isz tvarto, o kiek atlik
davo laiko, tai du siuvo del 
kaiminku, jekutes ir andaro- 
kus tai vis ka užkneibinejo ir 
tokiu spasabu nejauto neisztek 
lauš ne bado, no szalczio.

PanulŽeIi ir Klimukas pradė
jo pasveikt, nes per septynias 
nedelias isz lovos ne pasikėlė,

didele
ponia atsiuntė

nci
pas

Ipaškdi 

jo, o 
teip buvo pasibaigias.

Kada jau jautėsi drūtesnių, 
paėmiau su savim paezia ir vai 
kus nusivilko ant kriukiu in 
dvaru, idant ponui padekavot 
už jojo gera szirdi, jog jin sa
vo raukomi paėmė 
liepe apžiūrėt, ir i 
pristatyt.

yžiaugesi ponas,

it n t kriukiu 'vUiksztine- 
iszrode kaip Lozorius,

m
nuo kelio, 

grinezia

dekavoju

pa regėjau
Klimui i, ir paklauso jojo:

Ne, kaip einasi Klimuti? 
Nužemintai

dauggalui ponui, jau man ko- 
nia gerai, tiktai du ne galiu 
gerai primint ant tos kojos, ka 
per savo kalte nulaužiau.

Na o dabar pusi lauk go
rins, ba tai per girtybių tas 
del tavos atsitiko.

Praszau dunggalio pone- 
tare Marijona —lio - tarė Marijona — per 10 

nedeliu ne laszelio in lupas ne 
paėmė.

— Ba sirgo, 
kia nes dabr isz malones Die
vo yra sveikas tai atsigersi pas 
mane stikluka, apleisime ant 
sugryžinio sveikatos — teve 
posna.

— Labai nužemintai deka- 
voju dauggahii ponui, nes jau 
ne geriu.

— Nesibijok Klimuti, 
likicris, kaip vanduo apsaldy- 
tas, nieko ne kenks — tarė po
nas ir pripildo, stikleli likio- 
rio, o 
Kvepėjo.

— Dieve iszmoket už los 
ka, nes ne gersiu.

Jonai — paszauke ponas 
paduokie szia 

spirituos, seno rugynio, ba 
Klimukas ne papratins gerti 
Ii kiuri nes spiritaus atsigers, o 
drūtas kaip ugnis.

O Klimukas ant to:
— Dauggalis pone, kad bu

tu ir isz uukso, o drūta kaip 
pipirai, tai ne noriu ir kol gy
vas busiu in burna ne ymsiu. 
Kol ne geriau, buvau 
ir linksmas, o

tai butu ken-

buvo geltona ir

ant tokajaus — 
seno

tai

laba i

sveikas 
kaip pradėjau 

ta prakeikta smarve giart, 
pradėjau nykt ir ant galo bu-

pasilikias lyg

tai

vau 
smert.

m

li bag u

Tada ponui veidas praszvito 
padavė ranka Klimukui ir ta-
re:

kai.

Szimonai
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PRIĖMIMAS GENEROLO CURRIE PER GYVENTOJUS KANADOS IR APDOVANO
JIMAS JO SU GARBES VAINIKU.
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Rei-matai ka tai baime daro.
ke tau žinot, mano Klimuti, 
jog tu niekad ne turejei sulau
žytos kojos, tiktai teip nudavė 
ilie kaiĮ) atpratyt tave nuo gir
tavimo.

— Kad man labai koja de
gino!

— Bu lie|)iau

aiwsz-
džiaugsmo, 

teip 
szir

tau pridėt 
garsiuku, kad kraujas ne pul
tu in galva.

Tada Klimukas net 
tyn paszoko nuo
puolė ponui iii kojas ir 
jam pasidaro, lengva ant 
dies, jog rodos ant svieto užgy
niu.

Ponas davė pamokinimą 
del Marijonos už josios tingi
niavimą ir poniszkuma, o jiji 
prižadėjo atsiklaupus, jog per 
10 nedeliu viską dirbo ir jau 
visada dirbs.

Padėkavojo |>omii už pamo
kinimu, 
da davinėti dvare darbu ir lie
pe nomiesnykui kad nusiimsiu

Klimu-

davė

ponas prižadėjo visa-

Pa
szventino nameli ir 

abroza

pilna vežimą jevu del 
ko.

Sugryžo abudu namon ir ra
do k įminga prabaszcziu.

triobeles 
padovanojo abroza Motinos 
Dievo, priesz kuri kas diena 
meldėsi pruszydama nuo Dievo 
laimes.

Už 10 metu Klimukas buvo 
nirtingu gaspadorium.
pirko lauko, gyvulei, — arklui 
ir karves, kaip rubuilei, o jau 
<a žasu aneziu ir visztu, tai ne
mintum suskaityti. Dabar ver-

Prisi-

galėtum susKaityti. Dabar ver- 
;a buvo pamatyt kaip Klimu- 
iiene pasirodydavo nedeliomi, 
tada isz bažnyczios eidavo, tai 
jau ne isz poniszko tiktai kaip 

Ziponas gelumbinis 
tarė ant galvos puiki skepeta, ant 

kaklo tris eiles stambiu karo
lių, o namieje jau ne 
vo, ėjo lenktyn su 
Dievas visame laimino ir 
lauke vėlybos senatvės.

r kitos:

ba da

tinginia-
Klimuku, 

su-

:<

.v’. v,

J

nuo kojos

Labai gerai mano Klimu
Tai dabar tau pasakysiu, 

jog tiktai asz tavo mėginau, ar 
tikrai iszsižadojai to prakeikto 
papratimo o su džiaugsmu ma
tau, jog volei busi kaip seniau 
davadnu žmogum,
paszauke ant nomiesniko, kuri 
nužvelgė, per Įauga einanti nuo 
kluono.

