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Isz Amerikos
Senukas 92 metu pasiliko 

L tėvu!
New York.—

Milžiniszkas straikas 
jau prasidėjo.

■ ■■- ■ ^

Jau atsibuvo ir musztincs tar
po straikieriu ir policijos.

ISZ LONDONO IN PARIZIU SU EROPLANU

Mrs. Minnie 
Holloway, apdovanojo savo vy 
ra su dru tu ir pa togu m šune
liu Bellevue ligonbuteje.

Tame nieko ne butu papn 
to kad ne tas, kad tėvu yra 92 
metu amžiaus senukas.
motere turi 41 metus ir yra tre 
ežia motere Hallowayos. Se
nukas su pirmom dviem mote
rimi turėjo 15 vaiku. .
1,300,217 szuviu sunaudota in 

ketures valandas.
Washington, D. C. 

kas 
buk muszije po 
mete, angliszka 
dojo keturis milijonus

Antram

H'' IS-

Jojo

Karisz 
pranesza 

unmu
departmentas

s<
armije sunau-

szuviu.
muszijedideliam

1916

sunaudojo 2,753,000

užklupimo, 
prie

vieno
Amerikonai

pervir-
naudojimus

prie Mcssines Ridge 1917 mete 
anglikai 
szuvius.

Bet laike 
koki turėjo
St. Mihielo 1918 mete, 
szino visus kitus 
amunicijos, nes tame 
A me r ikonai sunaudojo

Panedeli ryta prasidėjo mil
žiniszkas straikas. Darbinin
kai isz beveik visu geležiniu ir 
plieniniu fabriku Ameriko isz
ejo ant straiko, kadangi kom
panijos nepristoja prie ju rei
kalavimu. Kai kuriuose vieto
se atsibuvo musztincs tarpe 
straikieriu ir policijos. Yra 
manoma 
bus didžiausias 
ir gal negreit pasibaigs.

musztincs 
ir policijos, 

kad szitas straikas 
už visus kitus

danti isz penkių

Kada pa Ii-

rado

Pavogta mergaite surasta 
terp vagiu.

Akron, Ohio.— 
cije aresztavojo banda suside-

vagiu, 
mergaite 

palicijc 
jieszkojo nuo daugeli metu.

5 bandytai apvogė banka 
ant <$10,000.

Cleveland, Ohio.— Penki ap 
atvažia-

;erp juju 16
Mare Kulasza kurios

metu
1

siginklavia bandytai
muszije vo gu automobilium laike piet 

1.300.-
217 ezuvįus in laika keturiu va
landų. p.

n Nottingham banka, 
tasijcriuny i^vąlyeriu ir 
omc; deszimts tukstaneziu isz| 
kasos dingo.

sulaikė
P^

apgarsino uždraudi- 
jjelaidotu 

Jei- 
neiszpil-

bus baudžemi 
arba kalėjimu.

po

pa- 
Stanislovo innesze 

prieszais tes- 
prabaszczio 

idant

mirusio
turtą susidedanti isz

Norints daugeli 
automobiliu pradėjo vytis pas 
kui bandytus, bet juju 
ome.

nesu-

Maistas pradėjo ant gero 
atpigti.

Washigton, D. p. — 
daneszima isz 12 valstijų, 
maistas fenais atpigo
lyg 15 centu ant dolerio. Neuž- 
ilgio galima tikėtis, jog visur 
atpigs ir tai po visas Su v. 
Valst.

Pagal 
tai 

nuo 10

tai po

Ant 
Sher- 

Vienas isz

4 4

kylo kolera.
daugel serga.

Uždraudė laidoti ncbasznin- 
kus Nedeliomis.

Mobile, Alabama.— Pavieto 
koroneris
ma, idant graboriai 
nebaszninku Nedeliomis. 
gu tojo uždraudimo 
dyfu, tai
szimta doleriu 
Panaszus paliepimas likos isz- 
siilnstas ir dvaaiszkiems.

Kuningas paliko skolos ant 
bažnyežios $302,000; sa

vo turto paliko $150,000. 
New York.— Lenkiszka 

ra piję Szv
pasiprieszinima 
tamenta mirusio 
kun. Jono Strzelcckio, 
jojo brolis Julijonas ne turėtu 
jokiu tiesu užgriebti 
brolio
150 tukstaneziu doleriu, kurios 
paliko Julijonui. Pafapije 
mėtinėje 
buk užliejo akolos ant 
ežios sumoje 
doleriu o 
ejtu ant užmokėjimo nors 
lies tosios skolos. — Puikia su 
ma piningu surinko nebasznin 
kas.

7,000 nauju milijonierių 
Amerike.

New York.— Ant draugisz- 
ko susirinkimo bankieriu tūlas 
R. P. Calldwell, apreiszke susi
rinkusiems bankieriams, 
Su v. Valst. laike kares pasili
ko suvirszum septyni tukstan- 
cziai nauju milijonierių.

Laike kares lupo fabrikail
iai nuo žmonių kiek davėsi ir 

• ko stebėtis, jog ir nuo ran- 
bilijonus doleriu.

daro
kai su žnionimisT, ^^Maiszp 

giizutę su tnlęiznĄ.ir, vandeniu 
baczkos guzulas 

kptures o žmones turi 
tai mokėt* „ * • r j

Julijonui.
mirusiam

v uz
kunigui, 

bažny-
302 tukstanezius 

kad likusis turtas
da-

buk

ike kares lupo

nėr
do pavogė 
O ka sziandieii arielki-
m n

O 18Z VIGUOS 
rhapri 

už
—»* - *

Kolera ant ajnerikoniszko 
laivo.

Washington, D. C. 
amcrikoniszko laivo 
man”
matrosu mire o 
2Vnt laivo randasi arti pusant
ro tukstanezio 
kareiviu isz Filipinų, 
laias buvo sustojas Vladyvos-1 
toko isz kur paėmė apie pen- 
kestleszimts sužeistu kareiviu, 
kurie radosi musziuosia su bol 
szevikaįs.

Laivas su 300 pasažieriais 
nuskendo.

Key West, Fla.— Iszpauisz- 
kas laivas Valbancra, kuris 
plauke isz Iszpanijos in Hava
na, Kubh, nuskendo artimojo 
Half Moon Key, artimoje Flo-1 
ridos su 300 pasažieriais. 
laime patiko laike baisios vie
sulus kuri atlankė tenaitinius 
pakraszczių/3.

Medis ant kurio randasi 28 
visoji vaisei.

Findlay, Ohio.-r- 
Hcnrykis Flatter, turi savo so
de medi, ant kurio auga 28 ga- 
tunkąi obuoliu ir szeszi ga t u li
kai grusziu ir taj ant vieno 
medžio. Konia ant kiekvienos 
szijlios randasi kitokia vaisia oi 

szaku y^rg Jdtokįos czie-

amerikoniszku
Tasai

Valbanera

Ne

Farmeris

>

York

si*

straikuot
algos

O 
■W

i i

t

1

areoplanu 
o že- 

valdžios

■Vienas isz tuju dva 
“Nekurie 

nuomones,

n

ha

1 
įsi'

Majoras Pattersonas (No. 1) 
atsisveikina su pužinstamais 
priesz iszlckima su 
isz Londono in Paryžių 
minu (No. 2) parodo
virszihinkus kurie atbuvo tuja 
oriniu kelione.

į.:< ■■ 
į.. -

1SZROSIJOS Isz Lietuvos

Praei-
su-

XT ~ No-

Kolera {balsei platliiasi po visa 
ftosija.

Novarosysk.— Czionais ko
lera ant gero prasiplatino ir 
smaugė daug žmonių,
ta sanvflite mirė kas diena 
virszum po 200 žmonių. Dides
ne puse gyventoju serganeziu 
taja baisia liga mirszta.
rints žmonims uždrausta gerti 
neiszvirta vandeni ir maista, 
bot neklauso daktaru, todėl ir 
mirszta.

Jsz kitu daliu Rosi jos daej- 
teip-gina žinios, buk kolera 

smaugė daugybia žmonių.
Lenkai paėmė Boriseva.

Minsk - Lenkai perėjo per 
opia Berezina ir paėmė miestą 
Boniseva, 50 myliu nuo Mins- 

Lenku raitelei užėjo bol- 
su-

ko.
szevikams isz užpakalio ir 
plįeke raudoniems gerai kaili.
Moskva randasi po kariszku 

tiesu.

Kelsi ngfarsas.
Pravda

- Laikrasz-
tiš “Pravda’’ isz Petrogrado 
talpina Soviatu atsiszaukima, 
buk Moskva randasi po karisz 
ku tiesu isz prieža^tięs apsiąu-

Dabar dvasiszkieje ketina 
straikuot.

Npy-. Yorlįj-^ Gįnjėt, jog po 
visa sklypą ketina 
visi dvasiszkieje kuriu 
nedaoina tukstanezio doleriu 
ant meto.
siszkuju kalbėjo: 
žmonis yi‘n tosios 
jog dvasiszkieje ne buvo da- 
lipsteti per nesviotiszka pa
brangimą maisto ir apredalo, 
bet reike atsimyt, jog ir kunin 
gai turi maitytis ir užlaikyt 
savo szciinynas ir svcczius, tu
ri prigulet in draugystes, duoti 
ant visokiu mielaszirdingu už
manymu ir szelpti aukomis, 
visokos draugoves. Sziandien 
kuningai ir kitokį profesiona- 
liszki žmonis kaip: 
riai, daktarai,
kiti yra bloginusia apmokami 
žmonis jiuo kuriu visuomene ti 
kyši V
mo.
laiko, dydesnia užmokeste, 
kaip žmogus mokytas.

redakto- 
profesoriai ir

dauginusio pasiaukavi- 
Prastas darbininkas ap-

ne

L. RAUD. KRYŽIAUS R.
SKYRIŲ DOMAI.

savo susi-
13 d. nutarė

ISZ VISU SZAIJU
Belgijos karalius plauko in

Amerikeja. \
Brussels. — Utarninke isz- 

plauks in Amerika Belgijos ka 
ralius Albertas

Georgo Washington.
1

Centro Valdyba 
rinkime Rugsėjo 
kuogreiczlausiu pasiunsti Lie
tuvon feuriiiktuk drabužius. Nu 
tarta taip-gi kreiptis prie sky
rių, kad tie kurie turi pas save 
surinktus drabužius, kuogrei- 
cziausia siunBui juos centran, 
kad visi surinktieji drabužiai 
butu gauti Brooklyn© ne vė
linu kaip apie paskutine diena 
Rugsėjo mdfceflio.

Tm-gi sziuomi ir kreipia
mos prie. L, R. Kr. R. skyrių, 
kad szie pasiskubintu su dra
bužiu pribiuntimu, nes vėliau 
gauti lauks ilgai, kol pasitai
kys. proga siuntimui, 
gerbiamieji, pasįskubinkite. '

J, TnmasoniH, L. R. Kr. Rnszt
450 (Irnnd St. Brooklyn, N. Y.

NenžinlrHzkhtJ kad dabar “SAUI/ES” 
I prenumerata yru $11.00 ant viso meto 
• o ŠUO ant puses meto. _ _ ___  _

cziausia sium juos

ant
“Georgo Washington.” 1$
liūs Albertas jau buvo 
Ameriko apie 20 metu adgal.

