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ISZ AMERIKOS
Du vaikai sudege lovoje.
Buffalo, N. Y.— Pora dvy

nuku Filipo Freedmono sude
gė ant smert lovoje mųiapras- 
tu budo. Motina paguldė vai
kus uždarydama juosius su ve- 
lonn idant apsaugot nog mu
šiu. Vejas nupute velona prie 
deganezio guzo, nog kuriu ve
lenas užsidegė, liepsna gavosi 
in lova ir vaikai sudege.

Sumiš paėmė 
nelegaliszka kudyki savo 

tėvo.
Uniontown, Pa.—

ant auginimo

Pas fajerbosi

Martinas
Lalley, fajerbosis Oliver 
sykiu No. 3, randasi nepapras
tam padėjime.
tarnavo Ona Baumann kuri su 
juom susilaukė mergaite, o po 
dvieju metu mirė.
rusins merginos

paėmė 
ant

Sesuo mi- 
Mrs. Ethela

Martiszko paėmė mergaite 
pas save ant auginimo, bet 
Lalley sunūs kuris turi paczia 
ir vaikus, sutiko ant priėmimo 
mergaites už savo ir isz to ky- 
lo tasvne. Senas Lal lev sako 
jog

Senas Lal lev 
neduos savo mergaites ant 

iszauginimo kokiam ten 
“hunksams”, ir sutinka ant to 
idant jojo sunūs priymtu mer
gaite.

kokiam

Nežino kaip tas užsi
baigs, nes nebaszninkes 
spyrėsi paymt mergaite.

sesuo

Konfiskavo už 300 tukstancziu 
arielkos.

Philadelphia.— Prohibicijos 
agentai konfiskavo už 300 
tukstancziu doleriu

u z 
arielkos 

prigulinczios prie Makso Mal
ant South Third ulv-gailio 

ežios.
Margui lis 

gaus užejimo agentu kurie
do daugybe visokio gorimo jo
jo sklode.

nesi likėjo stai-
ra-

Norėjo pakart žmogų kuris nu
žudo savo paczia isz 

pavydumo.
Wilder, Pa. — Nustūmęs 

savo trejetą vaiku kurie priki
bo prie sužeistos motinos, ku- 

tevas Wil’ia- 
atsiklaupe 

paezios, 
josios

ria paszovc juju 
mas 
prie

Feldkealler, 
ulinczios savo 

prie 
antru kartu

josios gy vaste

ka FMd- 
užkhmo ant 

pir- 
pasiseke
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William H. Todd, milijonierius
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ISZ VISU SZAL1U Isz Lietuvos Lenkams Sekasi.
Laik-

La.ike pusi kelinio

lite ir dcvvnos
< langei i sužcido.

nuža
ki tas

Manila, Filipinai.—

raszczei placzei 
nepaprastus

padovanojo
Brooklyn, N. Y. kasztu $35,000 puiku stovyla ant

miestui 
atminties 

' Neužilgio tasai stovy-savo 2758 žuvusiu kareiviu Franci joj?
garsus skulptūras Augustasias bus atidengtas. Padirbo jin 

Lukiman su savo asistentu pana Lea Rochester.

Kas puse valandos viena ypata 
buna užmuszta per 

automobilius.
Philadelphia. — Ant suva

žiavimo delegatu isz Aineriko- 
niszkos Apsaugos Draugu ves, 
kuriu sojnia.s atsibuvo Atlantic 
Cit\', sekretorius tosios drnu- 
guves apreiszke
sičius, buk Snv. Valst. automo
bile! užmuszu viena ypata kas 
puse valandos, arba tris kar’iis 
tiek, kiek ant geležinkeliu, ka- 
s\ klosią ir fabrikuosią.

Pranesziniai isz Anglijos pa
rodo, jog areoplanais
82,60(1 žmonių, o tiktai atsiliko 

o du žmonis
Apskaityta, jog prie 

bus

draugu-pažinstamu — taip jau 
nežinoma. Bet jeigu tokiu 
rastųsi, tai jie praszomi atsi- 
szaukti —■ asmeniszkai ar laisz 
ku in p. Jurgi Czižinauska, 

(asmeniszkai,
dienomis, p. Czižanauska gali
ma matyti jo krautuvėj 1908 
Canalport Ave.) Jisai žada su
teikti visu reikiamu informa
cijų.

Velionis

915 WU9 PI.

susirinku-

lekiojo

kelios nelaimes,
pražuvo.
pabaigos sziu 1920 metu

deszimts milijonu
Sziadien ant

<r 
pridėjo revolveri 
smegenų ir szove 
užbaigdamas 
ant visados.

Kaimynai dagirde 
kealleris padare, 
jojo tyksle pakorimo ant 
mutinio stulpo, bet 
jam gautis ant palicijos stoties

, sumusztasvisas sukruvintas 
ir apdraskytas.

Feldkealler mylėjo 
tiszkai savo paczia ir negalėjo 
iszkenst jeigu su kuom kalbė
davo, isz didelio pavydumo 
daejo lyg 
rio nužudė savo paczia.

pasiu-

didelio 
pasiutimo laike kil

Surado lavona moteries be 
ranku ir kojų.

New York.— Palicije ižgavo 
isz Hudson up^s moteriszka 
kuna be kojų ir ranku, kurios 
buvo nupjautos su pjuklu. 
Stuobris radosi upėje kaip ro
dos per dvi sanvaites. 
vasties motere galėjo turėti 
apie 5 pėdu 4 coliu, nog 25 lyg 
30 metu senumo, sverdama 
apie 130 svaru. Dabar palici
je pradėjo jieszkoti likusiu są
nariu.

Toji žudinsta yra panaszi in 
žudinsta Guldenssupe 23 metai 
adgal, kada upėje surado su
pjaustyta žmogų be galvos. 
Vėliaus žadintojas likos suym- 
tas ir prisipažino prie žudins- 
tos.

su

Už gy

suvirszum
automobiliu.
kožno deszimts žmonių pripuo
la vienas automobilius.

Praejta sei'edos 
kam- 

nnsižude915 W. 19 PI., 
Franciszkus 

gazu. Sau- 
to-

Lietuvis nusižudė. — Gymines 
tegul atsiszaukc.

( hicago.— 
naktį savo miegama jam 
bari,
senyvas lietuvis, 
(iiulaitis. Nusižudo 
žody bes priežastis esanti 

apie sanvaite laiko adgal 
Gudaitis omes guostis 
kata.
nuomotojo, p. Jurgio Czižinaus 
ko, velionis ir sziaip buvęs te- 
visai normalus žmogus. Dažnai 
jis inpulda.ves 
Gal tai del to, kad jo 
nis^kasai gyvenimas buvo 
rožėmis kaiszytas: jisai persi- 
skyres su savo moterimi, kuri, 
rodos, gyvenanti ežia pat Chi- 
cagoj. Kada, persiskyres nieks 

kad senei, 
nes velionis jau turėjos 55 me
tus amžiaus.

Velionis paėjės isz Suvalkų 
ubernijos. Jo gimtine esanti 

kur nors apie Gelgudiszkius. 
Jungtinėse Valstijose iszgyve- 
nes apie dvideszimt penkis me- 

Ar jisai ežia, turi kokiu 
nors giminiu (neskaitant savo 
hiivnsina nhni.Ar«\

kia
nešvel(MIKUS

Belo, pasak kambario

nusiniiniman. 
szeimy- 

ne

priklausė paszial- 
pos d įaugi ja i Vienybei ii', 
dos, Apvaizdos Dievo No. 1.

Lavonas atiduota lietuviams 
graboriams pp. F. Delnikui ir 
A. Butkui — ant 18 gatves.

1'0-

Indukusia myne nužudė 
mergaite bažnyczioje.

R v i n a s.— t
Abbadoje, insiutus myne susi
dedanti isz socialistu užklupo 
ant, bažnvezios, kurioje 
d e mergi 
y pa tas, o
Kalnas sugriuvo, 70 užmuszta. 

Visas kaimas užgriautas.
1 jaike 

dideles viesulus dalis kalno sn
griuvo ant Ihgorato kaimelio 
užgriaudamas 70 ypatų o dau
geli si iže i d o. 
randasi 
Manillos. Nelaime atsitiko nak 
ties laike todėl tiek žmonių 
žuvo, nes nesitikeio grasinan- 
czios nelaimes, 
gojo.
49 pasažieriai sužeisti nclai- 

mje ant geležinkelio.
Hawanna.- Daugiau kaip 40 

pasažieriai likos sužeistais, isz 
kuriu keliolika mirs, nelaimėjo 
ant geležinkelio Havana Cen
tral, terp Havanos o Mariano. 
Du elektrikinei karukai pripil 
(lyti pasažieriais susitrenkė ar 

Trenksmas 
buvo baisuj, bet baisesnis bu
vo klyksmas pasažieriu 
abudu karukai suėjo.
nesupratiuKis signolu per kon
duktorius buvo priežaste ne
laimes.

'Pasai kaimelis 
apie 200 myliu nog

tie k
nesitiko io

kada visi mie-
r>

t i Couch a. stoties.

kada 
Badai

Stebuklingi ižgydimai per pa- 
gialba krauju tekaneziu 

paveikslu ir stovylu.
Belfast, Irlandijc.—

apraszi neja 
apie nepaprašius stebuklus 
koki atsiliko Templetone, Tip
perary pavieto, kur nesenei nu 
žudinsta palicijos 
Wilsona.

Apie 6 valanda, isz ryto, visi 
paveikslai ir stovylai 
Tainosziaus Divan pradėjo te
kėt krauju.
suėjo ant tosios žinios pas Di
van regėdami taji nepaprasta 
regini ir stebuklingus iszgydi- 
mns.

Kareivis kuris turėjo sutesz- 
kinta koja ant kares atėjo ant 

, pa
teptas tuom krauju. Mergaite 
kuri sirgo džiova kelis metus 
visiszkai pasveiko.

Szimtai žmonių atlanko na
rna Divonu ir daugelis ligoniu 
suvažiuoje ant iszgydimo.
Japonietes žudo savo vaikus.

Tokio.— Apskrityje Chiba 
palicije iszsznipinejo daugybe 
vaikžudinscziu, jog labai susi
rūpino tuom labai.
poniszko kalendoriaus tai szis 
metas pripuola 
metai,”
teres tyki, jog visi vaikai 
ma tosia metuosia bus nelai
mingi ir panaszus in bezdžio- 

Valdže dabar nutarė ko
tą ises žudingtas

inspektori

name

Daugeli žmonių

kriukiu ir iszcjo sveikas

Pagal ja-

“beždžiones 
o visos neszczios mo- 

gy-

Abeliai. Birželio 24 d. buvo 
Trumpisz- 

Buvo daug atsi- 
, civiliu ir ka-

aprengia gegužine 
kiu sodžiuje.
laukusiu svecziu

Daug buvo alaus ir 
samagonkos. ” Viskas ėjo 

Tik 
paneles susi-

Apsiaubė 6 bolszeviku divizi
jas, — 15,000 paėmė in nelais- 

via... Dideli muszei prie 
Lietuviszkos Brastos.

Viskas
riszkiu. 

labai gerai ir linksniai, 
sztai vienas del 
ginezijo.

Židikai (Mažeikiu*, apskr.) 
Valscziaus valdyboj reikalai 
nepargeriausi. Vienas dalykas 
kad valscziaus namas labai ap
leistas langai popieriais ir len
tomis užkalti, o.prieangis, kad 
nori žmogus iii valscziu inejti, 
turi nesztis kode, nes kitaip 
negalima inlipti. 
rasztine, net baisu, 
pilua durnu. Žmogus nerūkąs 
turi greieziausiai sprukti lauk 
isz rasztines, nes kitaip 
troksztunici, o antra — tvarka 
pairusi: knygos sumestos 
stalo, sumaiszytos; didžiausia 
kalte ežia Tarvbos in

kad nesirūpina padirbti 
atatinkamu szepu knygoms 
lai k v t i.
dalykas tai netinkamas raszti
nes darbavimosi laikas, 
ant rasztines duriu ir užraszy-

Rasztinc adara 
nuo 2

nes
Inejus in
prirūkyta

nu-

ant

virszai-
czio,

szepu 
par vienas peiktinas

nors

nuo 8 iki 
iki 6 valandos

.Paryžius.—

Gene
sniu u- 

fortus prie

Lenkai apsiau
bia turi szeszes divizijos bol
szeviku susidedaneziu isz 30,- 
000 vyru artimoje Siedlicu ir 
Lietuviszkos Brastos, 
rolas W range 1 i s badai 
sze bolszeviku 
D n i e poro upes.