Inejo nomiesnykas ir 
ponas.

— Atriszk jam koja.
Dauggalys pone gerinus 

tegul da buna suriszta, 
ne drūta tarė Klimukas.

— Nesibijok — paszauke 
ponas.

Atriszo luobelių
ka per 10 nedeliu nesziojo, at-
viniojo skarulius, o ponia tarė:

— Mesk taiš(‘S lazdas Kli
mu k, ba jau tau ne reikalingos.

— Kad bijau dauggalys po
ne, idant volei ne Hulužtu bu 
jaucziu kad negerai.

Ponas paėmė nuo jojo kriu
kius ir sako.

— Žengk drasei nesibijok!
Nes Klimukas stoja nesiju

dina, rodos in akmeni pavirto 
szirdis nuo baimes drebėjo, 
jam rodėsi, kad kas kojoje 
triaszka rr kaulai skyrėsi, 
ponns jatn sako:

— Oj tu szeszke!

' O

szcszke

Apie priderystes 
szeimyniszko 

gyvenimo.
•« '«■' <• • — ■<—»'«■' -r- -n- -» t t m a

Ant užbaigimo
ežia da kelis žodžius patarimo, 
tiems kurie jieszko laimes ten, 
kur suvis jos nėra, kurie troksz 
ta užvis labiau aukso, kadan
gi mano, buk auksas, tik pada
ro žmogų laimingu,
biustą, kadangi dainius 
kalba:

Nu auksas daro laimingu,
t) vien teisingumas;
Tik tokiu jau daro žmogų
Jo duszios ramumas......
Ta i-g i tik ramybe 

daro žmogų laimingu 
auksas didžt u rėžiui
laime, jeigu jo duszioj 
mylios, jeigu jo
džia baisus kirminas. Žmogus 
norint is but i laimingu privalo

ra-
ne-

pridursiu

bet suvis
szeip

mI
1

1?

ii

tik paikszai, kvailiai, 
sziai gali mislinti, 
nieko prakilnesnio, 
pasielgime žmogaus

mislinti

:i|

tuo dauginus kiekvienas 
privalo guodot

i
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BALTRUVIENE.

Viena bajore, jau žila,
O da gana kvaila, 

Porina angliszkai, kad ir ge
rai nemoka,

Ne puiso, kad ir daro isz to 
juoką.

Mat salinna užlaiko,
'Vai ir unara prilaiko, 

Jeigu sveczias piningu turi,
Tai pati bara prižiūri.

Katras su piningais paskam
bina y

y

Tai jau gana,
Viską panaudotu, 

Kad tiktai iszviliotu. 
Net ir laksto po stabas, 

Kad pakviesti merginas, 
Jeigu negauna merginas, 

Tai papraszo ir bobas, 
Kad tik ruka padaryti, 
Koki žmogų apmouytu. 

Boboms žada saldaus vyno, 
Ar gardaus brangumyno

Kad tik pas jia atejtu,
Kuka szioki toki padarytu. 
Vyrai, bobas pridabokite,

Vaiki o t is 11 ed u o k i te, 
Bobų privalumas namu vek- 

tuoti, 
Po karėžomas nesivalkioti.

O tu, boba ragana,
Kada tau bus gana, 

Poras in nesutikima vest, 
Ar to nemislini pamest ?

Jeigu nepasiliausi, 
Tai tiek pipyru gausi,

Jog ilgai vaitosi, 
Kol iszsilaižysi.

• • •

Negerai motinos darote,

y

(GALAS.)

Jau motas šuo jo nuo kada Leninas bu Trockiu apemo 
kruvina valdže Rosijoj. — Suraskite varginga rusa.

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

Jog savo dukrelėms vale duo 
date, 

Ne viena neatsimena,
Jog dukrelia ant bieso augina. 

Dukreles per naktis zuje, 
Rodos kad kas jiaja gujo.

Su vaikinais drauge, 
O motinėlės nedraudže.

Ar mislinate, greieziau kai
timo neteksite, 

Ar greieziau ženteli gausite?
O ne, tiejei ka su dukrom ju

su vedžiojusi.
Tiejei isz to lik tycziojesi, 
Ba jeigu apsipaeziuoti rei-

Nereikia niekad mislyti sau 
to, kad malda žemina žmogų — 

pann- 
kadangi

gražesnio 
nėra už 

maldingumą. Kiekvienas žmo
gus iszpažinsta, kokia nors reli 
gija ir guodoja kad ir mokin- 
cziausiu butu levu savo tik v- 
ba,
krikszczionis 
ir didžiuotis savo tikyba, kuri 
yra tikra, vpaez katalikas, k u 
ris iszpažinsta tikra ir nokini 
dingą mokslą Vieszpaties 
Kristuso. Žinoma nereikia bū
ti jau ne fanatiku, bet ir tuos 
reikia pavadyt paikszais, 
rie niekina tikyba ir pasilieka 
gyvuliais.