Daugpatysta platinasi 
Anglijoj.

London.— Valdže labai nu- 
simyne isz priežasties, jog la
bai prasiplatino daugpatysta 
po visa sklypą.
vyru turėdami moteres, po ka
rei apsisedo kitosia
sklypo kur apsivedė su kitom 
mo torom.
gosi užvesti 
kas kiszasi apsivedimu.

Motere dirbo kasyklosia per 
50 metu.

Wigan, Angliję.— 
na, mirė czionais Mrs. Brigyda 
McHugh, 80 metu senumo, ku
ri dirbo Pemberton kasyklosia 
kaipo angteįkasis per 50 metu, 
isz ko užlaikydavo visa savo 
szeimyna, nes buvo naszle. Ku

« ir

Tai-gi

prenumeratn yra $!M)0 ant viso meto

laivo 
Kara- 
karta

. Motere persistatinejo vyru 
per 32 metus.

London.— Motore, kuri per
sistatinejo save vyru per 32 
metus ir niekas apie tai neži
nojo, jog tai motere, 
;ik tomis dienomis 
virszu kada motere mirė.

Buvo tai
1 son, 73 metu senumo, ir

per 32

slaptybe 
iszejo in

Yorkshire.*

Tukstanczei

dalysiu

Valdže dabar sten- 
rustesnes k tiesas

Ferdinandą Hau- 
dirbo 

šaipo ’ fotografisto pagelbinin- 
sas Leeds,

Ne labai senei Londotic mirė 
vyras” kuris buvo žinomas 

kaipo 
o kada mirė, pasirodo 

'sad tai buvo motere Katre To- 
zierisne.

4

4

‘vyras” kuris buvo 
šaipo toks per 40 metu 
^vyras,

Anglijo atydavo 630,000,000 
gromatu laike kares. ■

London.— Anglisžki cenzū
rai paczto, atydare ir peržiurė
jo laike kares 630 milijonu gro 
matu 6 sukonfiskavojo ir sude-

Ana die- Sin0 1,300,000 gromatu už tai, 
jog galėtu duoti neprieteliams 
svarbos žinias.

Lenkai supliekė bolszovikus 
ant viso frunto.

Berno.— Paskutinei telcgra 
mai danesza, būk lenkiszkas

bimo per generolo Maurontov^ 
kazokus.

I (

Generolo Mamontovo kazo
kai apie Augusto menesije, per 
lauže bolszevikiszkas glitas alr. 
timoje Tambovo, 250 myliu 
nuo Moskvos kui’ perkirto ge
ležinkeli ir užėjo isz užpakalio 
raudonosios armijos.
Anglikai ir civiliszki gyvento

jai apleidže Ąrkangelska.
Arkangelskaš. — Anglikai 

pradėjo apleidinet visa Arkan 
gelio aplinkine.
būdami baimėje, jog po aplei
dimui Angliku bolszcvikai juo 
sius žudins, pradėjo teip-gi 
užimtais apleidineti. Terp Ang 
liku ir bolszeviku kaip kada 
kyla maži musziai, idant 
duoti bolszevikams suprasti, 
jog Anglikai apleidže taja ap
linkinių.

Soviatas nori susitaikyt su 
Allijentais.

Petrogradas. — Petrogrado 
soviatas, ant žmonių prispiri- 
mo, likos ingaliotas, idant pra
dėti daryti sutaiką su 
tais, ant tokiu iszlygu, 
suteiks Paryžiaus taikos sana- 
rci. x

Gyventojai Petrogrado nori 
taikos ant kokiu nors iszlygu.

. Petrogradinis soviatas nega 
|li ilgiaus atsipirt prieszinin- 

pra-
Lietu-

Vokiecziai Lietuvoje
Vilnius.— Raseinuosia stovi 

d i divizijos vokiecziu suside- 
danezios po h.50 žmonių, 
vieziuosia po Raseinu stovi vie 
na divizije susideda isz 350 
žmonių, apsiginklausiu in ka
rabinus ir kulkaincczius. Kšs 
diena skersai Tauragės ir 
Sziauliu, perioke po szeszi areo 
planai kas diena, bet daugiau 
nesugryžta. Manoma,*jog leke 
in M i la va ir Ryga, kur juos vo 
kiecziai 
kains. 
apie 38 arcoplanai.

— Norints vela taikos kon
ferencijos taryba sutiko 
siunsti Vokietijos valdžiai pa
liepimą idant generolo Goltzo 

apleistu Lietuva 
bet vokiecziai tojo paliepimo 
da neiszpilde.

Kolczakinci pradėjo rekvizuo
ti namus Lietuvoje. 

* ▼

Kurszenai, Sziauliu apskr.—■ 
Atvyko ežia pirmutinis buT 

Atvykę pra7 
Buvusia- 

vokiecziu žandarai 
rusu karininku 

vaiksztinejo jjo gątyeg ir.g|įj7

u

Bilo-

250

Gyventojai

ne-

allijen- 
kokias

h

skersai
k

da josios du sūnūs užaugo ir . . ’. . . . . ... . . . • . vaiskus supliekė bolszovikuspradėjo mainieriaut, tai moti
na dirbo prie juju už leberi.
Duoninei maiszaczei Berline.

London.—
Beilino pranesza, 
atsibuvo kruvini 
už duona ir brangu muistą. 
Vaiskus apmalszino maisztinin 
kus ir prisotino kulkomis.

Terp vaisko ir Spartaku teip 
gi kylo keli maiszacžei kurio- 
siu likos užinuszta ir ‘ sužeista 
daug žmonių,

ant viso frunto, po kruVinapi 
deszimts dieniniam 
prie Du na jaus upes.

musziiii

parduoda bolszevi-
Sziauliuosin randasi

kariumene

livencu.rys 44 
dėjo jieszkoti butu, 
jei ežia 
drauge . sn

1 >

i

pa-

»

i

r

Mi»

kaikuriu 
koreziukes

urbi lipde
4 <

H

Taip

namu 
zaniato otriadom

pulkovnika Viriugina.“ 
praėjo dvi dieni. Liepos Ž9 pra
dėjo eiti fos naujos kariume- 
nes vis daugiau ir daugiau. 
Jos tarpe jnatyti nemažai bu
vusiųjų žąpdaru ir apie 
sziaip vokjecziu.
karininkai prisidėję rusiszkus 

pagonus,’’ sziaip kareiviai 
žandarai

užsikabinę bletas, kai kurie su 
senobiniais paraszais.

puse 
Vokiecziu

“pagonus,” 
rusiszkas kokardas,

sziaip

Deuts- 
” Ru ,

Be to, kalkynėms 
yra

Vokiecziai ir
4 4 czinai * ’

Atsigabeno, pra-

<i

che Verwaltung Litaueu.
sai pasirėdė vokiecziu .karei
viu rubais, tik ženklai ant ke
purių savi.
ant rankovių trikampyje 
kaž koki kryžiai.

žandarai 
sziaip auksztesnieji
apreiszkia, kad jie, be Kol- 
czako, jokios kitos valdžios ne 
pripažinsta,* o lietuvius gftli nu 
ginkluoti.
dėjo rekvizuoti namus geruoju 
ir prievarta, užėmė net mokyk 
los narna, nors Lietuviu val
džia griežtai protestavo 
vežimus,

4

I

H

JII

1

i ■1 

i“,

1

Telegramai isz 
buk tonais 
maiszaczoi

karna, nes isz visu ązaliu 
deda užklupt Estonai, 
voi, Latiszai ir Finai.

Isz Moskvos soviato da jo
kiu praszimu neaplaikyta ant
padarymo sutaiko!.

Trukei ejs isz Paryžiaus in 
Warszava.

Paryžius.— Tcrp Vokietijos 
ir talkininku likos padaryta su 
tartis idant trukci ejtu be pa
trankos. isz Paryžiaus tiesiog 
in Warszava.1 Trukei ejs por
Strassburga, Prttga, FiAiicijp, U^-gl ponas profesorius

’’ A U 
iJ

Didele szvente.
— Kas tai Jonai, jog szian- 

dion teip anksti parejei isz 
mokslalnee?

— Pas muš sziandien szven

Kokia T
nū-

Czekije ir Lenkiję4 ,
■ , r < t » *♦. S'* n ■ t I 'Z f , ,| A'Ai

“carskajft at
eina atstatyti ir vėl su-

“Jokios val- 
sakojie ir

imti 
grobstyti visetas ir

1.1. ■< ■■
Liepos 30 d., tos kariumenes 

dar daugiau. Matyti ' iszkeltū 
rusu tautiniu vėliavų.” Vieoki 
apicerukai dabar drąsiai kal
ba, kad jie yra 
mija,”
lipdyti iszsiskireziusia Bosija. 
Sauyalys szeimininkavimas žy 
mini pasididino, 
džios ežia nėra,”
daro, kas jiems patinka, net 
stengiasi iszmesti ant gatves 
valdžios instaigas; taip prisa
ko iszsigabenti Suėmimo Komi 
teto rasztinei, nes jiems to na
mo reikia.

žmonoms iszsigando. J'fors 29 
d. Ūžia bUVo muge, bei Kiekaš 
neatvažiaVė.
klaušia vienas kito

Visi lik it be-
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KAS GIRDĖT
Ant viso svieto yra suvir- 

szum szesziolika milijonai žy- du daugiausiai yra perduoda- 
du. Isz tojo skaitliaus apie 
73 procentas gyvena kariszkuo 
šia vietosią kur tesėsi musziai. 
Szeszi milijonai žydu Lenki
joj, .Lietuvoj, Czekosldvokijdj 
Austrijoj, Rosi joj, Rumunijoj 
Siberijoj, Palestinoje ir

hi.

tu pneziu biiudu, kuriuos,kiti |82 Lietuviszku kaimelu 
vartojo, pirmiau karsžtu van
deniu neiszmazgojes, nes už- 
krecziamos ligos tik tokiu, bu-

----------

SHENANDOAH, PA.

mos kitiems.• I 1' » u.

R. Karuža Liet. Ats. Bend. J 
pirmiriinkus gavo farmali pa-

. volinima nuo Lietuvos vai* 
’ džios leidimą išzdavimui pasz

partu Amerikoje ir sutvarkyti

kanuosia rėmėsi ant pagialbos 
isz kitur ant užlaikymo gyvns- 
czio.

Idant invcsti

Bui

visiszka pro- 
Amerika,hibieije Anierike, blaivinin

kams kasztuos penki milijonai 
doleriu. Geriau kad tuosius 
piningus paaukautu del varg- 
szu Europoje arba Amerikc.

Lietuviu gražinimo reikalus.
Tuom jau ptadeta rūpintis, 

ir kaip tik bus gauta pavėlini*- 
ma iszduot Lietuviams pasz- 
partus, tai tUojaus bus apie 
tai apgarsyta.