Lyg praejto utarninko len
kai paeine in nelaisvia penkio- 

tukstaneziu bolszeviku. 
Petnyczioje paėmė apie 800 
aplinkinėje Czikanovo ir Ploc- 
ko.

Baisus musziai ejna skersai 
upes Bugo artimoje Lietuvisz
kos Brastos.

Lenku taikos delegatai 
sutinka su 
iszlygoms.

Paskutinei telegramai 
nesza buk bolszevikai sukuo- 
pinia daugybia naujo 
užklupo smarkei isz naujo ant 
Lenku ,atstumdami juosius ad 
gal ir Warszavas vela randasi 
pavojuje užėmimo.

Ii ka
apie

ne-
bolszeviku taikos

pra-

vaisku

Warszava. —
:iszku musziu terp Lenku 
jolszeviku, visi 

28 pulko žuvo.

Bolszevikai paszove kuninga 
po tam subadė bagnietais.

Laike pasiu- 
ir

aficieriai isz
Kareiviai pa- 

silikia be vadu, nežinojo ka da
ryt, bot kapelomis pulko kuni
gas 
ant frunto, iszkele 
(rvžiu 
vardan Dievo! 
>ego pirmyn, 
tadzimino. 
lolszeviku buvo 
gas nes kunigas
<os sužeistas ant kurio puolė 
gauja bolszeviku subadydami 
jin ant smert. Kūnas buvo bai- 
sci subadytas.
AIVOS

Ignotas Korupka stojas 
in virszu 
“ .Pirmyn 

ir visi su Ii u ra
sza ūkdamas:

Tas dėjosi prie
Užklupimas ant 

nepasek m i n- 
Korupka Il

TX . . . ... i i v v..o. Kunigo laido-Kada u- kur j.s bus palaidota, tuves atsi,)|lvo iszkiimillg.ni 
’ ana diena Warszave, ant kuriu 

dalybavo pats generolas Hal- 
leris.

•’ Bandytas Villa farmeriaujb ir 
yra daraktorium.

Meksiko City, Mex.— 
bandyto Villa

pradėjo farmeriaut ir da pasi
liko daraktorium mokslaines
savo

apie tai busią, praneszta vėliau 
Vanduo užliejo 12 miestu. 
Binghampton, N. Y.— 

lėk u 
a^ztuoni tiltai likos 
Lackawannos g_L" 
kos nuplautas per trūkimą de
besio isz kurio nupuolė lietus 
kaip isz ceberio.
daryta milžiniszkai nes namus 
užlejo lyg pirmam laipsniui.
Pradėjo gyvenimą su 15 vaiku.

Ana diena 
Petras Tarakas naszlvs 
surisžtas mazgu moterystes su 
naszlia Zuzana llorczakiene isz 
Swoyersvilles.

Dvy- 
miestu likos užlietais 

nuneszti 
reteži akelis

J
li-

Nog

Bledes pa-
garsingiausio 
sziadien pastojo geru ukesu

Pittston, Pa.—

m i estei i je Cermunt illo.
Villa pasakė, jog ant senatvės 

likos •neužsimoka kelti revoliucijos 
gyvent malszei, ne Cr U r

gyvaste ant
Parakas turi 

keturis vaikus, o nuotaka apsi- 
žmogum kuris buvo 

vai- 
susi-

ni

ir geriau 
kaip statyti savo 
kulku.

vede su 
naszlys ir turėjo keturis 
kus, su kuriuoni teip-gi 
lauke septynis.

Vrangelis suemes 32,000 
bolszeviku Kryme.

Konstantinopolis. — Atėju
sios in ežia oficialus skaitlines 
sako, kad Vrangelis turis 14,- 

Išz ju 50,000
yra aprūpinti, bet likusiems 
90,000 trūksta, ginklu ir 
medegos.

Veikiantis priesz 
bolszevikai turi 50,000 karei
viu, taip jau sovietai turi 30,- 
000 kareiviu lenku frante ir 
apie 100,000 kareiviu rezerve.

Nuo pradžios puolimo, Vran

nes. 
vol i 
vaiku ir iszdave paliepimus‘pa 
licijai idant užraszinetu visas 
neszczias moteres ir daboti 
kad po pagimdimui kudykiu 
juju nežudintu.

priesz

Atbuvo kelione po visas mares
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12 v. ir 
vakaro.

Vilkaviszkio kalėjimo 5 ka
liniai puolė sargybinį atneszu-

• •• . 1 \ tAm a ~ •-------- --------....-------- . A------- -

atimti isz sargo ginklą, bet tai 
padaryti nepasiseko.
jie puolėsi prie kito, atome re
volveri ir pcrszove pirman sar- 
gybininkui poti ir patys pra
dėjo bėgti. Bebeganczius 3 nu- 
zsove, o 2 sugavo. Visi jie 
buvo arkliavagiai ir pleszikai.

Vilniuje jau dar-
v .  8 *

;*x-:

$

Rusu insibrovimas in Lietu-
Rusai besivydami lenkus 

i nėjo in Lietuvos teritorija. 
Taip, jie užėmė Vilnių ir kitas 
.____  ________;kol’ kas •
tuo, kad stratepijos atžvilgiu 
esą jiems reikalinga būti Vil-

Ta-

va.

si jiems vandens^uli*n/inojo Mvhis.* Rusui tei>’

Tuomet

sugavo.

Vilnius.
kuojas lietuviu komendantūra 
tacziau bolszevikai jos 
visokiais budais trukdo, norė
dami patys vieszpatauti. Žmo
nes baisiai nepatenkinti 
bolszevikais
ka slėpti nuo ju, kad neiszvež- 
tu in Rosi ja. Lietuviai vėl pra- 

‘ ‘ Nepriklausomąja 
Lietuva” kuria lenkai buvo už
dare.

darba

rusu
ir stengusi visa

I Ylejo leisti

Tomis dienomis kapitonas 
William Finch, kuris per dau
geli metu radosi tarnystoje lai
vynai kompanijoj White Star 
ir valde laiva Baltic, padeka- 
vojo už dinsta. Plaukinejo jisai 
po visas mares per 
atlankė jisai visas 
ant svieto.

46 metus, 
pristovas

TELEGRAMAI.

|i

*?

Ten jau musu 
Bet vra dar ir

ku-

— Vilniaus likimas princi
pe iszprenstas.
kariuomene.
bolszeviku kariuomenes, o Vil
niaus ir Gardino srityse,
rlos sutartimi su Rusais mums 
taip pat turi atatekti, yra dar 
ir lenku ir visai dar nėra musu 

Tuo tarpu bol- 
savo kariuomene 

kuria 
sovde-

niuje ir kitose vietose, 
cziau tiems gražioms rusu žo
džiams ne visi tiki, 
kad bolszevikai reta kada lai
kosi pažadėtojo žodžio, 
vyzdžiui, Aleksa — Angarietis 
jau atvažiavo in Vilnių ir 
ganizuoja savo kompanija, 
prieszinga Lietuvos respubli
kos reikalams.
Vilniuje re v koma 
bolszeviku instaigas ir 
noru norėtu jias iszpleszti vi
soje Lietuvoje, žinoma, naudo
damasis rusu kariuomenes pa
ge Iba.

Kreivakiszkis 
valsz.)

nes žino,

or«
savo

Aleksa sudarė 
ir kitas 

mielu

Per ta laika lit 
vežtas ir

(Rozalino
Kreivakiszkio dvaro 

darbininkai buvo sustraikave 
reikalaudami pagerinti būvi. 
Straikas tęsęsi dvi savaite, 

o meszlas ne-
szienas nepjautas. _ 

Dvarininkas pamate, kad ne 
tik tie darbai. liko neatlikti, 
bet ir rugiai gali likti nepjauti. 
Todėl pridėjo, ka darbininkai 
reikalavo. O darbininkai su- 
gryže pradėjo vėl dirbti.

Tai nemaža ir
turtinga parapija. Gyventojai 
visi lietuviai. Yra kelios lenku 
szlekteles, bet tai dvarininkai. 
Vadžgirys ir apskritai visas 
Szimkaicziu valsz. tai 
nu ’ ’
demokratu, 
veik 
jungos kuopa, kuri sutraukus 
visus sodžiaus gyventojus. 
Priesz rinkimus klcbęjias bau
gino žmonis. Bet žmonių akys 
buvo tiek praregėjusios, kad 
klebono siūloma preke
inkainavo ir beveik visi balsa
vo už V. S-ga.

Mariampole.

kariuomene, 
szevikai su 
braujasi gilyn ir visur 
savo “revkomus” ir “ 
pus. ’ ’

Prie tokios padėties reikia 
rimtai susirūpinti atvaduoja
mųjų Lietuvos srieziu likimu. 
Lietuviu inteligentija lenkai 
okupantai savo laiku pasisten
gė isz okupuotųjų vietų iszru- 
kyti, ir dabar ten lietuviu in
teligentijos beveik nėra.
tarpu paskui raudonąja armija 
seka Angariecziai ir kiti Kap
suko draugai, kurie ir per 
trumpa laika padarys visa kad 
bolszevizmo
Del to visos musu visuomenes 
yra didžiausia pareiga ejti sa
vo vyriausybei in pagelba ku
riant atvaduotose vietose val
dymo ir kultūros kelinio orga
nus. Visi, kas tik tiesioginiu 
visuomenes pareigu nėra kliu
domas, privalo juo greieziau 
keltis in Vilnių naujai atva
duotas vietas ir stoti in darbu 
valdžios ir visuomenes instai- 

Nes jei neisime mes, tai 
musu vieta užims kiti kuriems 

’Tiiftt.uvnR roRnnblikos reikalai

revkomus Vadžgirys.
i)

“pago- 
lizdas, anot krikszczioniu 

Kiekviename be- 
sodžiuje rasi L» V. Sa-Sault Ste Marie, Mich. — 

Per nuskendima laivo Supe
rior City 
o tik keliolika, iszsigialbejo.

§ Scranton, Pa.—
J

§

V > žuvo 29 pasažieriai,
Tuo

Puikia szei- 
myna turės Petrukas kada pen
kiolika vaiku susės prie stalo.
Bandytai pavogė pacztini

maisza su 100,000 dolereis.
Chicago.— Kada iszmetinejo 

pacztinius maiszus isz trūkio 
in vežimą, koki tai du bandy
tai pagriebė pacztini maisza 
kuriame radosi szimta tuks- 
taneziu doleriu bumaszkoms ir 
prasiszalino su automobilium. gelis Krymo suėmė 32,000 be- 
Piningai buvo siuneziami per 
Morphants banka del apmokė
jimo darbininku Pullmano ir 
Sherwin Williams dirbtuvių.

hni nrtvmn PnAfanlris nnt. vno*iii n n susek t n

000 kareiviu. brokeris
iIH 
nri

nežino, bet manoma

li aro

Vrangel i

<r r>

tus.

nors
laisvių, 160 lauku 4x«**M^**«, 
7«30 kulkasvaidžiu ir 17 gink
luotu autouįpbiliu. Vrangelis

kanuoliu

luotu automobiliu.
gi netekes 15,000 užmusztais
enžnistniR ir nnnnnlnsinis. '

Capouse 
prie

Bledes $150,000.

prigulintis
Scranton Coal Co., sudege ly 
pamatu.
Apie 500 žmonių pasiliko be 
darbo.

§ Washington, D. C.— Pa- 
gal 1920 metini surasza gyven
tojai Snv. Valstijų, tai Amcri- 
kas turi 105 milijonus gyvon- 

. toju. Valstis New York turi 
10,750,000 gyventoju.

§ Washington, D. C.— Lyg 
Augusto menesio

; Snv. Valst. sudego
nius bankus paezedumo 157,-

I(1(M Hdl dnlnrhia

lizdus susukti. gerai

gyventojai 
in paczti- gose.

visus fruhto
žygiuojanti.

1

i

Gautomis ži
niomis, musu kariuomene pa
ėmusi Seinus ir 
linija miestelius, 
priekin.

Ataduotu vietų gyventojai 
labai džiaugėsi, sulaukė savu- 

Tik kai kur nėr in mas- 
ta.uja, pasirodžius paklydusiu 
bolszeviku būriams. Pastarieji 
laikosi ramiai.
kad pra nn«i Ii knsin lenku. »

ju.

Ejna gandu,.