Kiekvienoje szeimynojo pri
valo būti abrozas Szventos 

arba ki- 
SzVentos Gi- 

Abrozas tas yra svar- 
kiek viena i 
Hzeimvnai, 

<adangi isz jo szeimynos semot 
I >a ve izd a k uogra ži ausi a.

mokslu

k u

abrozas Szvent
N a za r e t o Sze i m y n o s, 
aip vadinamos 
nines, 
liausiu abrozu 
crikszczioniszkai

apsipaeziuoti 
kol u, 

Tai ka su valkata veiktu? 
Ba toji, ka vakarais szoka, 
Tai jokiu dirbti darbu ne

moka.
Motina turi lova paklot,

gali
Toji Szeimyna gyveno vargin
gai, bet paveizdingai del kiek
vienos szeimynos. 
mes paveizda nuo 
os

žvidgije

Imkime ir 
'bos Szven- 

Gimines kiekviename 
melskimės su

duszios 
nes ar 
suteikė 

nėra ra- 
grau-Kaiižine

pirmvisko rūpintis ingyti 
mybe duszios, kas atsiekt 
yra sunku, nes tik prider užvis 
daugiausiai guodot dora ir tei
singumą, pildyt savo privalu
mus pridereneziai vengt tingi
nystes, o jeigu teip elgsis abu 
du: vvras ir moteriszke,
ir szeimynele ju bus laiminga, 
kadangi vaikai ju imdami pa- 
veizda nuo 
pat suteiks savo gimd\tojam 
visuomet džiaugsimi ir atsimo
kės už ju iszauginima.

Kaip elgiasi sziandien < 
motinu, kaip 

nes ima pa-
— Nut viešiu

ma- 
do-

tada

levu elgsis 
savo

teip-

gelis tėvu ir 
ginsi ju vaikai, 
veizda nuo tėvu ? 
geriau, nors labai graudu 
tant toli iszklipusios isz
ros. Nelaimingos tokios szeimy 
uos!

dau-
i el-

at -
, iin.i.in i nu VaikO-

iais priesz ta abroza ir praszy 
eime Dievo, 
globstet ir 
Ana Szventa Szeimynele. 
mirszkime niekados apie dory- 
K \ darbsznma, 
nemirszkit jus gimdytojai do
rai auginti savo vaikus, idant 
ne raudotumėte ateitoje, idant 
vaikai nekeiktu jusu, rupinki- 
es, ypatingai tu motina 

vuogražiausia paveizda 
vaikam, rūpinkis in kvėpti iii 
juos isz pat ju kuilykistes do
ros jausmus, idant, butumiai pa 
aiminta motina, idant vaikai 
;avo nepražūtų atejtej, kadan
gi žmogus nedoriai iszaugin- 
as motinos pražūva prieszlaik 

žmogus be tikėjimo yra vodin- 
gu žmogum kitiems ir 
aimingu būti negali, 
eadangi jo sanžine neturi 
mylios niekad, o del užmuszi- 
mo to kirmino, kuris graužia, 
jo duszia, jieszko vaistu nedo
roj, o piktadarystėse.

rūpinkitės 
elgtis teip idant jusu szeimyne 
.e panaszi butu in szventa 
szeimyna Nazarete, o jug ta at 
siekti yra nesunku,
>irm visko tėvai elgsis pride- 

reneziai ir vaikelius savo au-
o

nes

(GALAS.) 1
1

Kad dukrele galėtu iszsimie- K
got

idant teiktųsi 
laimint kaip ir 

e

ir sutikima,

JUOKAI.

Minksztai ir gerai 
Ilgai.

Dirbti ne v ra kada, 
Ba turi ant

y

dvos padaryti 
kuodą

Paskui snuki nuvalvt,
M i 1 tele i s a p i ba rsty t.

O kam po nogiu barstyt
.Juk ir teip

<>•*

y

y

y būti
savo

Puikus sapnas.
Vienas ponas buvo su 

nu ant medžiokles;
ve. in viena zuiki. Čigonas tik
rino, jog jis nuszove zuiki, o 
ponas, kad jis.

— Gerai —

ri go-
abudu szo-

zuiki,

y

y

y 

raudonumo ne
matyt 

Iszbliszkus kaip giltine 
Paakci pamelinave, 

Ir tai novos mergina, 
Nes su tokia jau gana.

Tokia mergele liepusi junta, 
Kaip mandraudama suklum

pa 
Arba isz turgaus iszejna.
Po tam viskas ant szunc nu

ėjau 
Tada tėvus palieka, 

v

Iii dydeli miestu iszlekia, 
Tenuis da koki laiku ponauje, 

Fabrikuosiu uždarbiauja, 
Ant galo sveikatos netenka 

In ligonbuti patenka 
Sude juoje,

In ana svietu važiuoji

KUR *BUNA?

y

y

y

k

Pajieszkau Savo brolio Bail
ino Cernausko isz Lietuvos pa 

eina isz Micziunu kaimo, Kal
viu parapijos., 
Vilniaus gubernijos. Girdėjau 
kad jis gyvena Pennsylvania 
Valstijoj ir dirba augliu ka- 

Meldžiu kurie ji ži- 
paraszykit 

Turin svarbu 
(to 73) 

K. Cornauškiute, 
Gen. Del. N. S. * į

Pittsburgh, Pa- 
i. . . 4 . ,

Naujas Uetuviszkas Graborhh 
1 Kazin Rėklaitis J 
l 616 W. SPRUCE BT. j 
Į JMAHAN0Y CrrY. YA. J

Traku pavieto

syk lose.
note arba jis pats 
man laiszka.
reikalą.