Neturėdami paszpartu ne
bandykite rengtis in tolima ko 
lione, nes turėsite daug ergelio 
ir nereikalingu krisztu.

paszpartu

visa

ang- 
nu- 

Ainerikonų (Ameri-

Inžinieris Stabeika, apie ku-. 
ri nesenei buvo suminėta 
liszkosia laikraszcziuosia, 
pirko nuo
kos Lietuviu piningais) sekan- 
czius daigtus isz Gievres laga- 
rio:

35,000 žiponu ir 
reiviams; 13,000 gaminu 
batu; 20,000 czebtau; 
skuriniu diržu;
ežiu; 500,000 svaru tabako ir 
100,000 svaru visokiu konser
vu.

Viso tat sutelpa in 45 vago
nus ir jau atgabenta in 
va.

kelnių ka- 
cze- 

20,000 
35,000 plosz-

Lietu- •

Rusiszkas 
gaiksztis Mikalojus 
draviez, randasi dabar 
generolo Kolczako ir kaip 
dos geidže
rusiszko sosto.

dydysis kunin-
Alcksan- 

sztabe 
ro-

pasilikt impedžiu 
Gal bolszevi- 

kai taja žinia labai nusimins.
Amerikoniszkas Raudonasis 

Kryžius, pranesza idant žmo-

nis apsisaugotu nuo infhienzos 
kuri jau pradėjo platiųtis

Ant ap-
po

nekurias apigardas.
sisaugojimo nuo tosios baisios
epidemijos reike prisilaikyt
sekaneziai:

1. Iszvengk
susirinkimuose.

2. Pagavės szalti
lauk, bet ejk pas gydytoja.

3. Gerk užtektinai tyro van
denio.

4. Laikyk stubas,

reike

susigrUdimu

ilgai ne-

kuriose 
gyveni, gerai iszvcdintas ir vi
suomet langus isz dalies atda
rus. ,

5. Miegok kiek galint tyra
me ore.

6. Iszvengk visokiu apsun
kinimu, labiausiai viduriu 
nemalimo. 
das paroje, 
didelio fiziszko 
persi dirbimo.

7. Stengkis kuodaugiausiai 
būti tyrame ore. Jai galima, 
eik in darba peseziate, arba teip 
sau po darbui netingėk iszeiti 
pasivaikezezioti.

8. Valgyk tris kartus kas- 
dina ir neužsiganedink pus- 
ryeziais isz kavos ir duonos. 
Geriau valgyk po mažiau, bet

Iszvengk visokio

labiausiai
Miegok 8 valan- 

Saugokis nuo per 
(kuniszko)

Užlaikyk kojas

tankiau.
persivalgymo.

9. Apsivilk sziltai, ?bet ne 
per sunkiai.
sausas ir visa kuna vienokiai 
apdengta. »

10. Prauskis tankiai ir at
mink, kad užlaikymus szvarios 
odos apsaugos tave nuo dange 
lio užkrecziamn ligų- d

Užsilaikyk linksmai, 
atejtin su

11.
Žiūrėk atejtin su vilczia ir 
iszvengk visokios baimes.

rk isz kitu vartotu 
nosiszlnostyk

12. Nege 
puoduku, 
rnnkszluoscziaisJ

kith 
nevalgyk isz 
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i
, > Jus suezedysite piningus, nes 

kad isždkbinys yra kuogeriausis ir laikys kuoilgiausiai.

visada žiūrėkite kad ant ju 
(Red-Ball).

11 r— Nellie, duktore Jono Ro- 
ansku randasi mirsztanezium 
Hidejime Ashlundo ligonbuto- 
je, nuo paėmimo truciznos su 
curia norėjo užbaigti savo gy- 

Priožastis teip ncisz- 
mintingo žingsniaus yra tas, 
jog Nelliutes mylemas jiaja 
apleido o negalėdama be jojo 
gyventi, nutarė užbaigt szi gy
venimą ant visados, ba ir ko- 
Kis gyenlmas niylenpzios ypa- 
‘os, jeigu davę apleidžia.

—- Soredoj 1-ma; diena at- 
einapczįo. menesio atsibus ves
tuves graboriaus Vinco Men- 
koyicziiuis su Ęlena.Malinauę- 
kiutę,, Szv» Jurgio bažnyczioje * Į
12 vai. per pietus.

Scranton, Pa,—? Jonas • Besa
kąs, ,25 metų, isz Taylaj?, norėjo 
sutalkyt ( muszancziuoąius . du 
kiįu draugui r likos pats ųuo|drykas 
ju ju. mirtinai .sužeista^ jų ' 
va ir dabar randasi ligonbute-1 Oktoberio 1886 plėtė ant salos 
je. u.. ... z Vi " ĮBcdloe, pristovOję New:YorkoA

* : Stovylas yra 1 padirbtas < isz 
bronzo, turi 151 • pędu 1. ttugšz- 
czio, vienoje rankoje laikę ži- 
bintia, o. kitoje laiko itoblkzai- 
te su paraszn “July. 4, 1776.7

Tasai stovylas svėre 25 ? to
nus o kasztuęje 200 .tukstan- 
ežiu doleriu kurios sudėjo gy
ventojai Franci jos. Pamatas 
ant kurio stovylas .stovi> yra 
155 pėdas augszczio ir 'kaszr 1- 
Vo -250 tukstancZiu. kuriuos su
dėjo amerikoniszki gyvento
jai.. .... . if.- . > : . < ■■

Nosis! tosios nwteres yra 
pędas ilgiOr fiirsztnst6 pėdas o 
5 pediis storio; gaivu ,14 pėdu 
dydžio. 1 Stovylas rodo szvie- 
sa dęl utplaųkenęziujut laivu 
isz Europds; jog jau priplaukė 
in laisva sklypą.

Vrtstb.

jeigu,tavo apleidžia

p 1 * A

Pirkdami guminius avalus del mainu, 
butu fabriko žyme “Raudonas Kamuolys“

“Raudonas Kamuolys
Konia po visa Amerika 

vicszpataujc visoki atlaikai. 
Darbininkai fabrikuosią, ka
syklosia, geležkelio o ir val
džios bjurosią 
nio mokesezio, o kada neap- 
laiko — cjna aut straiko.

Dalykas paprastas, terp tu
ju straikieriu, randasi dauge
lis ir Lietuviu! Atejviai buna 
apmokami szvakiau už kitus 
greitai pristoję prie straikic- 
riu. Lietuvis isz budo yra 
maiszus žmogus, bet kada kiti 
spyrėsi pagerinimo savo, tada 
ir Lietuvei prie juju prisisky- 
ria.

Del to tankei dancszimuosia 
girdime jog 

sudaužė 
reignoriui“ 
szacziu laike straiku. 
angliszki laikraszczci 
svetimtauezius ‘ ‘ rusiszkais 
bolszevikais“ 
*tautiszkais anarkistais.

Lietuvis, norijits yra 
szaus budo, nes greitai užside
ga, isz ko kiti straikioriai pa- 
Wnaudoja ir pakurstineje fo- 
reigneriiis idant pirmutinei 
pradėtu maiszaczius idant per 
tai padaryti sau lengvesni ke
lia.

Lietuvei stato savo spran
dus del palicijos paiku, eina iu 
kalėjimu, guli tankei ilga laika 
ligonbutesia, už tai, kad kovo
jo pirmutinėse glytuosia 
darbininkiszka veikalą.

Reikėtų gęrai ant tojo apsi- 
mislyt, ar tokie pasiaukavimai 
isz szalies Lietuviu yru reika- 

Ar-gi ne butu tinka* 
miau, idant vietoje iszstumimo 
vargingo lietuviszko darbinin
ko po palicijos paikas ir revol
verius — cjtu tonais tieje? ku
rie tojo geidže, o ypatingai or
ganizatoriai tuju straiku, per 
detinei uniju, kurie tiek gerk- 
liuoje ir renka aukas ant kovo
jimo prieszais “kapitalizmu/* 
bet kada atejna laikas stoti 
ant plotinus kovos su darbiniu 
kais ir prigialbeti jiems kaipo 
geriems generolams, tai 
šlepe in pakampes kaip 
kai, o.kur jujii daugiausia rei
kia; tai ju nematysi.
. Darbininkai!
jusu brangaus kraujo ant niek 
lai už jus kovoje jusu vadai ku 
riuos iazrinkote tik del to, 
idant jum iszk'oVotu geresni 
gerbūvi!

spyrėsi dydes- 
o kada

stovyla dovanu hud Frunęijds, 
ant, atminines j gero sutikimo 

Triji 
v-

terp tuju, dvieju sklypu.
stovyla padirbo: artistas ■< i Fr 

Augustas. ^Bartholdi.
pil-1 Stovylas. likos atidengtas .: 28

kBall AND

palicije

lingi!!

laike su m isz imu 
galvas 

už sukėlimą
Tankei 
vadina

fo
nini-
C 4

c <

arba 4t svetim-
>,

mal-

ii z

pasi-
szesz-

nolaistykite

^BALIUS!
Atsibus 26 Septemberio 
Kenney’s svetaines, New Phi
ladelphia, Pa. Bus vienas iSz 
smagiausiu balių ka dar atsi
buvo New Philadelphia.
atsilankyt seni ir jaųn^ Inžaiį- 
ga vyrams 35c. moterims 15c. 
Visas pelnas ejs naudai seniai 
sergapezio Jono Akievicziaus.

ant

Visi

— Aleksu Ilųrdu is?., May- 
fildo,- likpSf užmusztas per tru
ki ,arti Jeianhio, kada ų prasi - 
trauke nuo vienu sztangu ant 
kitu. .......

r*. r t. ..
Mt. ;CarmeĮ, Pa

h 1 i * t , ;
Rukimas 

kasyklo$ia tnpiszejo, ant ;.goro 
del Vlado Jurkevioziatis ir Jo
no Bukauskio, kurie likos bai* 
sei apdeginti kasyklosia < per 
ekspliozije gazo, <kada
isz juju-pradejoi rūkyti. (Abu
du anglekasiai randasi 
jingam padėjimo.

vienas

pavo-
5
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ATSAKYMAI.

I

ATSISZAUKIMAS

Jeigu 
ežio-

F. L. Cleveland, Ohio.- Kaip 
duodasi suprast isz jusu gro- 
mutos, tai daveisi inbaugyt 
kaip kudykis per visokius pa
skalas ir “bužius.“ 
žmogus iszvažiuoje isz
uais su popierom tai važiuoje 
kaipo Su v. Valst. ukezas, o jei
gu papultu in kokia beda tai 
valdže apie jin rūpintasi, o in 
Lietuva jeigu kas isz Ameriko 
iszvažiuos tai priyms toki amo 
rikoniszka sveczia szirdingai, 
ne teip, kaip kitados kas va
žiavo hr Rosi je, kur turėjo pri4 
siegt ant viernasties carui. Gal 
tamistai koks kudykis aiszki- 
no, jog turėsi važiuot su tuom 
paeziom drapanom in Lietuva 
su kuriuoms pribuvai in Ame
rika.
nereike palikt valdžei 
užsimokėti taksas, 
dirbdavai daugiau kaip $2,000 
ant meto.