, .H
:ll«h|

’■I
’f l
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Pagal vėliausia ir naujausia 
skaitli, tai vokiecziu likos už- 
mnszta ir dingo laike 
nes kares 1,748,341 vyru, 
žeista badai tris kartus tiek.

svieti-
Su-

vieszpa-

*
ft

Ą

Ž'

!’

■J

Baisus padėjimas 
tauje terp pabėgėliu kurie ran- 

Tuju pabėgėliu 
t keli lukštą n- 

kurie ne turi isz ko mai
tintis ir guli senosia vagonud- 

prie geležinkelio stoties. 
Raudono Kryžiaus draugu ve 
maitina tuosius vargszus ir pa
lengvina visame.

* —

dasi Rygoje, 
randasi fenais 
czei,

si a

tai žmogelis 
iszrado

4

Kokis
Seattle, Washington, 
liauja būda nesziojimo ilgai 

pb nukvarbavimu 
kvarha tris karius. .Ji

sai tvirtina buk czeverikai nu- 
kvarbuoti ilgai nesziojasi, nes 
jisai pats neszioja 
tris metus, po
padu du kartus ant metu.. Ver
tėtu iszbandyti toio 
szlaine laike, 
teip brangus.

būda 
czeveriku, 
padu su

Iii.
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isz

czeverikus 
nukvarbavimui

budo
kada czeverikbi

toj<

nog kelini i- 
kada tonais 

atejviu kamisorius Ca-

»■ ■ - —

New Yorko kastelgardo ant 
Ellis Island salos 
kos metu adgal, 
radosi
minetti, atejviai isz visu daliu 
svieto buvo laikomi už pasku
tinius sutvėrimus, virszinin- 
kai 
moterimis

sutverimus, 
pasielgi nėjo su 

nežmoniszkai, 
nukonte

vyrais ir 
nog 

kuriu daug nukonte atejviai. 
Bet dabar, kada užstojo 
jas kamisorius Louis P. Post, 
tosios baisybes nustojo ir su 
atejvinis pasielgines kaipo su 

nes pats naujas ka- 
nežinant virszinin-

nau-

žmonimis 
misorius
kams, iszsznipinejo jujn bjau
rus 
Kzalino

Valdže

pra-

tokius

pasielgimus ir visus 
“von.” 

žinojo apie 
nemandagius pasielgimus vir-
sziilinku bnt tosioS saloS, bet 
žiurėjo ant visko sn 
tom akimis, 
persi mainys.

Kinai 
szu m

užmerk- 
bet dabar viskas

szimlien turi 
milijoną 

kurie vadinasi 
f r „ :; »<

suvir- 
dykaduoniu, 

* 4>>kareiviai.
Toji “annije” yra viena 
niekiausiu ant svieto, 
sanarei vra 
minusio luomo žmonijos, 
hajninkn, 
tam panasziu. 
siranda jokio paredko 
ciplinos, savo 
už nieką, o todėl pasilieka ka- 
riumeneje, jog tai yra leng
viausia būdas aplaikymo mais
to ir drabuži, o 
turi laukti kaip kada puse me
to.

Aficieriai ir kareiviai api- 
pleszineja keleivius kur tik 
proga ant to alslfaiko. — 
kia tai sziandienine 
K i n uosta.

Esmių

arini je” ISZ 
o kuriu 

rekrutuoti isz že- 
r už

vagiu, plesziku ir 
Terp juju ne- 

» ir dis- 
ai'icierius laiko

už užmokesti

kareiviai

To- 
annije

‘‘Esmių volą jaunu kaip 
žmogus turintis 35 metūs,” 
kalbėjo profesoris J. J. Tobias 
isz (’hieago Law 
in kelis reporterus laikrasz- 
cziu.

Priežastis tosios jaunystes 
yra ta, jog profesoris 
Inas arti 60 metu amžiaus da
vė sau insiiiti oszkos giles, 
kuris atnaujina žmogų pusiau 
nmži.

Abejotina ar tasai 
ris tik 
n toj toje.

Su vienytųjų

jaunu 
35

mokslainek

t urėdą-

profeso-
neszokines kaip oszka

Valstijų imi
gracijos-pilsi rengi nėjo priymti 
suvirszum milijoną nauju atej- 

Europos iri atejnan-viii isz Europos iri atcjhan- 
czius dvyloka menesiu. Dabar 
pribūvi rieja suvirszubi 70 tnfcš- 
taneziai imigrantu konia kas 
men esi s ir taaai skaitlius pasi
daugina kas mOnesis daugiau.

Laivynas kompanijos negali 
pristatyti užtektinai laivu ant 
atgabenimo atejviu, kurie plan 
ko isz visu daliu seno svieto.

Nesirūpinkime 
ketina prbuti danginu kaip 
grinoriu, o 
sau
jreš, su vaikais ir be vaikxL

grinor keliu
prbuti

tada gales jaunikei 
iszsipikiuot kokiu kas no-

SAULE
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prJtikrinti ii’
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Atejnanti November! • kaip 
rodds PcnnsyTvhhijos moteres 
thres tiesas balsavimo ant į>re-

rengi neja ant rinkimu. Kožna 
motore norėdama balsuot, tu
rės užsiregistravot o jeigu ne 
turi žemiszko turto turės mo
kėti padotkus teip kaip visi 
balsuotojai.

žmogus, kiltis 
myli 

negali

A pažviegtas 
paguodoje savo motina, 
savo paezia. ir vaikus 
būti bolszeviku.

Rtisiszkos 
kenezia neiszpasakytinai po 
bolszevikiszka valdžia visas 
kanezias nog sutvėrimo svieto.

Gyvenimas moteres Rosijoj 
yra. neiszpasakytinai 
Kožna motore, kuri ne turi nla- 
žu vaiku likos priverstįnŪi pa- 
ynita prie darbo ant lauko ar 
fabrikus, priek tam turi aprū
pint savo namus, o už josios 
triūsa, stovi per kolos valandas 
ejloje idant aplaikyti 
duonos, uždegti ugnį be malku, 
ir neszioti skarmalus kurios 
neapdenge josios varginga ku
na. -joj t

i ’ {ii(lnVuistracijc 
nepiltaaszirduigtV kai'isžka 

maszinū, kuri patrauko daugy- 
bia moterių in glitas kariume- 
nes ir jiaises perdirba ant žvė
rių, o jaunesnes payma prie 
dirbti.

Yra tai lengva ir pn’iku kal
bėti apie laisvia, kaip tai bol- 
szevikai platina savo mokslus, 
bet tokia laisvia kokia bolsze- 
vikai duoda
noms merginoms, tai Dieve ap
saugok visas moteres apszvie- 
tosia sklypuosią ypatingai 
czion Amerike!

moteres sziadien 
ne i szpa sakyt i na i 

valdžia

Bolsževikii 
v ra i

sunkus.

moterim ir jau-

sklypuosią
2

SUVALKIJOJE, VISŽAKIO
RUDOS KOPLYTĖLĖ.

Tsz 
žmon iu daugumas 
nusidavimu pasilikia

gana yra atokiai i 
ežios ir klebonijos.

.Darbininkams

nuo bažny-

bedirbant, ,j

nežino
(pirkt P. Szvoncziaūsios

iszvažiavo WarszavoŪ 
ko
paveikslu.)

Pargryžes isz 
pradėjo skubinai 
mis ir lentomis 
syt) rūdynus idant galima bu
tu priejt prie šzaltinelio.

WarszaVos 
paezvarto- 

griust ūžta i-

Buvo tai netoli atlaidai $zv. 
Baltramiejaus tai skutant rei
kėjo kad 
szv onto i.

Kaip tik 
Szaltineli lentomis, 
įlinkai jau dasiprotejo kad kas 
nors bus nepiųiraso. 
ant koturiu stulpu gražu 
geli, padaro kaip ir 
(vieta 
paveikslui.) 
graži koplytėlė, 
ir pati 
džios kasztnvo apie 80 rubliu.

Visiems buvo i n stabu, 
czion tas meisteris rengia, 
nigai nevienas ten nepasirodo 
mat baigti buvo isz puses 
džios.
, Papuoszimui 
ii a ujo P. Szv. paveikslo 
Baltramiejaus dicna.i, 
kurrtnkiojo pas ūkininkas 
lybes virvių, pririnko girriojo 
vijokliu kuriomis apvyniojo 
virves, ir iszdabino vietukia 
tartum pavoikslingiause, pri
kabinėjo apioliilk Įeitum 
kiti kad in Vietelių tokia malo- 
hu buvo dirstelt, sžaltinelis su 
czvstu vandenėliu buvo 
koplytėlės.

Apie toki paveiksi ingė pri- 
rongimn, žaibo greitumit daži- 
nojo visas apielinkes gyvento
jai Ir.lauko Szv. Baltramiejaus

I I
I z PlvIzIJoH darbu. Kožna divizija pa- 
|daillitiį (p įkyrius. Tu įkyriu Ihz vi- 
UĮię yra 3,620. Tie'skyriai surlHza 
Raudonąjį Kryžių su visuomene. Sky
rių' nariai renka sau aukas, sandelius 

Į1 r naiius.
Į Jaunuju RnudoTiadfs Kryčius atlie
pta dideli darba, Valkai tarnaudami 
BiislcdamH Ir draugams, tarnauja val
džiai. Prižiūri valgi llgonbutlnl J.

IR. K. vienutes duoda pagelba svetim-
,. ^ ... , .j szallu vaikams. Vaikus mokina tau- 

nes tė vietele lunko ir tikinti |pyt netik pinigus bet viską, 
pns. sznItinoli / garbin Dieva

nes ir
ii t>uvo pė*“tud^ šžv; B. utlrti.

R i rna viezins ta szn iti nei i n p-
A ' ' -aa * ? m. ji.

Tu skyrių Isz vt-l KVITU 
T10* skyriai surlszaj _ 

Raudonąjį Kryžių su visuomene. Sky-

Knygele Draugystėms dėl 
iszmokcjimo pinigu iigonia- 
ma ----- 50c.

KVITU Knygele Draugystėms, del
KaHicrlaiis nog ėudotu pinigu ant 
susirinkimu ------- 50o.

J f-taisydatns, gal nešitįkojū kąd 
jo tas darbelis ir 
paliks a ii 1 ilgai pdrtūūdottiū
jo tas darbelis ip tižiūah^mas 

o 
vienok ndt pe4' ;J16 metus £mo-

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

j
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gyvenimo musu szalies 
svarbesniu 

užmirsz- 
ti^artaLj^igW panikose ar kur 
iizrasziiose imtuose isz pasakų 
yra pažymėta, tai kai kada bu
na gana neaiszkiai. Isz tarpo 
tokiu atsitikimu patemiju asz 
4‘Žvaigždėje ’ ’ anuomet apra- 
szymo apie pradžia 
Rudos Koplytėlės kūris vertas 
pataisymo arba 
szvmo.

Viszakio Rudos sena baŽny- 
czia jau buvo labai apleista, 
1884 m. tuometinis V. Rudos 
Klebonas kun. Strimas pasita
ręs su parapijonais, 
valdžios leidimą, 
ežia galima pataisyti.

Klebonas kūn. Strimas, tuo
met pasamdė prie to darbb 
meisteri 
isz Tarpucziu szono 
poles kurs jau buvo daug baž- 
nycziu taisės Kauno gdb. 
ir darba pradėjo vafyt.

RimavicziuS ten bedirbda
mas vaiksztinedamas apielin- 
keje V. Rudos bažnytkiemio 
rado viduje pelkinotu balti 
szaltini su labai czystu vande
niu. Netoli to rūdyno, riokso- 
jo kasžin nuo kada sena muri
ne koplytėlė ir pagirryj prus- 
kapinės.
greit apgalvojo kad apdabinus 
ta szaltineli galima 
pelnyti.