Da syki kartoju

niekad
negali, 

ra-

jeigu tik

gis dorai ir dievobaimingai, 
tada busime laimingai, 
Dievas nesigailės savo palai
mos tiems, kurie klauso .Jo in- 

kaipo geri 
klauso savo tėvu, 
vyras, jokia moteriszke

sakyinu y vaikai 
tada joks 

neva
’ dintu savo luomus moterystes 1

vergyste, nelaisve, sunkenybe.
Bet sziandien daug yra tokiu 
kurie luomu motcrvst.es 
na prakeikta vergyste,

vadi- 
o tai 

dėlto, kad musu szeimynos ma 
uodoja, pamirsztažai dora g

apie savo privalumus ir pride
rystes, o tokioj sžeimynoj nie
kad negali but tvirtos laimes, 

* ratily bes, sutikimo ir meiles, ka
>

tarp ponas — 
turi vienok to davesti negali, 
nes ar žinai ka, katras isz mud 
vieju turės gražesni sapne szi- 
taje nakti, tai tam zuikis teks. 
Kada parėjo namon, ponas lie
pė pakept zuiki in pecziu o či
gonui liepe atsigult kuknioje. 
Ant rytojaus paklausė

čigone, ka tu sapna-
ponas

5

vai ?
— Gėriuose butu, idant po

nas pradėtum savo sapna.
Asz sapnavau, — pradė

jo ponas, — jog stovėjo labai
ilgos kopeczios — net in dangų 
tai asz pradėjau lipt ar nesigau 
siu laikais in dangų.

— Teip, teip, szviesus pone 
tai teisybe asz pats maeziau po 
na danguje ir pamislinau sau, 
jog gal jau nesugrysite, tai asz 
isztrauksiau isz pecziaus 
ki ir suvalgiau.

ZU1-

Telegrafiniam ofise.
Atejas žmogelis in telegrafi

ni ofisą, tare in 
grafu:

siuntini tele-

— Ar ponas imsi užmokesti 
už adresa laike siuntimo tele- 
gramo ?

— Ne, — atsake siuntinis.
nieko ne-O už vardu ir

ku-dangi jeigu parbūtai jos, 
rinis turi biiti dora, visai men
ki, rūpinkimės juosius pataisy-

i

ti, suštijirinti, idant i.iesugriu- 
|tu visai.

k

imsi f
Ne.
Na, tai gerai, tegul po

nas nusiunezia szita (paduoda 
mns laiszka) asz tik noriu duot 
žine savo paezei, jog asz 
na i s esmių.
teip;
No\v Yorke — (pasirasze) Jo
nas Laukis. Žinoma jog tele
gramas likos nusiunstas in 

I gurbą.

ežio-
Ant raszto buvo 

Del Mares Laukicneš

h ■ Xik. ..k

p

i

/.L Jin

Ir ii Aa. '

motcrvst.es


E, 
I
I 
t

4
Ir, Z Žinios Vietines

r

i

l taininkv Rcadingo ka
si k Iii pt'df.

Daugelis jaunu vyru ap- 
Ividinejt' musu aplinkiniu jit'sz- 
kodami gilinkio kitur.

Mieste dydelis stekas stu 
raudos kyla kėniu

Locnininkai stabu 
mokėti dali

nes už laisnus 
už

bu < > kožna

į
f 
■ 
I I
I
Įli

F

Up

I

menesi.
t v i it i na, jog turi 
giau taksu, 
vietas mažai aplaiko, 
deni teip gi turi
giau ir asekuraei ies. 
mu niekas 
riįalas ir 
daug.

pa- 
van

mokei dali-
A a uju na 
nes mate- 
kaszt uoje 

poru apsiveda 
kur

I

g\ \ ent I.
s/.i’i m v nos
b<»|e.
na

nestato, 
darbus 

Jaunu
gana daug ir neturi \ irtos

Kaip kur, art po t ris
g\ vena vienoje st u

I langelis szeimy nu ket i 
apleist i miestą ir važiuot in

W est us.
F1“

Mo
Tarpe 

rijus statys

New Bostono 
nauja publikine

o

mok huno kuri k.isztuos boxiJk 
Ino t u kst aneziu doleriu. Nauja

I

K S’

mokslą i ne bus 
mint i imta.

pabaigta atr|

Madama
I .a k i ■ \\ o< >d, kuri iiispcja atejte 
(h l Iciivv at ikiu už piningus, Ii 
kns ana diena apvogta ant $(>(). 
\ agi nmižtmuiiio alM) doleriu

I >aba r

I .agora, 1>Z

y Ta
t

'V®

- 7
! 7 :

’*** , f y

Isz Lietuviszku kaimelu

2 S

c

nuo
Visi privalo pasi

o

pnr.'ipijoje
M isijes lai kys Ievas 

(t. S. I!))