I

Idant suaugias žmogus duo
tųsi teip insikalbyt per tam- 
sunelius tai isztikruju yma juo 
kas o ant galo ai’ tamista ne
skaitai laikraszcziu kur guli
ma dažinoti apie viską, bet to
kiu kudykiszkiu svajonių laik- 
raszcžėi netulpina Apie kokiu./ 
girdėjais

Penkių szimtu doleriu 
tiktai

jojgu už-

Broliai ir Sesers Lietuviai:— 
rii- 

Musu 
tėveliai, gimines, broliai se
sers nuogi be apredalo be ap
siuvi mo' Mahanojaus L. Rau
donojo Kryžiaus reineju sky-. 
rus nutarė parinkti drabužiti 
ir apsiavimo ir tuojau pasiuns- 
ti Lietuvon.

Nuo Rugsėjo. 22-tra 
per visa sanvditc atsilankys 
in jusu namus skyriaus • inga- 
liotiniai praszydami pagialbos 
Lietuvos nuvargusioms < žmo
noms neatsisakinėkite prideng 
ti kuo nors nudraskytus prie- 
szu musu brolius ir seseris.

Priimami visokį 
drabužiai nesziojipmi kaip mo 
teriszkį taip vyriszki ir vai
kams ąpsiayimas ir 
bus priimamais.

Praszytuuie senesniu drabu
žiu aptaisyti ir apvalyti.

x ■ ‘/L* ■ * T. 4 ‘A"" . .

Artinasi jau szaltasis 
duo ir žiaurioji žiema, 

gimines,

diena

tinkami

maloniai

v. *•’» S i * : T 1 \ >

Pageidaujama teip pat fezil-
.' 1 ><T i1 . .. i

tu apatiniui“ dpsiredymai. ' Lie
tuviui musų bus labai dėkingi 
už toki sušžejpihįa. ' <

Alsiminkime, kad' Liėtiivoje
♦

F

r ♦; i d. jb* , ; *'
Vokiszkos armotos rūdiję; Dau 

gelis visokiu ginklu guli 
ant kruvu./. . r '

Berlinas.— daugelis visokiu 
vokiszku ginklu; ariiiotil ir 1.1, 
yra sumestos ant milžiniszku 
kruvu ir rūdiję.“ Tiejej ginklai 
bus ^udahžyti ir sptarpyti.

Tdkios kruVos ginklu randa 
si po visas dalis. Vokietijos, ; b 
vajdžoe visai apie juosius nesi
rūpina.

4

'»Žymė: “Raudonas Kamuolys 
toipgi aht užpakalio ir pado kožno pus-bacsįo (Himiner) ir czeveryko 

juodus.

yra szspausta ant kožno bato aulo, o

(Lopac). Galima gauti baltus, raudonus ar juodus. Avalu “Ball- 
Band isztisi padai yra padaryti specialiai del mainieriu darbo. Jo ap
saugoja peretkus ir yra taip tamprus ir drūtį, kad nei asztriausios ak- 
mens ar abglies kriaukszles hegal ju perpjaut, nei perpleszt. “Ball- 
Band’’batai yra drueziausi ir smagiausi isz visu, kokius tik galite gaut. 
Kada pirksit® ziuyekite kad butu ant ju zyipe ^Raudonas Kamuolys“.

MISHAWAKA WOOLEN MANUFACTURING CO.
414 Water Street, Mishawaka, Ind.

Instaiga, kuri iszmoka milijonus del gerumo“.

Uogai ju perpjaut nei perpleszt.

Kada pirkaitė žiūrėkite kad butu ant ju žy;pe

KUR BUNA?
Mano tikras broils Jonas Zubrickas, 

6 metal adgal gyveno Shenandoah. 
Suvalkų gub. Šeiriu pav., nuczlhsku 
kaimo. Tegul atslszaukia ant adreso.

(Sept 30)
Frank Zubrickas, 

31 S. Bower St. Shenandoah Pa.

Mano tikras brolio Vladas Brukąs 
pirmiau gyveno Shenandoah. Suvalkų 
gub., Kalvarijos pav. Raudono ginlno, 
Brukiszkčs gini no. 
kla ant adreso.

Tegul atsiszau-

j Peter Brukąs,
242 E. Coal St.

rn

Shenandoah, Pa.

A. C. NOVAKAŪSKAS
:: Advokatas 

Cor. Main and Centre Street 
SHENANDOAH, PA.

• •

ANT RANDOS./
Geras namas tinkamas del dir
bimo temprenco. Atsiszaukito 

, kampas
Centre St. ' Mahanoy 

(Oct. 7)

ih Quin’s buezerne 
Main ir 
Citv, Pa.

ANT PARDAVIMO.

P. J. MOIDOWNEY
KONTRAKTORIUS ’

223 W. Mahanoy St.Mabanoy City

Duodu preke ant visokiu 
darbu kas-link pastatiipo

' nauju tthmu ir ptttaisinimu. 
Atsakantis darbas per gerus 
darbininkus.

KUDI ŽMONIS
Pridėkite prie savo vogds 10 lyg 

25 svaru kožna menesi. Per gva- 
rantyta, atsakanti gydymą. Tono- 
llno padidins juso voga sii stipru 
kunu ir muskulu. Prisiuškltc 10c. 
o gausite sempelj baksuka vertes 
50c. Prisluskite szl apgaršinima. 
Mahanoy City parsiduoda Hagcn- 
buebo aptlekoje. American Pro- 
prlėtaky 'SytriHckte,' Maifltn, Mass.

PKASARGA! Visus laiszkus o ir 
piningus in iszlelstuve “Saule” reike 
visados sitisU aut szito adreso: )T. I). 
IJoczkowNkl-Co, Mttlmnoy City, Ta.

.................. . ’ ■■

Naujas Lietuviszkas Graborfui

IKazis Rėklaitis J
616 W. SPRUCE ST. i

MAHANOY CITY, PA. 1
I

$
W. F. RYNKIEWICZIUS

----- --  NOTARIUSZAS--------
PRIVATISZKAS BANKIERIUS

233 - 235 W. CENTRE ST. MAHANOY CITY, PA.
__ $ ———— $ —

Didžiausia Agentūra Siuntimo Piningu in Lietuva ir Kitur. 
Greitai ir Teisingai. Atlieka visokius Notarijalnus reikalus. 
Apsaugoja Namus ir Numinus Rakandus nuo ugnes.
Del Draugyscziu pristatau visokius reikalingus daigtus, 
kaip tai knka?das, juostas- karūnas, pcczeczius ir t. t.
Norinczius gauti prekes piningu ir kitu žinių, meldžiame 
kreipts pas mane ant virsz-mineto adreso.

$—‘---------------------------------------

Du namai ant W. Pine St. Ma
hanoy City. Atsiszddkit pns 
John Goyne, 227 W. Centre St.
(Sop. 28) t Mahanoy City, Ųa,

—7’r7T^’r’ 'V 1 r ~ --n 1 ■ 7 r 1 »;r ; ■*

I Lietuvos Atstatymo Bendrove
i $

Pirmiausia ir Didžiausia Lietuviu Korporacija New Yorke
■ • . .• . --------------------r—-------—. ; . -. .......................* < ■.»■> \ V • ■ 1 . W į , ' ’ * ’ į » I * ’ ’ ’

Lietuviu Atstatymo Bendrove pasekmingai vykdo sziu reikalu atlikimą:
1) Atstatyti Lietuva ekonominiai, sudarant dideli kapitula pramones (iszdirbystes) ir

pirklybos (biznioY varymui Lietuvoje. u - ■ *
2) Padaryti Lietuva Neprigulminga nuo svetimu isznaudotoju, paimant visa szalies

• pirklyba ir pramone in Lietuviu rankas. 1 .
3) Pakelti Lietuvoje abelna gerove steigiant fabrikus^ dirbtuves, laivu kompanijas ir tt.

t >' u

id

IK

4) Pagerinti Lietuviu Gyvenimą organizuojant juos in pirklybos draugijas, surandant

į

į

< ■* I jL"

< • .A.-..,' :
ne piningus negalima dabar 
gaūti drabužio ir upslįavinio. 1

Nuodus prid'engkime tai 
kriks^cžioUisfekĄ dorybe U rei 
kalaūje. ' <■ (tb 76)

L. R. Kryžiaus rėmėju 
Kuopos Valdybą.

Nori būti isž^ąnyth.
Parvežė kuhihgą dėl labai 

^ergąhcžio čigono ir paklaUso 
k įmingąs: '

-u Nuogus p'ridengkime

tiktAi
— “Ai* hpl’Lbųti isžgan^tu?
’—i Noriu jiegiimsti 

no tuojaiis.

i

ąėrus uždarbius; palehgvįaant ingijima ukes inrankiu, maszinu, gyvuliu, javu ir lt. 
a’*' a .'f: / 1 *v 1 W « * V tt t - t A . i -i ttV *Lietuviu Atstatymo Bendrove rūpinasi Lietuviu gerove Amerikoje:

1)

2)
3)

Steigia Lietuviu Banka su Užrubežiniu reikalu (Foreign Exchange) Skyriumi 
piningu mainyinui, §iuntinojimii ir laivakorcziu phrdavojimui ir tt.

1 . . " ' ' J' 1 k H’ i £ * i 1 1 L
Organizuoja Keleiviu Narna npruphiimūi keliaujančiu in Lietuva ir ih kitas sząlis. 
Paddro ir Paliudija Rejęntalnas Dokumentus, pirki m o pardavimo aktus, daliu isz- 
jeszkčjirrius (daviernastis), iszgauria ddftumentams konshlo paliudijuiitiš ir tt.

LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVE inkorporuota ant $1,000,000.00, veikia sulyg
valdžios užtvirtinto czarterio ir po valdžios ^priežiūra. Bendroves szerai (aksijos) kasz- 

Li A. Bendrovestuoju pą $10 ir parsidudda nemažiau pehkiu szeru .vienam žmogui.
pelnas išždalinaiiias ^visiems szerininkams, isz ko yra geras pelnas kiekvienam nuo indetu 
piningu. Prie L. Ai 'Bendroves galima prigulėti ir Lietuvoje gyvenant. Bendrove steigia 
savo Skyrius visuose didesniuose Lietuvės miestuose. , .

visi dėkitės Prie Lietuvos atstatymo bendroves! 
Reikalaukite paaiszkinimu sziuo adresu:ki

Lithuanian Development Corporation
320 Fifth Aye^ New York^ N. Y.

I i ’ I ' ' I * ' ’• 1 ' H X | H ‘ f 1 ('* * I I t , . K I I J . . r f < į
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Polas Sžimėnas
> h I ‘

— 0 mano broleli! pas muą 
viskas kitaip .pęrpiniaine, jay 
Xricko ne privalai bijoti, —tar© 
Velei motore; — nes isz kur tu 
ęzion atsiradai teip netikėtai! 
kur tu trankaisi per ta įlga laį-

' * I * m r t .. j"•"T szvdgerTu ‘ pasisvėikysru, neš 
valgyt no noriu, tiktai jeigu tu 
ri arielkos, tai laszeli iszger-! 
siu. * , . z

* kai Kad ūe davei apie save ži
nios!

— Arielkos!
’— Tai taufnavatna sosutaį.*
— Tu seniau ne gerei ariel

kos, broleli.
! — Toijį no geriau seniau, 
nes dabar tai kas kitas... Zose
le numirė.... reikė iszsigiart. .