Tuomet Viszakio Rudojė bu
vo du kunigai broliai Strlmai, 
vyresnis jau senelis emeritas 
neyikiszo in parapijos reikalus 
nieką, jaunesnis klcbonato; 
abitdu gero budo žnjoneS su 
parūpi jonais sugyveno ramiai 
su visu kuomi buvo priejnami 

Rimaviczius žinodamas 
padaryta savo 

ptipasakojo
. t 4

užra.sznose imtuose isz pasakų

Viszakio

isztiso apm

iszgavo 
kad bažny-

Antanu RimaVičzin
Marintn-

na

Oudruš meisteris

szis tas

ir t. t.
ju gera būda, 
pliaiia kunigams ] 
ir tib nebuvo prieszingi,

Ta stmianyma visi tris laike 
tyloje, tik meisteris veikiai lie
pė gizeliams ir kitiems darbi- 
iiinkams surankioti ūisas pacz- 
vartes ir kitas lentas sugabeni' 
netoli to pzaltinelio prie raisto 
ir sudestyt krūvon^

Buvo jau 
taisyt baigiama, gizeliai ir kiti 
darbininkai manė kad taį.sŲ- 
tvarko visas nuo taisymo l/až- 
nydzios liekanas, bet dyvas bm 
vo krfd tėip toli reikėjo tais He- 
knnnS irnhnnhj fina szaltHioliBi

bažiiytele beveik # « > • . »

r*
Pirmutine Lietuviszka

BANKA
!* A *

i

H * W

t

1 1
Nuo knren laiko, Karos Departmen

tal praszo Raudonojo Kryžiaus vest 
Idiirba tolinus, ypatiiigal karveivlu ir 

i darbu, pri-
fiemdūmi in( boiikas^ cŽ.i^tū ir

• 1 * *" J * "*r4f • ■. j ft,, ■ ( . J •• 4h i. * .

__________

žmones, ir Ruiiigai Ir lBhū‘nvi-Įž,urel kareivius iigoribiitzuoHo ir t. t.
sveika vandenėli. Tp laj k o Ju szoimynoins pagelbos

viską prirengt iki ežius numirė, užmanymas bile 
invyko. ir po sziai dienai 
numirė.

A. a.
tižgrcnde aplink 

tai darbi-

Sutaiso 
sto

ol tori u 
Panos Szvoncziaūsios

Isz visko rodosi 
gj d op instate 

paveiksią kursai ro-

le a 
ku-

vai-

* M *1 r k- L l.j

to gražaus 
SzV. 

gizeliai 
ga

viso-

szone

di’cūob ypil.cz priesz rtžvonte po 
•taisfphthi ir pė’r szvtaitė.0

M^istoWs tūrėjo ten gizelius 
ir giina phtrtrnantojii, kurio at- 
gūbfcrio'ki 
žiū? s kartam kas ir 1.1.

Po atidarymo 
kad'jau tikinti galotū priėji 
pasiuielst, stovėjo1 2 vyrai kam- 
žtaif apsirengė ir su varpeliais 
vis skambino.

■SžvJenticje Szv.

ūitrtvnautojii, kurio ūt- 
-j’yžiū varpelius, kam*-

ceremonijos

SžvJenticje Szv. Baltfamie- 
jau^jikinti žmonos prįjmszo 
Visokiu nuku valgomu, , ucval- 
goinu ir galop in skarbonkas 
pinigu. " ' ' ‘ /
Senis SkarŽinskas bare gizelius
pinigu.

Mat pas Antaūii’ RimaVicziu 
dirbo tuombt gizelis jaunas 
Vincas SkRTzihskutis, Jo tėvas 
Atkeliavo net nuo' Mariampoles 
in atlaidus ir atlaūkyt sunu. 
Senelis tojo naujoje Vietoje 
priesz P. Szv. paVeikšla pasi
meldęs, 
irias, ūžtiko gizelius tnluš pasL 
slėpusius begeriant isz bonkū 

jdu ir a.nkotus Aufnta belau
žant, kūr ir jo sūnelis belėbdn- 
jans: Palingavęs žmogelis gal
va, bare Visus skaudžiai kolio- 
lartiaA už heprisilank'ymh'prie

Tas gize-

bėpasivaiksžežioda-

dotiszkos tvatkos.
lis t. y. Vincas SkarZinskas bū
dams czion Amerikoje po kelis 
kartūs man pasakojo kad jo 
šerias tėvas juos tuomet rūstin
gai bare.

—O—

Po tu visu ten Viszakio Ru
doje Sžvoncziu, kas^in kas 
pranesze Pavieto valdžiai,* ku- 

g r i c be s i tyrinėtri tuojaus
ypacz pas kunigus.

atsisako kad 
nes tai csa toli 

klebonijos, 
daryta, tai

Kunigai visai 
nieką nežino, 
nuo bažnyczios ir 
Ieigų kiiS ten yra
:alte ūieisterio, o jie (kunigai)

ion nelyuvja ir nieko neinate.
Tas klausymas teip ir sudilo. 

Mat pavieto naczalnikas buvo 
Szatlauskils kyrio motore ka
talike, tai viską teip sau už- 
ėziftūpo kad vilkas sotus ir ož 
ka paliko ciela.

Tai-gi tokia pradžia Visza
kio Rudojo Koplytėlės kuri 

skaieziaukaip “žvaigždeje” 
šziadten da egzistuoja, ir žmo-
iies per Szv. Baltramiejaus at
laidus jia lanko. •

“Žvaigždy” apie ta 
teliū garsindama not nepasako 
ineisterio pravarde kaipo

kbply-
v uz- 

inaTjytojOf gal kąs teip tik ir 
piitūCsze. ’ i

ftaiin visilrn imli' krltnn fnktn.

Svetimu szallu pagelbos skyrius at
lieka darba užjurese 

UC- Įtintas per visa 
[kur Amerikos Raudonasis

Rima v iczi us su ta ise 
vietukia garbinimui Dievo ste
buklu nejieszkodnih.s, o 
gas CzOsna Sasnavoje 
M a r i am po 1 es szu lineli
met padaryt norėjo su stebuk- 

net P. Szven-

kuni- 
netūl 

anuo-

lingu vandeniu
buk ten gluosnelyj 

davatka maeziusi, bot P..Die
vas stebuklus ten nesuteikė ir 
su tiiomi klebono SaSnavo rū
pestis ant tuszczio nuėjo teip, 
kaip jam vikaras pranaszavo.

— Senas Kapsas.

AMERIKOS RAI IHINASIS KRYŽIUS

ežia ns i a

1881 metais Amerikos,Kongresas in- 
kure Amerikos Rauonaji Kryžių. 
Organizacijos tikslai sekantieji:

Pristatyti liuosnoros pagelbos ser
gantiems ir sužeistiems kares laike.

Sudaryti susinėsimo budus Ameri
kos žmonių ir karluomenes-Jaivyncs 
kaip taikos laike taip ir kares.

Vesti tautlszka ir tarp tautiszka ėu- 
pagelba talkos laike idant sumažinti 
|r nukreipti vicszas nelaimes, kaip tai 
isztikus dideliems gaisrams, tvanams, 
vėtroms, marui, badui, apidomijoms ir 
t. t.

Del iszplidymo vlrszminctu prlcdėr- 
yszczlu, organizacija buvo isztėigta ir 
Išplėtota

Prezidentas organizacijos yrti Šūvio 
nytu Valstijų Prezidentas, Kasierlus 
tai uvienytu Valstijų Iždo valdytojas.

Amerikos Raudonojo Kryžiaus val
dymas centralio komiteto apspręstas. 
Ih komitetą ineina vyrai, kurie atsto
vauja Valstijos, Kdsoft, Kares, I/iivy- 
nck ir Teisdarystcs Departmcntus Ir 
apie tužinas gerai žinomu Amerikos 
vyru ip moterių.

vAdlnamris ekžckutyvls komitetas

Darbas Iszpla-
Europa ir Meksika, 

Kryžius 
pagclbsta Mckslkonams sulaikyti bai
su mano plega. ,

l /r- V * k : *

AKYVOS ŽINUTES.

§ Pittsburg.—

Povylas

Ugnis su
naikino tdbako fabrrka Fried- 
būrg Tobiico Co., padarydama 
blodes ant $200,000.

§ Steeltmi/Pa.—
Mhrovicz apskundė savo gas- 
padine, buk toji nosziojo jojo 
apatines drapanas.

§ (’hieagd.-— Terp straikie^

• ♦

riu ir geležinkėliccziu kylo su- 
mifezimas laike kurio likos su
žeista apie 30 ypatų.
i ■ 
». A-*.. .....N.-............ ................

FARMOH -
Pirkitą farma didžiausioj Lietuviu

FARMOŪ FARMOSi 4

Kolonljol, Michigan stėlto, CzU Jau J 
yra pirkia suvirsz 400 1ietuviu farniaa. 
pirkite ežia rudeni bes pavasarijc bus 1 
brangesnė#, fountain aplinkoje Žemes l 
yra pagarsėja saVo gerumu Ir vrszije ;
’ J ft 4 ii JK7j • iM .j . . r _ » ♦M
1

davlnejamos Michigan ntelte.

Turiu ant pardavimo 67 farniaa hu 
budinkafH R sodnais prlclnaiiczlais 
prie upiujr puiku ežerlu, tclpgi turitl 
daug f^rmu pardavimui ši/ gyvulels Ir

yra pirkią suvirs//400 lietuviu farmas. 
Pirkite ežia rudeni hes pavasarijc bus 
brangesnes. Fountain aplinkoje Žemes

visas kitas Žemes kokias tik yra par
davinėjamos Michigan steltc. Par
duodu tarmas ant lengvu isžmokėjimu. r
budinkais H sodnais
priė upiu ir puiku ėžėrlii, tclpgi turiu 
r _ ’ v j
padarais. Dėt platesniu žinių raszykite 
o gausite farm u katalogą':

J. A. Žemaitis, 
Fountain, Mich.R. 1.

ft“

1 M *

Siunczla piningus in visas dalis 
pasaulio. Parduoda Laivakortes 
ant geriausiu Linijų, už kompani
jos prekes. Priima piningus del 
saugaus perlaikymo, tclpgi moka 
procentą nuo padėliu paliktu no 
mažiaus 6 menesiu.' Iszdlrbu ir 
Notarlaliszkai užtvirtinu visokius 
Dokumentus, Paszportus važiuo- 
jantlctns ln Tėvyne. Banka esanti 
po didėlio kaucija ir kontrole 
Valdžios Bankinio Departamento 
pu kuria atliekant reikalus nėra 
jokios baimes. Raszykitc ant 
Žeminus padėto adrėso o gausite 
visada atsaklma:

Joseph G. 'Bogden, 
Banker & Alderman.

P. B. Lie. 159.
Cor. W. Trtihir AYe; ft 8. Main St.

DuBoiSf Pa.
r a

Lietuvė# Prekybos
Bendrovėb
BANKIERIAI .

Tarnauja Lietuviam^ 
Siunczia Pinigus ih Lietuve

t

r

doleriais ar auksiiiata, pagal 
dienos kursą. Parduodame 
Szipkortes. Iszrupinam Ėas-
portus. Siuncziamė tavonu 
in Lietuva. Reikalnudam 
platesniu informacijų pra- 
szome raszyti ant žemiaut 
padėto adrešo: j \ 'V

Reikalaudami

LITHUANIAH sales 
CORPORATION, 

414 Broadway, 
So. Boston, Mass.

Užriszdmc Lietuvos 
laikraszczius.

I

<

i

I •*» fl . 8 <V‘a:
■■MNMMa

‘ Si

PRANESZIMAS VISUOMENEI v 
‘4

^iuoml praneszikin Gerbiamai Lietuviu Visuomenei, kad szlomls dlėnd^
i - ‘ . ,, " -
Lithuanian Marlių, Forwarding Co. kurios tikslas yra sanžlniszkal> pątar-

' 1 - . r -

persiuntime drapanų, valgomu daigtus, pinigu ir t.L
His kas-link persiuntimo bei informacijos, meldžiame kreiptis ant szlp, 
adreso: LITHUANIAN MARINE FORWARDING ČO.\ J

- u‘I■' ‘« 203i West '33 Street”*’4 , t * « • ■ k > t ' l!!ff ♦' 1
, __________ , * , I . . t * » * Į įi į f ...

y L UUVO^IUIU V . . . . ,

mis atsidarc New Yorke nauja Lietuviu Persiuntimo Agentūra, pę yardn
--,w- --------— - I I—---------WJTJ------------------------------n ---------------------------  -- ---------------------- ------ - ----------------------------------------------- - -- * „ r J

liauti Lietuviams persiuntime pagelbės savd gynimoms Lietuvoj^, kaip tail
Su visokiais rclkaM

ji

I

^^Nd^'York; N! y'C
* , n k f •< r? . 1 , t - .n * Y i " L

N

Pinigu Siuntimo Agentūra
skrlcziuosp, kur buvo insibrlovc lenkai ir labai nualino gyventojus. 
Pinigus sfunczlu žemiausiu kursh, greitai ir bu l
rodąs grižtantlęmk In Lietuvd, pampinu paHus, lalvakortefl, padarau

vyru iy moterių.
vAdinamris ekzekutyvls komitetas 

yra pakomitetns general io komltto. 
Dr. Livingnton Farrand iszrinktas pir- 
msedžiu ir Jam pavesta prižlurRjlmAd 
viso veikimo. Raudonojo Kryžiaus 
Kares Taryba veikla tik kares laiko. 
, Raudonojo Kryžiai* vyriausioji Jtva 
tėvija randasi WaahiiKtoue ir susideda 
isz sekahcziu:

prie kurio randąsl 1 
i
tas ir ėlcc- plrmšedis.