Jt.\,C

’3

9

K
A meri ke.
A Iphonsas Marija.

e.

m

V.J
■MI I

J 1

Princas Wahjos, sūnūs Angli
jos karaliaus keliauna pui
kiam truki ie nėr Kanada.
Ncužilgio atlankys Su v. 

Valst.

Hazleton, Pa.— S. S. Petro ir 
Povylo Iiet uviszkoje parapijoj 
atsibus M isijos nuo 2 I Iv 
Rugsėjo, 
naudot isz teip iszganingos pr 
gos, nes tai pirmutine misije 
kokia atsibus szitoje seniautsio- 

liel uviszkoje

Ii

<BJ1

kurie radosi >t a lezi u jo. 
i: i pct i • 1.1 a t e |l irs i:įdėjo pi n i n 

m banka.
i dabar inspes sau, kas 

:in> pavogė, teip kaip 
■ ■i | >> 11. i \ o k 111rins 
<»; 11 nrt u re> tojo gi linkio.

A Įi i-ziu parapija 
kar'iavala tiiojaus 

aut Catawissa
Karna v a las prasidės

(is

Scranton, Pa.— Hudson Coal 
kas v k losiąc

Wilson Creek, I hoc, Į, \ , J(>p
o., Coal Brook 7

*
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i
f
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Pirkite Pecziu dabar

Nelaukite kol ateis szaltas oras.

Reikalausite pccziaus ar hitcrio.

Guinano sztoras perka daugiau pecziu negu bilo 
kokis kitas sztoras visam paviete.

DIDELIS BALIUS!

gll 

t»'l el I.

j i;n p.ni 
m ;u'd:i\ <>

Ar gi toji mo 
san,

k va 11 i a uis.'

lai k y s 
prie ju ba/.

ir PineII \ i ZH >S

III \ (•/ill.

I t.li niuke ir užsibaigs Subat
Pelnas nuo karnava 

lo fi> ant pastatymo naujos 
n\ ežios.

myti ir No. 1 Kai hondalvjo su
stojo apie 3,(KM) anglckasiu isz 
priežasties porvirszinio 
vimo ir uzvediuKi

i loderi u.
No. I ir 2

( 'oal ('o., ( )ld k’orge
Iirbti isz privžastii 

gelio, jog daugelis

doka- 
mekaniszku

kasyk los

'.s

Jerm vn 
, sustojo 
kvlusio er %

anglekasiu 
ne turi unijos guzikeliu.

\ aka ra.
baž

I (it 15 
tre- 

202, ket\ irtam 387, peak 
\is<)

Pagal atskaitos tai paro 
do kad pirmam vorde lankosi 
i n publi k i nes mokslai nes

: i k u. Ant rain \m ile 52S,
i z i a i n
tam 1,1<C. Lz viso 3,'J2l.

t t a rn i n ke Ims inspekei je 
miijo> guziL. u.
u / 5 v i Ik i a su sa v o mokesti* 
gal paskubina ir aplaiko guzi 
keli.

lieji'i 1<a yra
te

r I

— (i.irnis paliko smili 
M-niikui Mucejiiniii, kuris sve
ri* 11 svaru. Y ra tai pi ruiut i 
uis suims, isz ko tėvas labai nu 
dziugo.

DIDELIS BALIUS.

irro

Rengia Did. Kiming. tiedimino 
Kltubas isz Mahanov Citv, l’a. 
Balius atsiims Banedelio vak.i- 

sS<'(item beri o,
1 Tasides G vai. 

prakalbomis ir kito- 
Jonso

ra I.') d., 
kauskii salėjo.

suva ka re 
k i a i s

Bocz

pamarginimais.
varsinga orkestrą grajis viso
kius lietuv iszkus ir svetimtau
ti >z k u.. szokius. Szitas kliu- 
bas ne tik k a duoda 
sav o nariams bet ima 
politikos 
nuolatos 
naudos,
pirmas lietuviu balius 
11 z s i l>a i gi i s. 
5( )r. 
97,--

paszialpa 
dalvbas 
teip gi 

Liet u vos
rei ka tuose,

dii’ba del
Ateikite \isi nes tai

vasara
1 užauga vyrams 

Moterims ir merginoms

Labai

Meizville, Pa.— Triju metu 
senumo Mariute', dukreh* T1. Su 
pranavicziii, 
keliu iszlauždama ranka, 
taras Donaghue sutaisė' ranka.

T

nupuolė nuo gon-
Dak-

Middleport, Pa. — 
mirt* Jonas Babelis, 
tados laike saliuna Szeuadori-

Velionis buvo gerai žino
mas del daugeliu žmonių, pali
ko paezia ir szeszis sunūs: An
tanu, J noza 
miera, 
k u.

(/žirniais 
kuris ki-

J'1-

Kazi-
Aleksandra ir Hraiieisz-

Laidotuves atsibuvo ket-

I'M ward a y

verge.