SzimhkAs ar tai nUo szalczib i 
ar nuo susijudinimo drebėjo 

noga-

seniau

— Pirmiausia tu Alenele
hpie savo sakykio, apie kokias 
atmainas minavoji? kas cziop. , .
hžejo kaf veiki toja grinczioįeM" allt ko^u,8u3ilaikyt. Ale- 
ka kitados prigulėjo prie mū
sų tėvu... ! ar tu gal czionais
tarnauji? ar ant kampo sėdi? 
ir kur Zosele!
turi jiji ir josios vyras gyvent 
o ne tu.
. — O daug tu nori ant kart 
dasižinot broleli, pati nežinai) 
puo ko pradėt: nes pirmiausia 
turi žinot, 
pystes, .ne kampinyke, 
ęu mano vyrii, gyvenu czionais 
kaip gaspadinc mano toviszke- 
je. Jau suvirsz metas, kaip isz- 
tekejau už Juozo; pameni jin? 
Jis tankei apie tave mipavoja 
ir didelei džiaugsis kada pa-

()j kad jis dabar czio- 
Nubego pas ugni it 

peši tikėjo turėti sveczia. Bėg
siu tuojaus paszaukt.

— Nps kur Zosele ? kur Zo-I I

šele? klausė nekantrei Szimu- 
kas.

Alenuke nulindo 
nuleido.

— Ar nori teip labai žinot 
kur Zosele, — tarė: — o sunku 
man apie jiaja kalbėt, broleli 
mano mvlemas. Jau tu Zoselės 
daugiau nematysi! Tavo Zose
le numirė.
m- Simukas pastiro, tai iszgir- 

Alenuke pagriebė jam

kaip drugiu krėstas jog

Juk czionais

jog asz ne ant tar 
tiktai

I

matys.
v

nais butu.

ir galva

ant

užmusze, ba

Ne, ne;

de4. ’ 
už rankos.

Atsipeikėjo, pažiurėjo 
sesers klaidom akimi.

— Numirė, sakai? — pasa- 
kykie tiesiog, jog jiaja Povy
las tasai latras, 
gal už jojo daug kentėjo, ba
asz pamenu, kaip jis su mumi 
apsieitinėjo kada augome.

tarė Alenele 
greitai, — tu ne tiketumei, ko
kis jis buvo geras del josios 
ir klausė viską ka jiji norėjo; 
szitai jiji prikalbino jiji, jog 
atidavė man gaspadorysto su 
lauku ir triobom o ka buvo 
prisisavinias po smerezei mu
su tėvu, tai josios darbas.

— Tai prie josios pasitaisė 
tas senas latras! O kur jis da
bar ?

nele invedfc jin in grineziū, 
kuro ugni ant kamino. Jis d irs 
tele jo in lopszi.

— Gražu kudykeli Dievas 
judviem davė, o kokis vardas?

atsake

su

, — U-gi Zosele, 
Alenele.

— Tai ne gerai. Jeigu turės 
toki varginga gyvenimą kaip 
aha, tai kad butu ne gymus.
į— O j broleli, — atsiliepė 
Alena, — Zose dabar laimin
gesne už mus visus, o Dievas 
duos jog ir tu busi laimingu.

— N.e ant szio svieto, mano 
Sesele, o ant galo kasžin gal 

arielkai.
- Dievas ncužmirszta kat

ras jam atsiduoda.
— O kas arielka? Zinai jog 

rūpesti apmalszina! Apie Die- 
, ka asz da-

Teip, teip; gersiu

po

1

va man ne kalbėk 
bar gersiu.
nuolatos. O ka galį daryti dau
giau! Zosele numirė...

— Ne turiu arielkos namie
ge bėgsiu paszaukt Juozą ir 
da keliu užeisi va in karezema.

— Begk, begk greitai, 
parncszk drūtos.

Atsiduso.
— Galva tman sunkina 

dūrins įdegina.... oj! oj: 
numirė.

Alenele užsimetė skepeta ant 
saves ir ka greieziausia nubė
go jieszkot vyro. Nes ne grei
tai sugryžo.

o

.... vi-
Zosele

Adyna praėjo,
kol jin surado. Buvo ant szven- 
toriaus su kitais vektavo daig- 
tūs iszgelbetus isz bažnyczios 
ir ketinė pasilikt ant 
nakties.

Pamatęs pazia teip 
nusistebėjo ne mažai, o
pasako apie, sugryžima brolio, 
paszoko kiJiip nudiegtas ir tuo-

za dora ir darbszū žmogų, tai

ei elos
*

I r

vėlai, 
kada

X 1š
«<., «

į
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PAVEIKSLAS KRONSZTADO, KUR DAUGIAUSIA YRA VEDAMA KOVA PRIE-
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Vnikiriells nuliiidefe pasiliko, 
Visos linksmybes nuo jo at

liko,l; <

Dabiir dusaėje,
X Ir bėdduje,

Rankiiš laužo, 
Ant lovos mėtosi, 
/In szalis blaškosi.

Spjapk sūnau,
Yra mergų daugiau, 

Užmirszk Apie ta valkata 
Atsiras dąyadj^csne, kita,

Boba isz ratu, ratam lengviau, 
Merginu ant svieto yra dau- 

\ ginu.
Ne bedavok, 
Persižegnok,

Sveikata brangesne, 
Ir už bile valkata geresne.

e • e

Kas darosi Elzbietos mieste 
O Szveneziausia panyte, 
Girtavimas neapsakytas, 

Ne neapraszytas.
Nors Nedelioms saliunai už

daryti, 
negali gauti

’ \

>

z

Jokiu gėrimu
Bot bobos rodą duoda,

Alų ir viskia parduoda.
Alaus baksu pasiszapuoju,

Na ir žmonis pas save vilioję
Kada vakaras ateina,

Isz galvos visi iszeina.
Klykia ir staugia stubosia,

Kaip laukinei žverei girriosia
Arszesni ne kaip pagonai,
0 jus tamsus indijonai.

Apie bobų darbelius dar nu- yre savo ratu toliau nuo saules

1

y

!

Suvienytu
sziauri-

i- ---------xi--------r------------ “ ‘ " — ................

Rumunijoj, pietinėj Rosi joj, 
Bulgarijoj, ir Pietinėse szaly
se Prancūzijoj.

Liepos. Prasideda pjūtis mu 
su brangoje tėvynėj Lietuvoje 
visoj Prancūzijoj,
valstijų vidurinėse ir 
neso szalyse, Vokietijoj, Aus
trijoj, ir Szveicarijoj. ..

Rugpjūtis. Belgijoj, Danijoj 
ir baigė tuos krasztuos, prade- 
ja Liepos menesijc.

Rugsėjis. Szkotijoj, sziauri- 
nej Anglijoj, Szvedijoj ir sziau 
rinep Gudijoj.

Spalis. Suvienytose Valsti
jose Amerikos, Ūkininkai ker
ta turkiszkus kvieczius (kukn- 
ridžus) kornus. O szvedai ker 
ta avįžas.

Lapkritis.

Pjūtis prasideda
ir Pietinėje

Pjūtis pietinėje 
Afrikoj, Peru szalyje, ir sziau- 
rineje Australijoje, arba Ocea- 
nijoj.. •

Gruodis.
Chili, La-Plata, 
Australijoje.

Isz to mes aiszkiai galim su
prast, kad žeme 
apie savo aszi, ir Dega raiu 
apie saule', o pakol ta raut apie 
saule apibėga, užtrunka vieni 

0 per ta laika vienu 
metu, žeme bebėgdama 
verezia apie savo aszi 365 
kius, ir del to pasidaro tiek die 
nu ir naktų.

sukdamasi 
ir bėga

metai.
apsi-

I sv-

0 kad žeme ausi

tylėsiu
Kitu kartu padainuosiu, 

Kaip jos puikei apsiejna, 
Kada katros vyras in darba 

ejna;
Tai bent kelia lietuvyste, 
Gerai užlaiko katalikvste! f

!

Paveikslas parodo ĮColtinos Sala artimoje Inlunkos Finlandijos ir Petrogrado. Toji 
sala yra apie asztuones mylės ilgi’o ant kurios randasi garsinga Kronsztado forteca. 
iaus galima matyti Petrogradą. Aplinkine jo-tos salos vanduo yra negylus o in Petrogra

dą yra iszkastas kanalas del laivu. Ant salos* randasi tik vienos fortūnos.
-..........................1---------

;ai budeliu.
Szimukas

daugiau galėjo nukenst

To

kaipo vaikinas 
;, nes 

jis nuolatos buvo ant lanko 
jrie darbo, o norint būdamas 
jau per sunkei dirbo ant savo 
amži'o bet užlaikė viską ir bu
vo sveika kaip krienas, o jau 
kiek Alena prikente, tai tegul 
Dievui buvo ant garbes. • 

Už tat gavo gera vyra Juo-

- Ir jis jau ant kapiniu gd
- tarė Alenele, atsidusus^

ne ilgai traukėsi nuėjo pas .Zo
selė o numirė labai paveizdin-i 
gai! prabaszczius parengė ant 
smert! , 1 ' <

— Abudu numirė ir jiji pir 
miaū jojo ir viskas pasibaigė. 
O apie mane ne buvo kalbos. 
i — Tankei apie tavo buvo 
kalba, nes nė galėjo žinoti, kur 
tu būni.
jieszkoti, kad niekas nežinojo 
kas su tavim stojosi ir^ visaip 
žmonis kalbėjo, o tu apleisda^ 
mas kaima niekam, o no man 

sakei in kur iszeini.
- Ne fyuv'o kitokios rodos, '

ba žandarai atėjo mane pnimt 
iii yaiska, o tai vis per Povylo 
praudžia, 
o viską galėtu -užgriebę tegul 
jam Dievas to ne pamena. 
Nes tavo Juozelio ilgai ne ma
tyt. . .

Ii,

ne

Kur tave gąltyomo, 
n.

kad mane praszalyt

— Eikiva broleli in grin- 
czia, gal esi alkanas,, tai užval
gysi, o ąsz bėgsiu pas jin,

■ * * n * • 1
Begk; begk, tegul su

jaus su jiaja ėjo namon.
Eidami užėjo 

arielkos.,
Kada prisiartinojo prie grid 

ęzios iszgirdo klyksmą mažos 
Noseles, kuri pabudus vevke be 
motinos. Inbego abudu in stu- 
ba ir ant didelio dyvo rado 
broli Szimuka gulinti ant suo
lo teip kėip apmirusi. Kalbėjo

in karezema netrukus prie giarbuvio 
mirszo apie praejte, Juozas pa 
žinojo Alenu ir Szimuka nuo sc 
nei, ba buvo isz to paties kai
mo Zavislo, o stubele jojo tė
vu stovėjo ne toli tosios kurio 
Povylas augino
Juozo motina tankei užtaravo 
už sięratelius kada Povylas

kaip paikszaa, ne pažino ne se- ,juogius baude.
seres ne szvogerjo. 
minėjo apie-Zosele ir POvyla 
tai velei apie ka kita.