Po vice- pirmsedžiy yra valdnintfas, 
direktorius dvetimsz^ilinio ^daybo ’ir' 
generalls direktorius
Gėneralis direktorius veda visa Ąmėrf 
kos Raudonojo Kryžiaus namini darba 
su pagelba sekaneziu biuru ir departa 
mentu: .

KarcivfszUds pagelbės biuras, kuris 
apima karės lalka-ka vardas rciszkla, 
inimant lauku, ligonbucziu, dabojimo 

'i
Taikoje

įlieto pin
-- - -- —,__ >—■ rąszpnlnkas, kąįir

nlnkąs, patarėjas, paszalinls komlta*-

Ekzekutyvio koniLtetbtj plrnjsėditf 
njsztininkas, jf^ir

direktorius svetims^iUnio ^da^bo ’ir 
gencralls direktorius
Gėnoralis direktorius'veda visa Ameri’

ll ii > •‘U k i ' J 4 'f lt f. į ,

NE8ĮTIKĖJO joti padarys 
TIEK SMAGUMO.

■’ ? * J’ ? r* ** "V'*" * " . •*/ ’ * "'*•

Slunczlu azlrdinga padekavone ui 
*) puikia knyga kokia yra “Tokstan- 

Įf We** Kakta*. DA toklti istorijų 
JI.Ji' i1 A—Ju olL—A| 

radau toje knygojq, kuri mano palink- 
b ;/ \.,J. :. v. y_ Y
darbo tai tuojaus grlėbluos už knygos,

telp puikią knyga kokia yrą “Tūkstan
tis ir Vied* Makbl*. Dk toklti Istorijų 
ne esmių girdėjas ir skaitės kokias 
radau toje knygoje, kuri mano pallnk- 
smlha dieną ir naktį. Kada paeinu Isz 
S h ‘ ‘__ _

i© rup! man nereikalingas vietas. Ne- 
ikejąu ka kiti kalbėjo apie (a (knyga 

tau heopąrslgabeūau rodystes 
“SaUlta“. Vėlinu kolnam jUM pirkt!

i užimta doleriu. Su pagarba, 
Malaiszka. Sparrows Point M<£

į

tr ekaltyt^ o turcB emagntnd daugiau 
kaip ūi.szimta doleriu. Su pagarbą,. 
Vlnciaj 
t .1 J,<*

l •♦t r • *T t x t l-U us
Ž 
d Į/

k / I TT

I^zbėgus lenkams Isz Lietuvos, greita 
pagelba yra reikalinga visuose ap-

Pinigus š.tancziu žemiausiu kursp, greitai ir su gniranclji; ’ sutelkiu'' 
rodąs grižtantlęmk ln Lietuvai, ^artiplnu padus, laivakortes,1 padarau'^ 

yisokius dokumentus, stiteikhi rodąs kaip parsikviesti gimines 3są
Lietuvos. Flnigus 'siuskite pacztos money orderiu ir indekRe 2 Centu' 
stampa atsakymui ir adresuokite; /t f-‘ > -

P. Mikolainis,

n t i

53 Hudson Ave. t Brooklyn, N. Y. J

t
nr<l

VYRU * laktatas’KOLER YrA Ylefaatlnlstarpe Llettfvlu daktaras
LIGOS
/G’f

■ r, v<

l

Plttsburge. Jisai mokinosi Varszavoje, stndljavo begije 
82 metus In va Irias ligas vyru ir moterų, todei jis hnbdtta- 
nlat pažirista. Gydo užslnuodinlma kraujo ir silpnybes 
vyru, spuogus, niežėjimus, Ilgas tinimo, invairias ligas 

.... . ......................
tišzkai. pcr latsžkus asz negydau. Df. Koler kalbą Ituflsd-: 

1" ' ’ “ ‘ ‘ - - -
Nedellomis Iki 2 vai. i popiet.

■. Dr. KOLER, 638 Penn Ave. Pittsburgh, Par 
m w ■ U a*> Ir nž ir ur*w r'r ’< w .w ir. .w w o w w m t w g ~n 'ir ■ t~ nr~<

82 metus In va irias ligas vyru ir moterų, todėl jis iinMu*- 
nlat pažlrista. '< 

<Į 
paeinanezias nuo ncczystumo kranjo. Atėlnzaulūta

kai Ir LdnWszkai. Oflsoa valandos nuo 8 ryte lig 8 vakarė, 
Nedėliotais iki 2 vai. i popiet. » < / : ; . 3

•>« >
T

(ligonbueziuose), karcivišzku szinkiu 
ir szolmynsi'ikas tarnystes. TaJkėjė 
skyrius prižiūri kariuomenes ir iaivy- 
ącs vyrus, (kgri ligonbucziųot|ov mokiu 
imo stovyklose arba viciizos sveikatos 
1nas, Veikla pagalba kur* tk Ir kaip tik 
reikalinga, . Frižlure|i(nas, kareiviu 
šzciinypu pdręina po’rNamti patarna- 
vmo (Hbipė Service) skyriaus ir uži- 
ma svatbid Vieta. ' f •

CivHiszkos J Pagelbės skyrius, api
ma visus tautiszkuif ’ ir (arp-tautisz- 
kus nelaimes aprupnimųs ir pagėlba; 
po-kares prižiūrėjimo biurą; pląigu 
prfsk^rlmo iftformacjoš biurd; tiūdl- 
Ueszimo bitira; kareiviu ir Jurininku 
a žemy n u pagelbos biurą, visuoipenisz- 
ka niodikallS?ka tarnysta, informaci
jos blU ra ir.,F6i’ėign language Ihfbr- 
rnatinon Service. \ ; )

Per pąskutlnl' vardysta. biurą, kuri 
Raudonasis Kryžtauą paėmė nuo Su- 
vlėnytu Valstijų valdžios, Žmones ku- 
tie uėkalba ąrigllszkal gėli gauti, pa
gelba savo kalboje visokiais klausi
mais Ir rcikalals.Ddrbas biuro Svaė- 
bdš. * '

pąbojlmo (pursing) taurtt^ užsiima, f 
prisiraszymu, įr paskyrimu slaugytoją, 
mokinimu naminio dabojimo, kūdikiu 
ėriežiurejmu, vieszos sveikatos dali
jimu, tinkamo valgio mokinimu, svei
katos užlatkyipp, mokslu 'ta. h

Vieszos Sveikatos biuras, kurio tik
slas yra vltlur Inštolgtl sveikatos cen
trus*, Szltaa dopartniėhtafl mokina 
Pįrmlausla pagelba (first aid) ąužęis- 
(emfl, gyvasties gelbojinia; ir kitus pd-

* *' .*.*t '> v. 'T/. /-i t .» i 4 /j 'A .....snaszus \ __ ___ _____
las szlb, tauta yra visuomculszkrts 
sveikatos darbas ir <lirpti. sandarbyjo, 
tfu tftutlszkals, vaistl^žkąis Ir 
tiszkals sveikatos fiidėjlmais.

piniginiszkas dopartmontas, kurs lai- 
1
šzfcistu pinigu. L * *1 * " ■*** * - •
bepartmentas reguliariszkai , peržiūri 
atskaitas. ( t ‘

Palengvint , paszelpOs drtrbo vtau 
departmentu Suvienytos Valstijos pa
dalintos ip keturiollką. dalią. — Nau
jos Anglijos, Atląntiko, Pennsylvąnj^ 
jos ir DėtaiVare, Pptamac, Pietų 0tŪf, 
Lakė, Centrills, Piėtvakarii, Sziaiiri- 
ėiit, pziauj’yakariu, Įyfojuntain , ,PAęi^

snlAr, arba geriau' žinoma “keturiem >11^ l -r. M

ąe« vyrus, ky1'1 Hgonbucziųo^o, mokiu g 
imo stovykloje arba .views sveikatos 9, 
in'stėl^oitiu prižiūri jcarėlviu Hz.cimy- g

. Prižhire|i(iias t kdrolviu n

p

ka ,piėdikallš$|cą tarnysta, ihformaci-

rnatinon Service. \ ; )
Per paskuUpl vardysta. biurą, kuri.

Raudonasis Kry^iauą paėmė nuo SU-

brisiraszymu, ir paskyrimu slaugytoje

Vieszos Sveikatos biuras, kurio tik-

pftrmlaualą pageĮba (first aid) ąužęis

i

/ 
/' 
/ 
/
/ 
e‘‘

i 
f 
/ 
/

✓

/ 
f

višuėmenisžkus darbus. Tiks- n
visuomeiilszkaslas szlb ,■ 

i 

su tautiszkais, valsti^žkąis 
. .v G«f r * r t ' i «i'"'2

k, w •« ... — ... w w v w w w w r-* .

Prie Raudpnojo Kryžiaus randasi 
piniginiszkas dopartmontas, kurs lai
kė, teisinga HtuąSza Inplauknancziu ir 
šztaisfu pinigu. Sulig* Konkta‘^0 rėl-' 
kalėvinio Suvienytu Valstijų karėtf

jnies-

fic ir Švethttszaliu, Terrltprltl ir .ItH ' .. ! L ./ . ■.1
^K14.4 ta f >1X1 .

✓ ;
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Labai Svarbus Pranesziinas!
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iii Lietuva,- siusk
O

1.. Jeigu siunti pinigus., 
pev “Lietuvę^ Amerikos Pramones Bendrove 
persiunezia geriausia ir pigiausia.

2» Jeigu nori važiuoti in Lietuva, kreipkis i * 66 Y" a i • w...... n •w-^ * j .

V

*

»

! ‘

I

prie “Lietuvos Amerikos I’rnmones Bendrove
IjV 8 i ’ 1 4 isuteiks Taiiiistai teisingiausias informacijas, 

parūpins laivakorte, iszrnainys pinigus ir gražiai 
iszleis in Lietuva.

.< f j ; • ' ■ . » ■''I

3. Jeigu tari susitaupęs pinigu inyestyk 
juos in “Lietuvos Amerikos Pramonės Bendrovė“ 

'* J««S^ h • > 1 j C * * * ' 1 4 'f ‘ 1 ' * ' ■

szerus. Gausi gerus nuošzimczius ir tavo pinigai

4

'I

Lietuvos Amerikos Pramonės Bend rovė

dirbą dei uaudos tnu ir Lietuvai.
. .............. ... - . « ■

4. Dabar “Lietuvos Amerikos Pramones
b . • • • v J 'l1 *... F ' • ' U M «... '

■ 4 i* I M lt. r 4

4
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2 I

<

f-,

*
J

V

t ą

J

įl V " < 11
Bendrove”

> 'J a ?-\d ' <’ . ~

palengvinti tftyo brojiamą ir, sėfeątęiąs 
gėd>uyi

> H

F‘;

ru^szia Lietuvoje fabrikus idflnt 
pasiekti 

prisidėk prie szios Efęndfeiveši Todėl 
v*1 ' i ,■ kZa1 1 *T ■ 1 « '► r. J| , M Mm'A i Jj,' . jį ./■lį,' į iiĮlr,1|, „ F i, ju I1 Ifc

noatideliodamas. Szęru dabar da gali gauti po 
810 viena. Virk kadiuigiausuii gali., Pelnas tau 
ii* nauda Lietuvai bus neapsakomai dideli.

,S"< H. * < * ■'

c f Pirk kadaugiansiai gali.. Pelnas tau
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Lithuanian American Trading Co.
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PER VARGA? IN LAIME.