Duryea, Pa.— Nakties laike, 
tris Lietuviai ir vienas lenkas 
užklupo ant vieno Lietuvio 
teip baisei apmusze, jog paliko 
ant ulyczios vos gyva, 
riksmo žmonis subėgo

ir

Ant
ir pa- 

szauke steitinia palici.je, kurie 
du Lietuvius ir viena lenką su
ėmė ir uždare
kalėjime, o vienas pabėgo, 
muszta nuvožė iii ligonbnti. 

daugiausia mies- 
kurie nepri-

Wilkes Barres
Su-

Tame kalti* 
lėlio virszininku, 
žiuri naredko. A

- Tūlam
neje baisios ecos in kur suejna 
dau

m

salimu* atsibuvi-

jeviuio sztanio ir per nak
tis staugia. Baltruviene su
rinko visu pravardes ir ueužil- 
gio iszgiedos visa litanija apie 

A r bus gra-

ir 
n

ta,ji susirinkimą.
žu, kaip svietas dažinos, kokios 
czion randasi mergicos ir bo- 
belkos? Luk aut! —Duryszkis.

Ant Pardavimo.

P’gei, stulai

t j
fci-' /

|V Tke PRUHCe 
S\ ok

7

'’W/xU" th j
i» J

I 
t
A
t

£

t 
i t
ž

i
X

Visi žino kad Guinano peczei yra gvarantyti.

Guinanai sako: 
gaunate kita peczu.

juso piningai adgalios arba

Visi gite Guinano peczius.

Prasti ar enamilavoti peczei ir hiterei.

Galite pigiau pirkti pas Guinana.

Už tai kad Guinanas perka pgiau negu kiti.

GUINANS 9
t

Liet u viii
Kliobas isz Tamaipies 
dideli
ant I liberty svetaines.
dės S ta valanda vakare, 
mos kliasos orkestrą.

•)

bąli u

Tamaqua, 
Pa., priežastis pigaus pardavi
mo kad savininkas iszvažiuoja 
in kita miestu. Atūžaukite po 
No. 32G Orwisburg, St. Tama
qua, Pa., arba
St. Mahanoy City, Pa. (to 72)

■g, st.
532 W. South
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UNION 
/NATIONALv

Capitol Stock $125,000.00 
Surplus & Profits $100,000.00

BANK
MAHANOY

CITY

Mokame antra procentą ant 
sudėtu piningu. Procentą pri- 
dedarn prie jusu piningu 1-ma 
diena Samdo ir Liepos mene- 
Buose, nepaisant ar atnoszat 
parodyt knygute ar ne.

Men norim kad ir jus turė
tumėt reikalą su musu Banka 
nepaisant ar mažas ar didelis

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

H BALT
F. J. NOONAN, Vlce-Prez.
J. E. FERGUSON, Kantorius.
R. T. EDWARDS. Vice.Kas.

Prezidentai,T 
Y 
T 
T
T

Y 
Y
Y 
❖
Y 
❖ 
❖

Y 
❖

UBsuS
REMEDY

co.,
Patiria vartoti tekančiu! pasakmiRgaa vaistui:

Utbus Gyduoles nuo Reumatizmo, palengvi
na nkau^muA o sudrutina vmą žmo|tų ir susti 
prina nuvariusiam nervas. Kaina OKJw.RO 
Ūmus Kraujo Valytojas, naikina visokius ui 
perus ir nuodingus dalykus kraujyje, padaro 
Švarų ir stiprų kraują. Kaina. JjKl.OO 
Ursus Plaukų Apsaugotojaa, audrutina senui 
ir ataugina naujus plauk us. Kaina JjUI.OO 
Ursus Mostis nuo Egzema arba Odos, šita 
mestis yra gera dėl visokių uodos lygų, nuo 
nudegimo, uodos išbėrimo, sužeidimo. iGia 
rinimo, nušalimo ir t t. Kaina JJLOO

MAHANOY CITY. SHENANDOAH.
MT. CARMEL, PA.t 
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Kilgsejo

Neprignlmi ng

I 5ta.
Prasi. 

Pir-
I užau

ga vyrams .‘'me, moterimis 15c. 
k viecziameN uoszi rdžiai 

atsilankyt.

I AKUOS

Visu

Komitetas.

1 AKUOS.
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LIETUVIŠKA AGENTŪRA!

K a i n a
Ursus Milteliai nuo kvepėjimo ir prakailavi- 

o kojų, vienas baksukas išgydys ir kc>oi

d id / lau-
F>< >C

Perkamo, parilumkinie ir mainome namus. Jotus ir 
ir laimus, 
lotų pardavimui Koscland — Ciningos 
aplinkose. Turime daugybę gerų farmų 
Wisconsin, Michigan ir kitose valstijose.

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

Apdraudžiamo (inšinrinamti) nuo visokių nelaimių, 
kaip lai: ligos, sužeidimų ir mirties.

Atliekame perkalličlojo (interpreter) darbi) rourt’- 
uo.se.

Parūpiname visokias Icgališkas popieras ir doku
mentus.

Padaromo visokius vertimus j jvairias kalbas.
ViaokiiiH patarimus apie provas ir kitus dalykus 

suteikiame dykai.
Atliekame visokius spaudos darbus. — Todėl jeigu 

norite gauti gražų, dailišk.) ir laiku atliktų spaudos dar
bą, tai paveskite ji mums, 
kus arba asmeniškai.

Parduodame visokias lietuviškas knygas, atvirutes, 
laiškams popieras agentams ir pavieniai. ■ •

Parduodame grojamas mašinas (gramofonus) ir lie
tuviškus rekordus.