Ant galvos rodo, jog jam la
bai skauda ir ant krutinės jog 
degina. Turėjo lupas nuo karsz 
ežio pajuodusias o akis persi- 
mainusias. Teip buvo nebega
le apimtas, jog negalėjo inojt 
in loyu,,tiktaj;aesuo su szvoge-

uz-

sierai oi i us;

Nuolatos
VI.

f Iii nunešže, nurodė ir paguldo. 
; Užsihcszihėjo nebagelui ant 

ilgos ir sunkios ligos.
įrJuozas nesudėjo akiu per 
cięla naktV vaktavo ligoni ir 
meldėsi už ligoni.

DUETAS.

Jis:— Tu mergyte, Tu jaunoji, 
Kam-gi kojas vis kilnoji?....

Ar gal szokti 
Panorėjai ? 
Ar ka linksmo 
Apturėjai?....

Ji:— Asz nenoriu szokineti, 
Kad, senatvėj nesteneti, 

Vien man linksma 
Labai yra, 
Kad szi meta 
Gausiu vyra.

-r- J. V. Kovas.

>

* k ■ ■» «. < - v faį I * » V
.i l O ..........-

Prie dangaus duriu.

Szv. Petras:— Kas ežia?
Dusze;— Asz!
S. P.?— O ko nori!
D.— Noriu gautis in dangų!
S. P.— O kas tu per vienas 

it ka gero ant svieto padarei ?
Duvau sziauczium ir ke

tūris kartus pacfctaotas!
S. P.— Traukis szalyn nuo

I)

I

, Smutha buvo naktis del Juo
zo ir Alenos nuo sugryžimui cžibii! Mes tokiu kvailiu ne pri
Szimono, nekantrei lauk;e die
nos ba ar szeip ar teip, žmogus 
greieziau duoda rodą dienos 
laiko negu, naktį. Kada praszvi 
to, nusidavė i Juozas in d vara,

imam katrie net kėtures pa-
‘"t i ' A . * ’ \ ‘ ,

• kur greičiausia gali gauti ro-

Alena

, Alena būdama jaunesne nuo 
Szimuko kada tėvai jųdviejų 
numirė tai turėjo daugiau var
go prie savo apiekuno Povylo, 
kuris buvo naszlys ir bevaikis 
tai privalo tuosius sieratėlius 
užlaikyti kaip, tėvas, nes jisai 
kanuobjuiiriasla kdhkiu’o, 
kad Ūktai už.
tu. bebuvo jis apglobėju, tik-

i užgriebi ūkia ir< '* L ■ - ■ v *ir tur-

da del ligonio. Ponia labai mie 
laszirdiiiga ir dorai ypata davė 
ant greitos del Juozo gyduolių 
del.Szin^otyo ir prižadėjo pati 
atlankyti ligoni, 
pribuvo, pamate jo 
yra tiarai blogiausiam padėji
me liepe tuojaus nusiunst in 
mįęsta parvežt daktara ir net 
pati parasze pas daktara laisz- 
kelj hpraszydam stovi ligos ir 
kdcĮ kdgVeicžiaūsid tpribūtu.

(Tdliaus Bus.)

Kada ponia
(Z 
o ligonis

r; ................ ...... J J y\,

''SAULE

BALTRUVIENE.

Mergica isz kito miesto at
važiavo,

Tuojaus jauniki gavo,
Mylėjosi kaip karvelei, 

Kaip jauni avinelei.
Vienas be kito nerimavo, 
jau rodos laike viens kita 

kaip savo, 
Jisai rymt be josios negalėjo,

Jeigu ne buvo darbe, prie 
josios sėdėjo.

* Ir kas isz to invyko?
Ta mylema panele isznyko,

Su kitu iszpleszkcjo, 
Pirmutinio iszsižadejo. ,czes turėjo,

Pejiki metai adgal (1914 mete) lai vas “ A neon” pirmutinis
perplauke per Panamos kanalu, kada likos užbaigtas.— • Kur
da randasi vienas inžinierius kuris prigelbejo dirbti kanalu ?Ir

ii

e ♦ *

Nesenci in Filadelfija liuva- < *» f *' t \ 4 •ziavau, 
Tai rots stebuklą pamaeziau, 
Boba in karezema atvežliojo, 
Turbut labai lakt norėjo. 
Ant vienos kojos nagyne, 
Rodos isz krajaus ubage, 

Drėse sudraskyta, 
Galva sutarszyta.

Kaip atėjo, 
Tuo jaus neiszęjo, 

Lyg vakaro sėdėjo, 
Linksmai klegėjo.

Tokiu bobelku ten yra invales, 
Bestijos girtuokles,

Nelaimingi tiojei vyrai, 
Per visa gyvenimą ne 

gerai, 
Kada boba iszsipagyrioja, 
Tai savo vyrui ant sprando 

joja 
O kaip pasigėrė, 

Vyras kaili pefetije, 
O laikais abudu susirauje 
Kaip szunes susipjauje;

Viską grinezioje suteszkina 
Tegul jau bus gana!

turi

J

y

)

» ; ?♦'. "" f v, v -■

PJŪTIS, ARBA VALYMAS 
NUO LAUKO JAVU.

Kuriose szalyse, ir kurtaOm 
laiku prieina.

" Sausis. Valo nuo lauko javus 
Naujojoj Zelandijoje, chili, ir 
nekurtuose szalyse 
Amerikos. . < n.

Vasaris, valo Javus Egipte 
ir Rytiries’o Indijose.

Kovas. Tik pabaigoje prasi-

pietines

ni.

nes ratas arba kelkis žemes no 
yra visai skridinas, bet payl- 
gas, tai-gi tam daigte kur mes 
gyvenam asti szalcziau, o pas
kui kita puse gryžta žeme vėl 
areziau saules, tuosyk pradeda 
but szilcziau, ir paskui visai 
szilta. Del to mes turim ketu
ris skyrius metu, tai yrą: Žie
ma, pavasari, yąsara, ir rude-

Tas pats yra visose sm ly
se žemes, tik žinoma nesyk iii, 
nes kada mus krasztas Žemes 
areziau saules, tai pas mus szil 
cziau kada atsitolina toliau 
nuo saules, tada szalcziau, dėl
to ir pjūtis jevu nevienokei pri 
eina. O yra ir tokiu szaliu ant 
žemes, kur visada szalta, įai 
tuose daigiuos kurie arti prie 
aszgalio, nes jie visada toli bu 
na nuo saules nukrypę, te daž
nai amžina žiema. O per juiti 
viduri skridulio žemes,
yra storiauses daigtas, (pavyz 
di obuolio kur turės storiause 
daigta?) Tas daigtas visados 
yra areziau saules, dėlto ten 
visados szilcziau.
kiu budu ten, ir žiema, ir pava 
saris, ir vasara, ir ruduo; visi 
metu laikai ? jiug sziltesni. Pa
vyzdi, kaip Lietuvoje rudeni 
truputi oras atvesta, tai szil- 
tuoso krasztuose 
tokia žiema.

kuria

Tai-gi to-

vos buna

— J. V. Szeszupe.

moteres

— ............ -I"-

Per klaida.

— Grigoriau, esi apskuns- 
tas s už suniuszima
Gumboviczienes ant trepu ju- 
su name. ,

— Tai-g ant nelaimes!
— Ka pasakysi ant savo isz 

siteisinimo!
— O ka, buvo labai tamsu, 

norint ir aki durk, o tamsumo
je palaikiau mise Gumbaviczie 
ne už mano paezia.

I

pripuola pjūtis
Rodą. . . > » ,

Jeigu kas nė nori pražilt, tai 
tegul nuplinka!

deda pjūtis Syrijoje ir Mažes- 
nojeje Azijoje.

Balandis.
ant Kipro salos, ir Persijoje.

Gegužis. Vidurinėje Agijoje, 
Chinuose, Japonijoj, Algere, ir 
Morpkijoje.

Berželis. Kalifornijoj, Ore
gone1, pietinėse. Ąmerikos vals
tijose*, Iszpanijoj, Portugalijoj 
fthlij'dj, Vengrijoj, Turkijoj,

Dvi mergaites.
Ar girdi Onukt 

tėvas yra jenerolu 
tėvas veikei 

Onuka:— 
klausyt ka :

X

Mano 
o ka tavo

Mano tėvas turi 
mama paiiepe.

Nli



1

Žinios Vietines
■1 1111

— Seredoje pripuola Szv.
Marijos Nevalninkes.

— Utaminko prasidės ru
duo, 9:36 Valanda isz ryto.

— Isztikruju szi nominaci-
Politikie-■jo atsibuvo sausai.

ria i džiaugėsi jog neturėjo už- 
fundyt.

— Lapai nuo medžiu pra
deda kristi — ženklas prisiar- 
tinanezios žiemos.

— Sziaudines skrybėlės 
kos atszauktos lyg kito meto.'

— Moterėlės vra •r 
darimo visokiu dželiu, po tam 
pradės ardyti visa narna, nes 
pradės savo rudenini czistima. 
Vyrai tada bėga isz namu.

— Per visa sau vaite’ West 
parke rodys vienas isz dydžiau 
siu karnavalu O’Brien Exposi
tion Show, kuris pribuvo in 
miestą penkiolikosia vagonio- 
sia. Dyki perstatymai bus lai 
komi kas vakaras.

— Klerikas p. Juozas Ka
ralius likos perkeltas isz Over 
brooko seminarijos ant lavini
mosi tolimesniam dvasiszkam 
moksle in katalikiszka univer
sitetą Washingtone, I). C., lyg 
iszsiszvcntinimui, kuris ketina 
atsiimti už keliu menesiu.

— Laidotuves velionio Vi k 
toro Laimanto atsibuvo pane- 
delio rvta ant kuriu dalybavo 
daugelis giminiu ir 
mu.

M. Vizgir-

*
Po $10 aukavo:
Sim. Norkeviczius, Mik. Ta-
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Sim. Norkeviczius, Mik. Ta- Po $2.00 M. Szabunas; 
czukonis; M. Sklorione'; St. KuĮPangoniute; Albina; Aleksan 

dravicriuto. “ 
a Viso .........v..... 
!* Doleriais ir smulk^mi 

aukomi. . . ,$64.47
'' ■ 1 —— ■ -----  - ■■ ■: - 1 ' 

T’ p ” t h

Viso per prakalbas 
surinkta .'.;.. .\ .. $726.47 X 

r Pažymėti kad 'ežiuos vardus y
Po $5.00 aukavo,: r-------m-—.——.-.‘5 "~.-s—-
Jurg. Krasnick^ J. Maji-Jkartn.

M.
4 .. UNION 

NATIONAL 
BANK 

MAHAHOt 
k CITY

a" i < ’

PirkitePecziu dabar
- - . -............ .. . - '---------- .---------------- ---  - - • - ■ .. . -------------

t4.

bilius; Jon. Zarnauckas; A. Be 
noviezius; Al. Stuczkieno; *J. 
Žalis; Sim. Paulauckas; Aiil*. 
Szukaitis; Sim. Paulauckas 
(sūnūs) Ign. Mftcejunas; Aut. 
Bartuszka.

.Viso

$8.00

aukomi.
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Capitol Stock $125,OOOX» 
Surplus & Fronts S4WMM14M)

Mokamo antra procentą ant ’ 
Budėtu piningu. Procentą prl- 
dedam prie jus u piningu 1-ma 
diena Sausio Ir Liepos mene- 
Bupse, nepaisant ar atneszat 
parodyt knygute ar no.