—- e: ne!
kirsk.... Žiūrėk
užmušt tave!.... •

— Ne manė ‘ ndszkaS

t’isuomef budrtto 
neturtingiems žmonėms.
galinus, du mažažemiu, sudėjo 

glo užpuls, po arkli prižadėjo nuvežti. At- 
, pa- 

skobui

paklusnus Į ®Haupe keletu skatiku,
Pa-

SAUL®' ri

nekirsk, 
e

no-

jojo.gera Onos kniminkrt
ne 'gelbėjo Onai aprengti ligoni 

mano valia ka kirsti ka no!.... [apvalyti 
Abromkis nupirko, matike vis- 

Insnkyina, (u-ka iszkirsti!...
riu pildyti, o jei 110, tai darbo 
nebus!.... Ant tn žodžiu, isz- 
kilo (lidelisxasztrus kirvis ir 
[mole ant ąžuolo.
storos skiedros ]

. Tik sztai urnai, oras 
smarkumu 

pu fnt žemes, prislėgdama 
Ona drebėdama suri

ko: — O! Jėzau, Petrai., 
tuoj nubudusi isz

Apsidairė aplinkui, 
bet nieko nemato, be kudykio, 
kuris ramini miegojo, 
vygYttej. • '

V-isrir bnvo tylu, tylu!.... Ir
vejim langinyczias blazginti ir 
per kaniinn szvilpti 
tartum ir jisai pavargęs,

Menulis skaiseziai 
szviote, per griticzios langė ir 
mažas kntukns ant aslos 
linksmai žaidė jo sidabriniuos 
sjiinduliuos.

Ona po tokio baisaus sa'pno 
da labiau eme rūpintis ir neri* 

Ji mane, gal tikrai eg* 
gal teisybe 

Gailestis ir rn-

tolyn.
suirti ir egle visu

PlaczioS, 
pradėjo lėkti

Petrą.

szoko.

mindo. ‘

— iy 
miego pa

mažoj

palibve, 
v uz-

mauti.
le Petrą prislėgė; 
sapne mate.
pūstis'jos szirdi, taip suspau
dė, kad nebesnmane nei ka be
daryti, tik užsikniaubusi in 
pagalvi eme pasikuknodama, 
kaifi mažas kudykis, verkti. 
Bet vėl sztai rodosi Onai, kad 

ausi patylomis 
Neverk, nusira

mink, turėk vilti Tame, Kurio 
rankoj viskas randasi ir isz Jo 
akiu niekas nepasislepia.

Ona supratusi 
puolė ant

užsikniaubusi 
pasiku knodama 

kudvkis, » 7

kas lyg in
sznabžda: —

sielos baisa, 
žemes, priesz pa

veikslą Saldžiausios Szirdies 
V. Jėzaus ir M arijos ir karsz- 

Po valande- 
savo szirdyje,

koki tai lengva, lengva nepa
prasti! jantrtTfu, ‘ khrFo niėkud- 
niet nebuvo jautusi;

tai eme melstis, 
les Ona pajuto

Jo vei- 
nerainus, 
akis žo-

Ir sztai 
tuo momentu prasivėrė grin- 
czios durya ir stojo priesz jia 
jos numylėtas Petras, 
das buvo liūdnas, 
kaž ko susi nulines;
men nuleidęs tylėjo. Ona pri
puolė rankas iszsketus, ’ kaip 
pattkszte sparnus, 
IMro kokia,
szalta iszblyszkusi veidą. Pet
ras stovėjo nesijudindamas', 
tartum žmogus be jausmu, be 
meiles.

— Petrai, kas atsitiko, kad 
nekalbi! Gal’nelaime patiko!.., 
sakyk, sakyk greitai, nes tavo 
tykojimas, baisiai mane kanki
na!....

apkabinu^ 
eme buežiuoti jo

stovėjo

— Krutinę! krutinę!... gel
bėk, nedalai kyšiu!... — Petras 
prfsvyro ant Onos, 
latke nuo puolimo.

— O Jėzau, kraujas! krau- 
tuo laiku per nosi ir 
Petro

kuri ji sii-

jas!....
burna k JKetro prasimuszes 
kraujas, eme tcszketi 
mes.
lova ir flat i szale atsisėdus ne- 
sudedaTnn akiu per visa nakti 
budėjo ir 
isz 
tartum baisumu gaivino, 
laticzia skausmo ugni, 
kriitinej.

Pasibaigė
lis; iszauszo rytas. Saule silp
nais spinduliais apszviete Pet- 
nt griuczele.
akis augsztyn, tyliai siuntė 
DK'Vui rytmetine malda.

/Ryto meta ir Petrui truputi 
lengviau pasidarę; akis atvė
ręs, pažvelgė in Ona. Pastebė
jai krutanezias jos lupas, at
siduso, nes jam primine tos lu
pos labai daug....

— Onute, nucjk pas kaimy- 
Žemaiti ir papraszyk, kad 

man

ant že-
Ona paguldė Petra in

szirdies
sz velniais žod ž i ai s 

i isztrvszkusiais, 
ky- 

Petro

nelaiminga nak-

Ona pakėlusi 
tvltai

na
parvežtu 
jaueziuosi esąs silpnas.

Ona mrejo pas Žemaiti, ku- 
bet nu- 

o

kunigą, 
silpnas.

r # • j ♦

nes

ritf apsiėmė parvežtų 
vežti reikėjo kito praszyti, 
kadangi kelias buvo blbgds ir 
tolimas, tai uebile kokiais ark 
liais buvo galima
Nė turtingi ukinhikai neturėjo 
goru arkliu, o pas turtingus 
I )riii KnrmatinnciL

važiuoti.

Ir n via >W

nėlaime 
visi pinigai,

, sztai 
iszdulkejopatiko ir 

kaip tos dulkes 
vOjui pūstelėjus.
das,

griiiczla Ir
PflAiuttte piome- 

nuktt parcikszti visam sodžiui 
kad Hnktnsi kunigo pžrtrtitkti.

Už poros valandų prisirinko 
pilna'Petrė grinčzia jaunu ir 
senu žmonių, 
tarp saves:

— Matui, 
kada reikės parhižti.

lirtkėinas bejuokauji', 
o nelaime ir mirtis nagus 
pakrtb’j fryna, tik griebti 
vd auka.

Kiti ėjo prie Petro 
daadami sužinoti, kas atsitiko 
miszke, kirip sužeidė. Bet vis
kas buvo veltui, kadangi Pet
ras buvo silpnas, negalėjo 
daug kalbėti, 
ko nesužinojo, 
Po tam moterys ejdavo ir klau 

Petro ka skauda ir

pUpuoszti.

sveikas,

sineduvo 
f. t.

Petrui

Seni kalbėjosi

nežinai žmogus 
Czia

ti z- 
sa-

z ingei-

silpnas, 
Tokiu budu nie- 

ntsitraukdavo.

buvo Sunku ir n o ta
rnu, kad ji taip vargina tnsz- 
eziomis, betykšlonlis kalbomis 
nddnodami ne valandėlės ra
miai pasilsėti. Neganu to, dar 
nekAric vyra f* Užnik u re pyp- 

Melvni 
lingavotik

labai 
būnant 

Bet nieks 
no-

kės; prietikė grindžia, 
nikotino durnai, 
ties ligonio lova,

Petrui bux’o*' sunku, 
sunku laukti kunigo, 
tokiame padėjime,
kiti jo skausmu nesuprato, 
jaute, kaip tiktai viena Ona. 
Ji jaute savo 
viena attlusi. 
pažvelgimus ant jo 
ja szirdi 
mo kalavijai.

Pagalinus sulaukė 
žmones suklaupė

viena 
szrrdyj jo kiek- 
Kiekvienas jos

verdavo
gailesezio ir skaus-

aut 
nulenkė galvas, kaip 

saule

kunigo, 
žemes, 
sau lu

iszkiszos 
žiuri iii akis.

Petras, 
pardavės 
žiavos in 
broliais?

Ir vėd sknr- 
ilgns

vėl masto, 
savo dalies ir
Amerika,

dantis j

kodėl uo
li e va

kariu su 
Sako — gal bu ežia u 

Gal but

Isztikro, jog feėrtrt boba ir se
niokam no tikia.

Tegul 
ora.s persimaino, t tho- 

jaueziu lint knnO at- 
Jau kad n'orints kur

NAMU PATARNAVIMO SKYRIUS.

Pen
ma-
rv BALTfeUVlĖNĖ.

laimingas buvęs?.... 
nereikeje tiek vargti ir kentė
ti!.... O ne! ten dar dauginu 
butu veikoje vargti ir konfeti, 
nes ten ne mano tovvne. 
tėvynės pasiilgimas Imtu
nes labiau kankinos negu szio 
visi mano gyvenimo vargai.

Acziu tau Dieve, kad turiu 
laime savo tėvynėje gyventi. 
Tu suteikei man sveikata. Vėl 
dirbsiu, kiek galėsiu ir vėl pra 
gyvensiu,
busiu ramus, 
m’ano

O kuomet įnirsiu, 
nes žinosiu, kad 

kaulai ras ramia vieta 
szioje szventoje žemelejc!

Nuo tos 
su visa 
darbo ir 
Visuomet buvo linksmas ir to- 

užsiganodines tuo,

dienos vėl Petras 
energija, 

dirbo kiek
stojo prie 

ęalojo.

dėsi esąs
ka turi.

Po keleto metu Petrai nusi
pirko daugiau žemes ir pa ga
lios tapo visame sodžiuje tur
tingiausi ūkininkai.
Juozą iszleido in mokslus, ku
ris sziandien jau yra 
Lietuvos ministeris.

(GALAS.)

O sunn
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Buvau ir asz ant Lietuvisz 
kos Dienos su savo kuinu

(>-gi
1 savo
szirdelos buvo

ten žmonių kibą isz viso Ame-
Buvo tai panaszei iii di-

Dienos 
Lakeside.

riko.
deli atpuska. Neturėdama 
savo beskutos su maistu, slan
kiojau prie visu stalu alit ku- 

visokiu val
ia-

dosi užtektinai, 
grąžei, kad laja 
butu teip daug 
radosi ir tokiu

nes

riu buvo pridetti
giu ir ramybes pas kožna 

Butu viskas 
ramvbia ne

naudoja,
bobelių, jog 

teip apslobo ant kojų, jog vos 
galėjo stovėt. Prie vieno stalo 

motina 
ant

vienamaeziau kaip 
teip pasigėrė, jog gulėjo 
žemes kaip nesutverimas o ke
li vaikuezei ant stalo 
mi verko mamytes, 
regėjimas vertas
mo, o katras tik praejtiirejo ne 
galėjo akiu nutraukt 
sios vietos,

sededa- 
Buvo tai 

pas i gailoj i-

nas sžiio, lai
Ir su manim tas pats, 
tiktai 
jaus ir 
maina.
ta pa baigt ta varginga gyve- 

A brali ohio
Bet 

svieto

n ima,1 o gautis in 
pakaju, tai butu kitėip. 
ka daryt, budnrrta rfnt 
gyva, turiu kentėt ir po svietą 

Norėjau pasiduot iszokinet.
iii atstauka, bet kur tart be 
manes apsiejs! O volei taiko
si man vyrelis — senas jartiii- 
kis, d ledelis, o kurfri cziori 
Amerika ne stokas, ba kožno.jn 
apygardoje plonti 
jaunikiu, bot pantislimui sau: 
tegul vehik visos merginos ku
rios tiktai

kuriti

inorcziniu

del to prlbuna in 
Amerika kad vyra gauti, o ne 
man ant senatvės kaltūną pa

jau kad
afiAiporiijifna, tai turiu 

czion truputi apie tai pakal- 
mano dobilėliai 

Tai-gi, pori- 
visos 

mergu-

ymti. 
apie

o dabar

Tas Inims plnlglszka pagel- 
yalku gerove.

pradėjau 
tai

Amerikos Raudonojo Kryžiaus Na
mu 
skyriaus darbas dviejopas.

Pirmiriuslri,
Suv. Valstijų karinnku ir Jurininku 
szeimynas. Skyrius užsiėmė szcl- 
įnynu sveikritofe Ir gcrrtVcs reikalais; 
pitgelbcjo Joms atlikti visus reikalus 
su kuriais neapslpažine; atnesze joms 
felnlu nuo kareiviu ir Jurininku; dau
geli sykiu drive pfnigtriSZka pagelba 
kuomet per kokia nesuprantama klai
da paskyrimai buvo sulaikyti.

Kridfnet karė prisibaigė 
Jog las darbas neužbaigtas.
rltiirrkai, ir tie, kurie pasiliko kariuo
menei rckalavo koki nors tarpininką 
del susiekimo riu szcfmyna.

Namu Patarnavimo Skyrius pagel
bėjo karelvams kaip apsirūpinti už. 
slcmiinu mokinimu.

Suprasdami Raudohojo 
veiklumą ir intekmę 
Kares Ir Lalvynes Depart mental pra- 
szc jo test darba ir tėllaus.