Rašykite jdėdami 2c stempę ir gausite musų kata- 
HogiJ-

Abclnai su visokiais reikalais kreipkilčs prie mus, 
o mes jums patarnausime.
suokite:

Turime daugybę gerų ir nebrangių namų Ir 
mieste ir jo 

pardavimui

t

m 
bus veikos. Kama 
Ursus Vaistai nuo Komu, išgydo 
sius ir R^niausiiis kernus. Kaina
Uisiis Vidurių Svclmtujas. pifculkos kurios 
veikia švelniai ir reguliuoja vidurius, be skau
smo einant lauk, sutaiso pdva ir padaro ape 
litą valdyti ir būti sveiku. Kaina FlOv 
U r sus Lašai nuo barnų skaudėjimo, nuo ui- 
degimo dantų smegenų arba abclnai skausmo 
šio> gyduolė* sumazjs skausmą, nors dantie 
ir bntn skylėti. Kaina
Reikalaukite musų Gyduolių katahogo. Ra
šydami adresuokite šitaip:

URSUS REMEDY CO.,
160 K. Wells SI.,

Hart, Michigan 
farinas, del to kad

kam peliji'.

Dep. B. Chicago, III.

nas.

Mu.m 
geriausia pirktie 
plrkikas gali pals derelis kaip (ik no
ri su savininku, ne teip kaip kitur kad 
agentas neprileidžia pirkiko bei jis po 

Pas mus kitaip ir’Jau keletą
szimel pirko isz PennsyIvanijos ir tik 
ka dabar pirko puikia farma 60 akie- 
riu už ?:’>ll)0. Petras Szimkus isz 
Windber, Pa. jis apvažinėjo daugybes 
vietų Michigan steite ir atvažiavęs pas 
mus geriausia jam pasidabojo nes pa
malė dar puiku jevu ant lauku, gra
žiu ganevu, daugybe vaisiu ant sodu, 
gražiu lietuviu gyvenant po kelis prie 

Kokios lik

Petras

Turi daugybe

| vietos, tai ir jam patiko, 
norėdami farmos, raszykile in Amerl- 

iszelnant isko.s Ūkininką” laikraszti 
niurni kaime, paszvenstas tik del ūki
ninku. kožnas gausi alnakima. I)a- 

paset 
me-

ataakima.
galibar gerai pirkti nes dar 

rugiu ir kvleez.iu ant atelnanczio

John McBrearty.
Jisai yra deniokratu kandida
tas ant pavietavo Kaniisoriaus. 

pažinstanm szi-
tani paviete ir tinkamas vyras 
ant. to urėdo.
Aslilandė kur laiko hoteli.
11 tok ratai nepa i n i rszk i te
.jin laike ateinaneziu nominaci
ja, 1G diena szio menesio.

Jisai gyvena
De-

apie

to. Adrcs,Tvokite.
H. lYak'nczIus,

Box !»C Hart, Midi.

TEMYKITE LIETUVIAI.

reTein y k it I Jet u via i ? 
szu visiems savo 
prieteliams jog
I’eimsylvauijos Valstijos isz- 
gavau privatinio Bankieriaus 

nuo pir
mos dienos Rugsėjo užsidėti 
siivo Privatini Banku ir Agen
tūra szipkoreziu ir siuntimo 
pinigu .. 
Real Instate, 
Skvajerinio OITiso, kur galėsiu 
Tautiecziams gerinus ir atsa- 
kaneziaus visokiuose reikaluo
se patarnauti, 
užsistates 
rija in valstija ir g v:.::'.:: 
luotas per vietiniu valstijinia 
Banka, meldžiu su visokeis rei
kalais kreiptis po anlraszu:

J. C. Bogden, 
Cor. S. Main & Long Ave. 

DuBois, Pa.

Prnne- 
d raugams 
su

ir 
leidimu

Kašydami laiškus adrc-

JOHN McBREARTY
Kandidatas ant

COUNTY COMMISSIONER
Isz Ashland, Pa.

Ant Demokratiszko tikieto
Praszo juso balso ir intekn'ies.

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

avau privatinio 
Lnisniiis, ir tikiuosi

Rugsėjo

s/J pkoreziu 
ir “ Kire

T I
Insurance & 

kartu prie savo

turiu 
ntsakanezia gvaren- 

esiu gvaran-

Teipgi

ANT PARDAVIMO.

Du namai ant W. Pine SI. Ma- 
Atsiszaukit pashanoy Citv.

John Coyne, 227 W. Centre St.
Mahanoy City, .Pa.(Sep. 28)

I P. J. MUIDOWNEY |
> KONTRAKTORIUS I
> 223 W. Mahanoy St.MahanoyCity |

Duodu preke ant visokiu 
darbu kas-link pastatimo 
nauju namu ir pataisinimu. 
Atsakantis darbas per gerus 
darbininkus.

Klauskite kainų per laiš-
Lietuviszkas Graborius

A. J.SAKALAUCKAS
801 EAST PINE ST. 

MAHANOY CITY, PA.

.o aiauBMfcJi o i
Į f Reikalaujame
I ri liuoao laiko vakarais, gali uždirbti nuo 
! $10 iki $15 j sąvaitę. pereidami per stabas 
I su musų nauju išradimu. Atsišauki! tik 

UKSUS REMEDY CO..