Mes norim kad ir jus turė
tumėt reikalą su musų Banka 
nepaisant ar mažas ar didelis

Bankas adaras nuo 9 vai. 
ryte lig 3 vai. popiet, Sulįsto
mis 9 ryte lig 12 vdL

Nelaukite kol ateis szaltas oras.

Reikalausite peeziaus ar hiterio.
I

t' ■ (f

,$13Q.00

---- -.-Il/ - - ----- ------"r-----

J. Janaviežius ir M. Geložele
— E. Mahanoy St.

K. Ptasznikas ir Alb. Ptasz- 
nikaito — Spruce St.

V. Supranaviczius ir K. Liut 
vinas — W. Mahany St.

T. Jusaitienc ir N. N — 
South St.

E. Urboniene ir
diene — W. Centro St.

O. Inkortienc ir N< N. . — 
E. Market St.

Valdyba vietinio L. R. K. 
; skyriaus pranoszdama apie tai 

Mahanojaus Lietuviams, 
savos nuoszirdžiai praszo būti 
gaileszirdingais del savo bro
liu Lietuvoje, kurios prispau
dė baisi nelaime.

Tai-gi prie apkaviino kvie- 
cziame visus vyrus, moteris,

nuo

jau randame ežionai ne pirma |

jiems tėvynė X
nes, juju vardai

Jio aukauja visada 
szauckas; M. Gavėnas; J. Am- jiems garbe ir

1

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

<♦

užymtos

vyrus, 
jaunikaiezius ir merginas, nes 

. dabar yra proga parodyti jusli
szirdies geruma.
visi Jusu brolius
skriaustus ir dar
džiamus!.... O jie, ta musu pri- 

paszialpa

pažinsta-

— Nuo panedelio prasidėjo 
rinkti pininginia auka ant pri
ėmimo sugryžusiu kareiviu isz 
kares. Piningai ejs ant kasz- 
tu kokie ejs ant parengimo pa 
rodos ir baliuko del musu ka
reiviu isz viso miesto, 
te kiek galima kada 
atejs pas jus.

Nedėlios vakara sugryžo 
isz Francijoa kareivis Vincas 
Matuseviczia.
joje iszbuvo beveik du metus.

Duoki- 
rinkikai

Jisai Franci-

Szelpkite 
baisiai 
vis

nu- 
skriau-

siunsta paszialpa sutiks su 
džiaugsmo aszaromis ir dėkin
gumu!

MAHANOJAUS 
SIUJU LIETUVIU 

VARDAI.

AUKAVU-

Tėvynes reikalams per Gerb. 
Kun. Kan. I. Laukaiczio 

prakalbas.

Rugs. 1-ma diena 1919 metais. 
Kun. Dr. Pr. Augustaitis $100. 
Kaz. Pangonis ............... 50
V. Jusaitis ir

A. Leskauskas....... 30
K. Diržis ........................ 15
Mat. Gavelis ..........  15
Jon. ir Ona Vitkauckai ... .11. 
Viso..............................$221,00

braze jus; A. Žvinakeviczis; Pr dėkinga —
Senovaitis; A. Urbonas; Jon. kaip Lietuvos gelbėtoju žino- 
Nackunas; Kaz. Žeglys; V. La-[mi no tik czion, bet ir Lietuvo-|jĮ 
pinskas;
St. Bartkcvicziųs; J. Bartkj)vi-
czius; M. Andrunaitis; M. Ku-|sziol nieko: — Ar jie neturi 
bertavieziene;
T. Civinskas;
Szalamskis; V. Juodoszka; Pr. I jausmas.

Fcl. | ;
Juoz. Macziulskis, I smagu kad juju miesto

Dam. Bcnevi-

A. Valcntanavicziu; |je. t
Yra noaukavusiuju da iki

Ign. Strockis; Kur tauHzjuose užszalo ne tik
Pr. Sklera; J« tėvyne, bet ir artimo meiles 

»- I. t *' M

Kaip kiiriėms isz juju gal X 
idgu kad juju miesto lietu- 

viai taip gausiai visados szel-

Sodeika; J. Aranauckas;
Pangonis;
Jon. Masys;
ežius; P. Sajoniute, Jurg. Ža
lia viezius; J. Bražinskas;
Cziginskas, Jonas Senkevi- 
czius; T. Jusaitienc;
mys; Mar. Mockaititne;
Geldotienc;

Visi žino kad Guinano peczei yra gvarantyti.

Guinanai sako: • juso piningai adgalios arba 
gaunate kita peczu. 

\ v į/ . 
' F

Visi gire Guinano peczius.

Prasti ar enamilavotl peczei ir hiterei.
' I ’

Galite pigiau pirkti pas Guinona. ’
t J' ' ■ .ĘTjJ

UŽ tai kad Guinanas perka pgiau negu kiti.

I 
f XXt

I 1

pia Lietuva — jie norėtu pri-
sidengti kitu padarytais ge-|#t4 
rais darbais.

— Nesideriglcite! 
aukauvusiuju vardai skelbia 
im placziai laikras^cziuosę ir j

Visu, .C
■ r ‘IX

T. Szei- 
Ona

Mar. Sirockieno;
T. Glinskas; V. Januloviezius;įskaito juos visame

Marc. Lapins- kur tik yra lietuviai - t _ _   I ' \' st'1 1 i I ‘ f
kas; Ign. Pangonis; 
ležele 
leželc;
Budginas; J. Litvinas; J. Szu- |dics sulyg tu kurie jus iszau- 
kaitis; J. Zableckas; P. Kazys;|gino ir iszleido in pasauli.
Jicva Peczkaitiene; Pr. Kras- 
nickas; Juoz. Valukonis; K. 
Karaszauckiene; J. Janktiuč- 
kas; Vai. Gedvilas; V. Barta- 
szeviezius; Sim. Kuodis; Kaz. 
Liutvinas; Pr. Sklera; M. Ben- 
dinskienė; 
cziene.

Viso ...

P. Navickas;
0^isaul^ėl^

!l jys-Ki | • • J r » I 
žinomi :

) • •

H BALL, Prezidentas
F. J. NOONAN, Vico-Prez.
J. E. FERGUSON, Kasierlus.
R. T. EDWARDS, Vice.Kas.

GUINANS
MAHANOY CITY. SHENANDOAH.

MT. CARMEL, PA.
. ® - į1 \ ' '•

X 

t
J.

i
1

Mart. Ge- [neaukavusiejei nieko, 
Juoz. Dcreszka; A (J. tiktai kaipo įszsįžadejusiejei Į 
Juoz. Dereszka; Ad. savo žemes ir neturintiejei szir !

Al. Aleksandra vi -

$300.00

ATSKAITA 5-tos. LIETUVIU DIENOS 
atsibuvusios 15-ta diena Rugpjuczio 1919m. Lake Side JParJęe

(E. Mahanoy Jnct. Pa.)

Ineigos:
Ncdelioj atsibuvo kriksz Nuo Mahanoy City stando

— Jusu klaida da pataisy- 
tina 1 Lietuvos szelpipio dar- 
bas sziuomi da neužbaigtas,— 
Szelps juju ją^ szolpusiejei 
gausiai, szelpkite, ir jus kurie | 
da nieko iki sziol, neprisidejote 
Įsidekite ir jusu vardu ir gar
binga Lietuvos gelbėtoju sura- 
sza: .

Vietinis Mahaųojaus T. Fon 
do skyrius laiko savo susirin
kimus pirma tiedeldieni kiek
vieno menesio 1 vai. Boczkaus- 
kus vetąineje. Ityik jojo narys 
Geriau eliau, peįu niekados.

! j

tas Juozo Maciejuno kudykio. 
Kriksztu tėvai buvo J. Jera- 
szus su p. Arkuliniene isz Ta-

Kriksztu vardu aplaimaqua.
ke Edwardas.

— Petnvczios rvta* •
Mountain kasykloje per 
plozija gazo likos

Buck 
eks- 

apdegintas 
John Jones 44 m. senumo, nuo
1321 E. Mahanoy Str. Jisai li
kos tuojaus nuvežtas in Ash- 
lando ligonbuti kur ant ryto
jaus mirė, 
vaikus.

Nuo Girardville 
Nuo Shenandoah 
Nuo Tamaqua 
Tags parduota už 
Guzikeliu parduota 
Pennants 
Vėliavėlių 
Nuo szokiu sales 
Nuo rato
Kolektos surinkta laike pamaldų 
Nuoszimtis nuo parko žaislu 
Nuoszimtis nuo parko karezemos 
Auka S. Bartkeviczia

9 9

9 9

9 9

$345.50 L. Baud. Kryžiaus rėmėju sky-
rius nuo ateinanezio109.55 , . . u.

7115 uurcs susirinkimus

LIETUVIŠKA AGENTŪRA!
Perkame, parduodnmc ir mainome namus, Jotus- ir 

ir farmas. Turime daugybę gerų ir nebrangių namų Ir 
lotų pardavimui Roseland — Chicagos mieste ir jo 
nplinkčse. ’ Turime daugybę gerų farmų pardavimui 
Wisconsin, Michigan Ir’kitose valstijose.

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

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

Atliekame perkalbėtojo (interpreter) darbų court*- 
UOSC. *

. Parūpinamo visokias legališkas popieras ir doku
mentus.

Padarome visokius vertimus 1 Įvairios kalbas.
Visokius patarimus apie provas ir kitus dalykus 

suteikiame dykai.
Atliekamą visoklua sjtpudos darbus. — Todct"Jeigu 

norite gauti grąžų, dpiliškų ir laiku atliktų spaudos dar
bų, tai paveskite j| mums. Klauskite kainij per laiš* 
kus arba asmeniškai.

Parduodamo visokias lietuviškas knygas, atvirutes, 
laiškams popieras agentams ir pavieniai.

Parduodame grojarlias mašinas (gramofonus) ir lie
tuviškus rekordui

Rašykite jdedami 2c stempų ir gausite musų katd- 
liogų. .

Abclnai su visokiais-reikalais kreipkitės prie mus, 
o mes jums pat aru ausinio.
suokite: 'v 1

Padarome visokius vertimus i įvairios kalbas.

suteikiame dykai. . : ' '

norite gauti grąžų, Upilišlclri ir laiku atliktą spaudos dar-

tJRSUg
REMEDY

CO.,
Patiria vartoti lokantlos paHkanagos vaistei:

Ursus Gyduolių nuo Reumatizmo, palengvi
na skausmus o sudrutina visų žmogų irsustL 
prina nuvariusias nervas. Kaina
Ursus Kraujo Valytojas, naikina visokius vi* 
perus ir nuodingus dalykus kraujyje, padaro 
švarų ir stiprų kraują. Kama.,.
Ursus Plaukų Apsaugotojo*, sudrutina senut 
ir ataugina naujus plaukus. Kaina
Ursus Moatis nuo Egzema arba Odos, iita 
mOstls yra gera di! visokių uodo* lygų, nuo 
nudegimo, uodos išbėrimo, sužeidimo, iina- 
rinito,nušalimo ir 1.1. Kaina SLOP 
Ursus Milteliai nuo kvepėjimd ir prakaitavi
mo kojų, vienas baksukas išgydys ir kojos 
bus sveikos. Kainą.
Ursus Vaistai nuo Komu, išgydo didžiau
sius ir seniausius komus. Kaina------OOc
Ursus Vidurių Švelnitojas, pigulkos kurios 
veikia švelniai ir reguliuoja vidurius, be skau
smo einant lauk, sutaiso pilvą ir padaro ape
titų valgyti ir būti sveiku. Kainat*>Oc 
Ursus Lašai nuo Dantų skaudėjimo, nuo už
degimo dantų smegenų arba abelnal skausmo 
Šios gyduolės sumažjs skausmų, nOrs dantis

I ir butu skylėti. Kaina BOc
Reikalaukite musų Gyduolių kataliogo. Ra
šydami adi e suokite šitaip:

URSUS REMEDY CO
160 N. Wells St.,

•I

Dep. B. Chicago, III.