Namu Patarnavimo Skyrius talkos 
programas reiszkla, Jog hiie skyrius 
Amerikos Raudonojo Kryžiaus, gales 
ateityje, Jeigu riebus kilti

Patarnavimo (Home

hmtėigtns

Skyrius

Servlce)

prlžfuretl

pasirodė, 
Ex-ka-

Kryžiaus 
szfame darbe,

agentūrų 
apsiimti tuo darbu, patarnaut

bet ir civlllaz-kareiviu szelmynos
netik

pagelba sekau-

plrkHavtnė;

i
k lems.
ba. motinu pensijas, 
mokykhi larikymtt ir t. t.

“Namu Patarnavimo skyriaus dar
bas platus irinvarus“ sako Frederick 
C. jjjunroe, Raudonojo Kryžiaus genc- 
ralis direktorius.

Szcimynos gauna 
ežiuose dalykuose:

Fnansu rokunduosc;
kaip Ihikyt vaikus iriokykloso; sky
rius szelpia pažeistus vaikus; apnasz- 
lintas ar apleistas motinas; tarnauja 
benamlnlcms, ncmoklnticms, ir duo
da patarimus nekalbantiems anglisz- 
kai.r

Jeigu kada nors rekalinga pagėlba 
nueik in areziausia Amerikos Raudo
noj^ Kryžiaus skyrių.

Tavo praszymas bus kon
fidencialiai laikytas ir pagelba duota.

Iszpasakok
reikalą.

KAM KENTĖT!?
Ranmalizmo, neuralgijos ir raumenų 
gėlimai greitai nustoja, jeigu pat r tiri su

PAIN-EXPELLER
V*izb»ž«nklls uireg. S. V. Pat. Ofise.

Žiūrėk, kad gautum tikrajj-garsuji per 
daugiau kaip 50 metų.

Reikalauk, kad tart5 f n Ikaro (Anchor) 
Vaizbažcnkl|.’

1__ ’ . _ . . , . -1.

VaizbažcnklĮ.

boti,
bus ant laiko.
jesi dabar ant prhpal, 
merginos, mefgžes if 
žes vyriis gauna vyrai turė
dami keliolika doleriu 
n iii jo, tuo jaus 
tuja vilczia,
pins, ant mezlavos kiek sunieš 
tai turės rtnt pradžios gyveni
mo.
rodos ant trumpo laiko, 
si m indam i, jog yma 
ant viso gyvenimo.

i motore nž drauge
. bet ne visi žiuri ant budo to

sios merginos, tiktai ant josios 
snukuczio1; payma tingynia, 
piiyma girtuokle, payma lurba 
suszvinkusia, o payma del to, 
jog snukutis szOip teip iszrodo 
o da jnom jaunesne, tai ge
resnė, meilesne 
smagesne.
ant snukuczio 
cziuokltes, ne su

ie i sže- 
paėžiitojesi

jog Dievas apru-
su

Pncžinojesi te i p,
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Jau Nupuolė
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tkaip 
neat- 

rnotere 
Yma sau 

gv veninio

X v

£
neg to

li ka jau anglikai 
kalbėjo, tai jau ne noriu ne 
pilant ryt.

Teip szirdelos, buvo tai tik- 
lietuviszkas kermoszius 

kuris nusidavė gerai, tiktai ka 
“cienia ”

noriu

rp

ras

X A

i
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LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVE 
pasiunežia daugiausia auksinu už doleri.

ATSTATYMO &

nemokėjo nekurie su 
su sztopu apsiejt.

VERX
* jTi£4sANT IN io

^criouici^
AR ESI SVEIKAS

r»

i ,
Jeigu viduriai netvarkoje (JARFILAX
duos jums greita palengvinimą. Greit 

.ui/loTvr, veikia, paluosuoja vidurius ir irizczl- <LL1U<1\ L .. . ♦ ky i., i ij . , . .
Mano kuinas Taradaika teip

tai 
art t viso 

O jus kvailei! Ne 
žiūrėdami pa* 

tokiom,

ir

ka

Kuni-

vel 
tylu 
tik

gryžos priesz 
garbe Szvencziausiam. 
gas priesz iszvažiuosiant pata
rė parvežti ligoniui gydytoja. 
Ir matydamas* kad neturtingt 
paliko deszimke.

Žmones iszvaikszėziojo, 
in savo namus, vėl tylu, 
paliko Petru grinežioje,
kad 'nekada gilus Petro atdu- 
STS1 iszsiveržės isz krutinės at- 
simuszduvo in Onos szirdi, 
kaip banga uolon, 
vo.

■ Ant rytojaus parvežė gydy
toja, kuris Petra 
paroiszke', kad 
sergąs, nes esą krutinę palauž 
trt.
musze Petrą, 
prie kito medžio, 
valandi, kaip

Onos 
snbvreda-

apziurejes 
pavojingai

Miit medis puldamas pri- 
taip smarkiai 

kad per dvi 
negyvas gulėjo. 

Pagalinus atsigavęs dar pajie-
ge namo parejti’. 

iszgulejo. per 
pavasariui atėjus 

kuomet visa gamta gaivinama 
auksiniu karsztu saules spin
duliu, kylrt isž sunktius žiemos 
miego, tai kartu ir Petras isz- 
troszkes tyro pavakario • oro, 
viena gražia diena, jausdama
sis esąs tvirtas, pakylo isz lo
vos ir iszejo laukam 
margavo
spinduliu, bet szridis smagiai 
krutinėjo 41 lake. Nukiūtinęs 
prie miszko atsisėdo ant dide
lio ąžuolo kelmo ir ome žvab 
gytis aplinkui, tartum ko tai 
jiesžkodamas. Mat jam rodosi 
kad ten buvo didelis beržynas 
kur dabar stūkso 
kelmai, 
turn

Petras 
žiema, tik

visa

Jo akvs 
nuo skaiseziu saules

vien pliki 
Galva palingavo tar- 

patvirtindamas. 
liaus nuleidęs galva, 
akis in žeme giliai,

kai į) tai 
kei-

tiek permainų in- 
Pagalinus jis perbėgo

Baga- 
inbedes 

giliai už- 
s i masto. Jis maste ir negalė
jo insivaizdįnti,
urnai dalykai pasaulyje 
cziasi kad per taip trumpa lai
ka jo ligos, 
v v ko.
mintimi savo pergyventas va
landas ir ežia jis pastebėjo 
dideles perversmes. Jisai atsi- 
domejo savo 
kuomet buvo linksmas ir 
jokio rnpcsczio per dienas 
draughts po beržyną bežaisda- 
i’o.
kaip juodu su Ona suėjo in po
ra; kaiti abndu vaVgo, 
kiek galėdami, kad tik p ragy- 
tJUknlK»‘ • UifiifKVirt

jaunas dienas, 
be 
su

Sztai vėl Petras masto.

dirbo,

Nesiuskito piningu bettina krauju.
is^ktrpkite szl apgarsinimu ir prisius- 
kito su adresu, gatisito dykai scinpcli. 
GARI O CHEMICAL CO. Dept. Ir 10
.141 ;Aye,.(4«! ... .YorJųJN. ¥. u

gavo rmnpatiksa iii kojas, jog moka szaipytiš ir ne su szlap-B 
vos pasiveikti ir melde manės 
idant nž jin pasakyczia 
lįjįen, ayfleijo, ir teipį .

* į , ........j.:r .„i

szia-
rner- 

ne
n os i Otų, tiktai pay m kito 
gina davadna, dai^bsze ir 
bile beždžione; žinote gtiua ge

S
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LIĖTUVOS BENDROVEATSTATYMO
pristato greieziausiai pinigus in Lietuva, 
nes Lietuvos Atstatymo Bendrove jau tūri 
leidimą Lietuvos valdžios pinigus persiun
tinėti.

ATSTATYMO

&

■ r"» 1

C

V
b*I

cą

•<h leo*1 * f

‘ ?ai, jog ir ’ jauniause ' greitai
su szuidm pasensta. Ne vienas 
apšivesdrtnuis su szlapnosia^ 
liiislina, jog

O,
d id žili use laime 

aptur. O, jus kvailei! 
laime greitai pasibaigš ir 
vietiaS sziadien apsi^edias su 
szlapuošia greitai persiskyriu 
nes tosios žino tiesas szio fri 
kontri ir greitai atranda prie- 
žaste dimvorso.

Jau gana su toko is vyrais.

Į
BENDROVE 

kiek siuntėjas
LIETUVOS

tiek iszmoka t auksinu, 
nuperka ir neatskaito Lietuvoje už siunti
mo kaSztus.
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NAMINIU PAI KSZCZIl PAMEKKl- 
‘‘ r (SE- 

ISZNAIKINA
M AŠ “NATRO-JjrUOKO.1 E 
DHM-FLlOltlh) 

VISAS CTULES.

I
1

ATSTATYMOLIETUVOS ATSTATYMO BENDROVE 
garantuoja visiems už siustus per ja in 
Lietuva pinigus.

ATSTATYMOLIETUVOS BENDROVE

Kursas
W _ lt į Ji

Sziandien 
yra žemiausias

$ X

Į Pirmas Kūdikio 
j Metas Yra Svarbiausias 
’jo gyvenimo pradžia priguli nuo maisto, koki ' 
jis gauna pirmais dvylika menesiu. Sustipfini- 

>mui kaulu ir tvirtu kojų maistas turi būti 
, 'atsakantis, maistingas ir sykiu lengvai srtvirsž- ‘ 
ikinamas. Jeigu negali kūdikio žindyt 
I

I

Tarp visztu augintoju yra paprasta

r,

TScrrtforif
EAG;tE?BRĄND

4

( 
1 
I 
turi būti pirmutinis ant minties. Per virsz 60 ♦ > 
metu, motinos ant jo atsidėjo. Edglė Bfdnd 
pienas yra labai rekotnendojamas ir užrakė-P
metu, motinos ant jo atsidėjo. Edglė Brand

mas gydytoju delei savo szvarumo, saugumo, t
<• • • 1 • • <• • •lengvai pritaisomo ir gatavai suvirszkinimo.

BRAND pienas, delei savo atrgsžtos

! »

EAGLE
vertes ir atsakantumo, yra idealis visiems tik
slams kur paprastai1

t
• L 
(

• 4 ■ W

kur paprastai’ naudojama pienas ir {> 
cukrus. Bandykite jin del soso ir piragaieziu.

naudojamu pienas ir

Jeigu jusu kūdikis neauga vdgoje, verkia ir yra
. <■ * « • <■ < • « • . -M I .

t

I
atkaklus ir nesuvaldomas, pasiuskit kuponą !

*• • 1 J • -jr * 1 Jt ■ *.= ■ • « • T F* 1 ’i • 1sziandien reikalaudama dykai musu Kūdikiu f
,ir maitinimo instrūkciju jusu kalboje.

THE BORDEN COMPANY
New York.
UŽDĖTA 1857
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imp viralu uugimnju yiu pupi uoua 

nuomone priosz pamerkima naminiu ^4 
Tas yra gal dėlto lig- 

sztol augytojai pamerkė
paukszcziu.

; sziol augytojai pamerkė visztas in 
aliėjuota ar deginanti vandeni, tas su- 

ir daugeli sykiii 
užgauna oda Suvienytu Valstijų 
Argrikulturos Department as 
yisztu primerkimą "sėdium fliuroje”. 
Pamlrkimris gcriaus pritaikomas pie
tinėms valstijoms, ir vasaroje, sziaiN 
ruęse, 

Pirmas reikalavimas

torszia, plunksnas 
oda

patarę
J’

PamlrklmAs gcriaus pritaikomas pie

szilta die

Tttojaus visi kreipkitės persiuntime pinigu, g 
viena karta gave patamavima — visuomet 

jo jieszkosite pas mus.
»**•

X X 
tt X
&

na, idant vįszta galės greit iszdžlut. į
bJeiszrink vėjuota diėna 
užbaigt 
p r lesi; ęait les 
vlHzta iėzdžius pričsz 
plunksnos nevisus szlapintos. Pamer- 

pasekmes'

ATSTATYMO

X
Patartina' < 

valanda; 
tuomet ,

X
painirklma viena

nusileidimo
tupojimo nes

, “Natro-Fliuorojc

LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVE 
pagelbsti iszgauti pasportus ir parūpina 
laivakortes; atkeliavusius in New Y orka 
keleivius kogeriausiai priima ir palydi in 
laiva. , .

LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVE 
pagelbsti pasipirkti invairiu szaliu pinigu.

ATSTATYMO

Iszklrpk szl Kuponą. Pažymėk Knyga. Pasiusk sziadien
Mrs.....................................
Street ........................... .....
City ..................................
Kūdikiu Geroves Knyga.
4MU..