CHICAGO, III.
Uišku:

160 M. writs It., t>*f. B.

Jauni 
tint tu-

WILLIAM 0. JAMES 
----- Kandidatas ant--------- 

COUNTY COMMISSIONER
Isz. Malionoy City, Pa. 

Ant Republikoniszko Tikieto. 
Praszo juso balso ir intekmes.

H on. MacIIenry Wilhelm
Kandidatas ant

Sudžiaus Orphan’s Korto

112 Advokatai jin patvirtina

Advokatai Non-Partisan Judicial 
Campaign Komiteto:

John F. Whalen,
Prezidentas.

James A. Noccker, 
Kasi Jori ua.

M. II. Moyer, Sekretorius.

ROBERT E. JENKINS 
.Kandidatas ant 

COUNTY CONTROLLER 
Isz Minersville, Pa. 

Ant Republikoniszko Tikieto 
Praszo juso balso ir intekmes.

THOMAS F. GORMAN 
Kandidatas ant 

Pavietavo Phrotonatary 
Praszo juso balso ir intekmes.

CLAUDE H. YEAKEL
Kandidatas ant

Micstiszko Auditoriaus
Praszo ,juso balso ir intekmes.

RICHARD RYAN
Kandidatas ant 

i Assesoriaus Pirmo Vordo 
Praszo juso balso ir intėkmes.

j

I ■ !,< 
r.,W.

Visada pasirengus pagelbeti savo prieteliams
Yra tai tykslas Merchants Banking Trust Co. Banko, 
Yra visada pasirengus prigialbeti savo deposltoriamr 

biznije arba duoda rodą kur geriausia investyti savo pinin
gus arba prigialbeti pirkime properties.

Banko depositoriai yra Jo prietelei ir kada pradedant bū
ti vienas iss Ju depositoriu — tada gaunate ssita patarna- 
vima kuri prigelbstl, Padaro prieteli kuris gal but Jumis 
reikalingas.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA,

—DIREKTORIAI— 
L. Eckert, Vice-Pree.D. M. Graham, Free. L. Eckert, Vice-Free. p. F. G ui na n, T retu. 

J, H. Garrahan, Attorney W.F. Kynkewicu A. Dan i new i et M. GavuJa
P. C. Fenton T. G. Hornsby

’Slaptybe Antgrabio”

Vaidelota
G] 
g 
J

\

j

Z
C

o

puhlMplu. l’rčiic 8ftc.

Apysaka iez Lietuviu Senovės Gyvenime 
flu ptiveiksleliais, 177 puslapiu, Preke 35c 

W. 1). Boczkow»ki-Co. Mahanoy City, Pa.

PI
Žinomas per 25 metus ir Valdžios prižiūrimas

Henry J. Schnitzer State Bank
Pavelijant Suvienytų Valstijų Valdžiai kaip pirma 

taip ir dabar

SIUNČIA PINIGUS 1 LIETUVĄ
ir gvarantuoja

Norinčius gauti prekes pinigų ir kitų žinių 
meldžiame kreiptis pas:

Henry J. Schnitzer State Bank 
141 Washington Street, New York, N, Y.
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W. TRASKAUSKAS
k-GBlBORIUS— ;

PIRMUTINIS LIETUVM^KAS 
GRABORIUS MAHANOY WITY. PAL

Laidoja Kanus Numirusiu, PaaamdM 
automobilius, riginus Ir vežimus del 
laidotuvių, krlksztinlu, pasi važiu ėjimu 
Ir t.t. Krausto daiktus ir Lt
520 W. Centre 8U Mahanoy City. Fsu

Naujas iszradlmas del plauku.

Dekavoje milijono žmonių už 
pulkus plaukus, o teip gi sulaikė puo
limą plauku laitai trumpam laike, in 
vieta iszpuolusiu, atauga tankus plau
kai: Gvaranty. 
Pasakykite kitoms tautoms, 
kite pas:

žmonių

Informacijas dykai.
Raszy-

Drs. Brundzas Cosmetics.
Sta. W. Brooklyn, N. Y.

Dr. KOLER
638 Penn Ave. Pittsburgh, Po- 
tDr. KOLER yra v1«na« 

j tinls tarpe Lietuviu 
ktaraa Pittaburge. Mo- 
klnoBl Varszavoje, Btu- 

■4 dijavo begijc 2< m. ln- y valrian ligas vyru ir 
♦ moterų, todėl nuo* 
< dugnlai pažJnsta. Gydo 

užBtnuodlnima kraujo 
ir silpnybes vyru, spuoguB, niežėjimus 
ligas tinimo, invairlns ligas paeinan
čias nuo neezystumo kraujo, 
szauklte ypatiazkal, per lalazkus aas 
negydau. Dr. Koler kalba Lenkisakal 
ir IluBiBzkai.
Ofisos valandos: nuo 9 ryta lig B 
vakare. Nedaliomis iki 2-v. popiet

Atal-

Telefonai, Bell - Kensington 5316
Keystone, - East 6720

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

Priėmimo valandas:
Liki 10 vai. rylo. 6-8 vai. vakaro.

2538 E. Allegheny Ave.
PHILADELPHIA, PA, 
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