Ui —Oi » » m » w Ml i—i-f' O 

Lietuviszkas Graborius*

A. J. SAKALAUCKAS

Ii
9 9

- už
99

9 9

)

I

i
801 EAST PINE ST. 

MAHANOY CITY, PA.
■

Rašydami laiškus adre-

1

Paliko paezia ir 5 Iszeigos.
Už orkestrą

— Parsiduoda naminei daig J, A. Larkin už ice-creąm, soda ir t.»t,

menesio 
antra ne- 

23811 |4©ldieni kiekvieno menesio. 
245.40 pęczkau^ku salėje 1 vai. Pri- 

50.50 [gulėkite in abi draugystes. k
— Visos tautos czion Ame- 

‘ •>! ,k 7 ; k

109.55
H ■

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

S. P. TANIS & CO.,
p Ralkalauj.m.
I ri liuoso laiko vakarais, fall uždirbt! nuo 
| $10 iki $15 } aąvaitf, pereidami per stubas 
I bu musų nauju išradimu. Atsišauki! tik 

URSUS REMEDY CO..
IM M. WELLS »t., I. CHIUHI, M L.
laišku:

M. I.

72.00
100.25. ... . .4 00 nkoje gausiui szejpia savo te-
45.00 vu sza^S — mes lietuviai ir-gi I, 

negalime neszelptj savo sžaliesh225.00
50.00

1.00

Isz viso ineigu $1770.68

• r

5.
* -*T

J

pecziai, karpotai ir t. t. W. D. Boczkowsky už spaudos darbus 
W. Yusaitis už fruktus, candy > 
9 9 9 9

John Cleary už candy
C. A. Haas už audeklu
B. & C. Cigar Co. už cigarus
J. Karaszaucku už Vėliava ir reikszczius
P. Kubertaviczia už mesa
Intaisymas estrados pamaldoms
J. Maher už duona
V. Lapinsku už liktarna, corn meal 
American — Tribune už apgarsinimus

tai,
viskas geram padėjime.
pirks gales parandavoti stubas

Atsiszaukite

Kas
už naudojima dvieju troku

i

I

del gyvenimo.
po No. 906 E. Mrketa St. (S.30

— Vietinis skyrius L. R. K.
21 d. Rugsėjo, savo extra su
sirinkime nutarė Mahanojuje 
rinkti drabužius, avalines ir ki 
tokius reikalingus daigtus su, 
szelpimui Lietuviu nukenteju- 
.siu nuo kares, Lietuvoje. Rin- 

x kimas prasidės nuo utaminko
23 Rugsėjo ir tesis iki subatai 

' 26 Rugsėjo.
pasiskirstė sekanezioj tvarko
je:

A. Urbonas ir K. Diržis, W.
Pine Str.,

A. Jokuboniene ir R. Strocz- 
kiene, Maple Str.,

E. Šukiene ir J. Peczkaitie- 
Įne, Rail Road St.

w A. Cziginskas ir T. Czivins- 
- kas E. Pine St.

M; Pecziukonis ir
pane kas W. Market St.

J. Szlužolis ir A. Benevi- 
czius — E. Centre St.

į

i

i

V

T. Križanaucku už plakatus jr ju isznesziojima .u
Už dovanas (praizus). r

Rinkėjai darba

x A. r | #

Geo. Stein už paskolinimą rato 
Sekretoriaus iszlaidos:

Slack 'Mfg. Co. už Canes

$56.00
375.42

31.25
49. 75 
15,00 
33.80 
21.00
15.27-
18.60
27.48
9.50
6.50

.2.01
L40t
5.00

15.00
2.00

Lietuvos. 1

Tautos Fondo 34 šky. Valdyba
P. S. Jeigu kurio vardas 

klaidingai arba visai nepagar
sintas per klaida, kreipkitės in 
T. Fondo sekretorių.

Banka kurį jums geriausia patarnauja
yra tai banka kuri privalote sau paskirti

t < • „ I < ****

Juso banka yra baiiKa in kuri dedate savo piningus.
Merchants Banking Trust Co. banka visada yra pasiren

gia jumis patarnauti. v <
Yra tai banka apie kuri kožnas mislina, kada jiems reikia 
pirkti namus. Yra tai banka kuri duos jumis rodą kur 
geriausia, investyti pinigus arba paskolinti jumis pinigu

W. TRASKAUSKAS 
'-4RAB0RIU8-' 

ee **^«žię*’o*r*%

. ..... I
*į:

z ‘

Didelis Balius.

Parengė Szv. Ludviko Drau
gyste. Mahanoy City, Pa. Ket
verge 25 September 1919 feoez- 
kausku salėje. ‘■Pirmos klasos 
Orkestrą.

Moterims ir merginoms
Inžanga vyrams

/

f 
f

50c.
25c.

Teisybe pasakė.

Ponia Skudiene:
r

JL

del nupirkimo namo. Yra tai banka kuri prigelbsta žmo- 
Yra tai banka kuri patarnaus jumis kaipo 

iszpildymuj juso testamento, administratorių juso turto 
arba apiekunais ant paliktu vaiku.
Yra tai banka in kuri privalote dėti savo pinigus. Visada 
yra pasirengė jumis patarnauti ir su noru duos jumis 
gera rodą kas-link bankinu reikalu arba atidarys jumis 
paezedžiu Skyrių kur juso pinigai atnesz procentą.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY OITY, PA.

—DIKEKTORLU—
L, Fękert, Vice-Prea.

guj biznije.

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY, P£.

Laidoja Kudua Numlrualn, Paaamd® 
automobilius, rlglnua Ir vežimu* del 
laidotuvių, krlksztlnlu, paalvailnejtmo 
Ir Lt. Krausto dalgtus tr LL
'igtl W. Centro SU Mahanoy City. Pa.

t Naujas Igrrndlmas del plauku.

yra pasirengė jumis patarnauti ir su noru duos jumis

f
J

Dckavoje % milijono žmonių už 
pulkus plaukus, o t ei p-g i sulaiko puo
limą plauku labai trumpam latke. !n 
vieta iszpuolusiu, atauga tankus plau
kai: Gvaranty.
Pasakykite kitoms tautoms.

1 kito pas:

Informacijas dykftL
Raszy-

Urs. Brundzas Cosmetlcs, 
8ta. W. Brooklyn, N. Y.

Dr. KOLER

J. Azi-

Keystone. Ticket Co. už tikietus, .
American Art Production Co. už pennants
Whitehead & Hoag Co. už guzikelius 
Už raszliava < .
Už ekspresša *

V

> • \
1 - ■

1.75
MT0.86

§3,50

Ar girdi 
Jonuk, ar piaidąVėi uŽpraszima 
tavo motinai idant ’a te j tu ant
piet pas mus? b 

J.-— Teip ponia.

X S
J

'W I i
D

I

r

i

... .. . . Komitetas:
Pirm. Mart. Geležele.

Isz viso iszeigu
X

‘ 4

I

D. M. Graham, Fr^ L< Fękert, Vice-Pres. D. F. Guinan, Trow. 
J, H. Garrahan, Attorney W.F. Rynkewio A. Dauisewic* M. Gavula

, . P. C, Fenton
------------------------

1,
--------- — . -------- -------

T
T. G. Hornabv 1 f

638 Penn Ave. Pittsburgh, Pa 
Dr.'KOLER yr* tImm- 

3 tlnln tarpo Lietuviu <!• 
ktarae Plttaburgo. Mo 
klsofil Varu ra v oje, al«- 

1 dljavo beffije 2< m. ta- 
vairias ligas vyru Ir

* moterų, todėl Jas nuo-* 
jdu gulai pažins ta. Gydą 

užslnuodinlma kraujo
Ir silpnybes vyru, spuogus, nietejimm 
ligas tinimo, invalrlas Ilgas paeinan- 
czias nuo neezystumo kraujo.
staukite ypatlszkal, per laisakus asa 
negydau. Dr. Koler kalba LenklaskaJ 
Ir Ruslszkal.
Of i sos valandos: nuo 9 ryte lig I 
vakare. Nedaliomis iki 2-v. popiat

>

■ -r—'-.. .

Žinomas peF Ž5 metus ir Valdžioj prižiūrimas

Henry Ji Schnitzer State Bank
' IPavelijant Suvienytų Valstijų Valdžiai kaip pirma 

tnin it* rlnlinr '
I pep

I
ji; i u .*— a eip poniu. : 1

51.42 O ka ji ’ Sake ?
- Bt' Mol > ■ , x. V . ..

Jonukas:—
tai paske jog vqliik pasilikt
namie ir gerai 'pavalgyt negu

: ' 51481
1.23 2t

779.22

Ineigu 1770.68
Iszeigu 779.22

i; -----------------------------------

> Pelno 991.46
• -J:'

I. Vice-Pirm.. Jpnas Žernauckas.
II. Vice-Pirm. Pr. Senavaitis. Sekretore, Sofija Rutkauckiute.
II. Sek. Ag. Biibniute, Kasierius, Mart. Lapinskas.

Glob. Kasos, Ona Križanauckiene, Pr. Sklera.

s

f

U-g t ’ nieko, lik

pas ponia atejt.
- i. -- -- -

Baisu.
— , Turiu ojt pas Purszkuti, 

’kalgal kiek gausių piningu 
bėjo .vienas isz ponu biznierįu.

— E j neeikiė, ba kur jis bu
na, tai labai augszti nuo por-
ežiu tropai.

i

■ , IL *. » 

... 7.
■i:; .■ i/viSiy

, 1.

s*

8

I l/

AUri-

taip ir dabar 8

SIUNČIA PINIGUS | LIETUVA
\ t jkj

.....................  ........... . . .... . . 111111 ■ "* U*     " 1 ■ ■■

>i! jr gvarantuoja
Norinčiu!i gauti prekes pinigų ir kitų Žinių 

meldžiamo kreiptis pas:

* M

1

Henry j. Schnitzer State Bank ,
141 Washington Street, New York, N, Y.

Telefonai, Bell ■■ Kensington 5316 
Keystone, - East 6720

Dr, E. G. KLIMAS.
PERSIKĖLE IN NAUJA VIETTA

, Priėmimo valandas: ;
Llkl lū vai. n te. 6 -1 vii. vakare.

2538 E. Allegheny Ave.
PHILADELPHIA, PA.

r,

j . • .J ■ .W 1■ j' i ■ !A- ... *i:; ’11