V ' ' ’
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State .....................
Nurodymu Knyga
'f ■ ■

l_______  ______
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kimo , “Natro-Fliuoroje” [ 
ku'ogrelcžiausibs ir sulyginant dulki
nimo procesu szis būdas geresnis, pi
gesnis ir grėitesnis.

Uteles greieziaus isznyksta nuo pa- 
lllll 1 u-l lUUl UJV j HVjįU uuiivi- 

“sorfiurit-fluord’’ (dulkti! for- 
Rodos nuo skystimo greitai 

sthripa, riu6‘ dulkinimo in kolos va
landas.

Naudojant. pamirkimo

, Joms ypatoms mirkytu visztas, tuomet 
ir galima vartoti 

kubilą. Vandenis 
Prie kožno ga

lono reikia vartot nuo triju-ketvirta- 
datlu iki vienos uncijos 
rirbą dvl-trecziadalis uncijos chemisz- 

. So- 
ditlm-pl 11614d” sutirpsta su maiszymu 
Vandenio pripilk beveik pilna kubilą 
paliekant tik apie szcszis arba asz- 
tuonlri tolius kubilo nepYlpIldytd. Jei
gu daugeli visztu manote mirkyt, tai 
laiką nuo laiko reikia duot tinkama 
dali “soditirii^fluorld”.

Visztu sparnus reikia laikyt virszu-- 
je pecziiiisp kaire ranka, jpęeitai in-; 

galva isz vandenio pakol plunksnos’ 
apszlapntos. Potam galva greitai sy-5 

klszk in vandeni,; 
viszta isz vandens,! 

aikyk rankose pakol vanduo nubėgs' 
r. pu leisit.. Pamerkimas

ar kėturosdoszlmta pon-

I

įnirkime “natro-fluoroję’/ negu dulki-
. nant su

mdjc)

i būda reikė 
urėti szilto vandenio. Gcriaus dvic-

darbai grėltCBYiis 
tik viena dideli 
turi būti niieruotas.

vaisbiszkal

>' kai grynos “sodium-fluroid”.

kisžt, iii kubilą, su kita ranka laikyt

U ar dpisykiilą
Kuomftt i^/inisi

* t*
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LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVE 
siunezia pinigus in visas svieto dalis,

ATSTATYMO

ATSTATYMO

LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVE
• padirba visokiu rajeritalius rasztus ir 

siitėikia patarimus visokiuose reikaluose; 
padaro “dovernastis” ir kitus dokumentus.

I %

Lietuvos
; i
ATSTATYMO 

nuosavas namas ir ofisas
BENDROVE

»

Lithuanian Development 
Corporation

294 8 KVE. NEW YŪflK, N. Y.

I I

♦ į į—

K o r p o ra c i j o s o f i sus: 
Wilmington, Del.

1712 Washington St.
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Tvircziausia Lietuviszka
BANKA

Didele kauciją sudėta Valstijos 
Banko Departamente. Esiu po 
priežiūra Valstijos, teip kad pini
gai sudėti mano batikoje negali 
pražūti. Priimu piningus saugiam 
palalklmul. Siuncziu piningus 
In visas dalis svieto, pagal dienos 
kursą.
kompanijų nustatytams kainoms. 
Parūpinu paszportus keliaujan
tiems in Lietuva. Viskas daroma 
teisingai, greitai ir pigiai. Ra- 
szykite apie kalnas o gausite 
teisinga atsakima. Adresavokite:

V. Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė. 

Mahanoy City, Pa.

' ■ - — - > — - j   

Žinios Vietines

drėgnas ir

vai- 
prie

1f > ... , ■ r

PADEKAVONE
DEL VISUOMENES.

Lietuviu Szesztoji Diena ku
ri invyko Panedelyje, 16 d. 
Rugpjuczio Lako Side Parke, 
palyginant su blogu oru nnsi-

Parduodu laivakortes

UNION 
NATIONAL] 

BANK 
MAHANOY.

CITY A

v 
F

Capital Stock |l»5,00<MW 
Burplaa ft Profits I460.000.M

Mokame antra procentą ant 
sudStu piningu. Procentą prl- 
dedam prie jusu piningu 1-ma 
diena Sausio ir Liepos mene- 
auosc, nepaisant ar atneszat 
parodyt knygute ar ne.

Mes norim kad ir jas turė
tumėt reikalą su raunu Banka 
nepaisant ar mažas ar didelis

Bankas adaras nuo 9 vai. 
ryte lig S vai. poplot, Subato- 
mis 9 ryte lig 12 vai.

H BALL, Prezidentas
F. J. NOONAN, Vice-Prei.
J. E. FERGUSON, KwIerlM.
R. T. EDWARDS, Vlce_Kaa.

LIETUVISZKAS GRABORIUS
A. J. SAKALAUCKAS.

80L E. Pine St. Mahanoy City, Pa.

DAKTARAS W. BURKE 
LIETUVIS

418 W. Market St. Pottsville
Su visoms ligoms priima, nuo 

valandos Iki 10 valanda Įsa ryto. 
1 Iki 3 vai popiet. C Iki 8 vakaro.

Telefonai, Beil - Kensington 5311 
Keystone, - East <720

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

priėmimo valandas:
Llkl 10 vai. ryte. 6-8 vai. vakare

2538 E. Allegheny Ave.
PHILADELPHIA, PA. io*****e*■**»*»»•****•>pa*

Naujas Lletuvluzkas Graborlus 
KAZLS RĖKLAITIS.

516 W. Spruce St. Mahanoy City

Daktaras Juozas J. Austrą !
lietuvis 1

Bnvnala Daldaran Kari n meneje. i
GYDO VISOKIAS LIGAS I

C Priima ligonius lig 10 valanda ryte. 
1 12 lig 2 popiet. 6 lig 9 vakaro
I Telefonas—Bell 359 R.
• 113 E. Coal St. Shenandoah

Merginu balberiu szapas. 
Uniojs prekes tiktai. Pra- 
szom. Telpgl Iszmokiname 
vyrus ir merginas balbe
rianti. Ncužmirszkitc nu
mato. Netoli Union R. R. 
stacijos.

IT. Nossokoffs, 
1202 Pcun Avė.

i

Pittsburgh. Pa.

W. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS.

-- - —--- *v "L %

s?^rži'. I.l'.r

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY, PA 
Laidoja kunuB numirusiu, Pasamdo 
automobilius, rlginus Ir vežimus do) 
laldotuviu, krlksztlnlu, veselllju, pas! 
važinėjimo Ir tt. Krausto dalgtus Ir tt 
520 W. Centre St. Mahanoy City. Pa

LIETUVISZKAS
SAPNINYKAS

Arba iszguldimas Sapnu 
205 Puslapiu — 310 Paveikslu. 
Tiktai 75c. ir mes užmokame 
nusiuntimo kasztus. Prisiuskit 
75c. o tuojaus gausite knyga 
per paczta. Adresavokite:

W. D. B0CZK0WSKI-C0.
MAWAWAV HTTV PAi

— Dirba gerai.
— Oras da vis 

vėsus.
— Vakacijos baigėsi, 

kuczei neužilgio sugryž 
mokslo.

— Sencsniejc po vnkacijn 
pradės smagiau dirbti, nes kū
nas pasilsėjus truputi 
naujas pajiogas.

— Tiejei ka buvo in kur ki
tur iszvažiave pradėjo sugryžt 
vela, prie anglim Kaip kas pa
pratęs prie anglių tai sunku 
dirbti kitoki darbu.

— Pagal pranaszavima tų
jų ka novos žino, tai 
kamisije paskirs anglekasiams 
padidinimą mokesties 
ežiai:
14 procentą, batery runerei 22c 
akmeninei darbininkai 17e. le- 
berei 22c. transportacijos dar
bininkai 22

gavoO

tai

angline

sekan-
kontraktoriai aplaikys

procentą daugiau.
— Kuu. Czesna suriszo maz

gu moterystes Juozą Stankevi- 
Ona Dusk v iszežiu su

Saint Nicolas.
t Parejta petnyczia 

Ashlando ligonbutije nog ope-
Jonas Gudeviczius, 40

liana

nnre

Žmonių buvo 
Ine.jgu apie $2.500 
Dienos Komitetas

Paliko 
se- 

ezio- 
diikte-

SU

10

Ve-
Franas, Jonas,

seko puikiai, 
apie 8,000.

Lietuviu 
taria szirdingaji Acziu Pvalo- 

už at laikymu 
kum C. Striimii- 

cziui už gražu pamokslą,
Karaliui už patarnavimu 

laike pamaldn.
Dekavoja kiekvienam ir vi

siems darbininkams ypatingai 
Lietuviu dienos Komiteto Pre
zidentui p. M. Geleželei ir Rasz 
tininkei p-lei S. Rutkauskaitei 
ir kitiems kurie prisidėjo savo 
snukiu darbu ir dar lietingame 
oro prie nusisekime 
Dienos. 1 ____
Juozapo parapijos chorui Ma
hanoy City už giedojimą laike 
Szv. Misziu ir prof. K. Diržiui 
už vadovavima. Teip-pat do
kui visiems chorams, 
Szv. .Juozapo Mahanoy 
Szv. Kryžiaus Mt. Carinei, Szv, 
Petro ir Povylo Tamaqua ir ju 
profesoriams ir gražiai sudai
nuotas dainas.

Dekavojaine 
(Žilinskui) Lietuvos 
nariui, kun. Dr. V. Bartnszkai 
už prakilnias 
kun. P. Czesnai už vedima pro
gramų.

Prie 
Dienoje

Kuomet Schuylkill’o pa
vieto ir apielinkiu lietuviu ka
talikai dėjo visas 
nesigailėdami nei 
spėkų, kad daugiausiai 
bhs katalikiszkoms

darbas ?
Abebiai

Szesztoji Diena 
ta, priguli dėka L. D. Komite
tui.

L. D. Komitetas tikisi, 
Septintoji Lietuviu diena 
viena isz goriausiųjų!

Beabejo kad no!
Lietuviu 

už
imant 

nusiseko

kad 
bus

jeriausinju I
Presos Komisija.

DIDELIS BALIUS.

Juozo Becker, 804 
per automo-

supredento Dodson 
Mergaite

racijos, 
metu amžiaus, pergyvendamas 
Amerike apie 30 metu, 
dideliam nuliudime viena 
šeria Julijona Genienia 
nais, penkis brolius ir
ria Emilije Peczialiene, pas ku 
ria gyveno, po No. 625 W. Pine 
Laidotui’es atsibus seredoje 
bažnytinėms pamaldoms 
valanda. Laidotuvėms užsiėmė 
graborius K. Rėklaitis, 
lionio broliai
Adolfas, Juozapas ir Ludvikas 
gyvena Filadelfijoj.

— Subatoje likos užmuszta 
per automobiliu 6 motu Katrii- 
ka, duktė
East Market u Ii., 
biliu prigulinezio prie .Puozo 
Lewis, 
Coal Co. kas v kin.
stovėjo ant kampo Eight ir
Centre ulveziu kada antomobi- 
liūs staiga i užsuko ir suspaudė 
mergaite teip drueziai kad ne
laiminga tuojaus mirė.

— Jonas Szeszkauckas siun
tinys isz Vaikeliu .Jėzaus Drau 
gijos Kaune, lankėsi musu 
mieste ir Nedėlios vakaru tu
rėjo
saloje.

tui P. Masson 
Szv. Misziu,

kit.n.
Rengia 
kas —

Darbi iiinkisz-

J.

ka.

Lietuviu

. .....................................      B,™L 1 l <«■ 11*01. III! i._ 1 ,..............   (|

Isz Lietuviszku kaimelu

SHENANDOAH, PA.

pere,jo 
dydžiumu balsu.

ANT PARDAVIMO. MUZIKOS MYLĖTOJAMS.

sales.

Lenku
Politicznas Kliubas isz 

IMahanoy City, Subatos vakaru 
28 Augusto ant Lenku 
Balius pra.sides 6 vai. vakare.
Lietuviszku Triubine orkestru. 
Kliubas užpraszo visu atsilan
kyti o turėsite 
1 užaugu vyrams tik 25c. 
(erinis ir merginoms 10c.

(A. 27)

— V. Vaisznora iszkeliavo 
in New Yorka apimti dinsta 
prie lietuviszko laikraszczio.

— Miesto paskola 
pasekminga
Szenadoris susilauks pagerini
mu kokiu nog senei visi geide, 
o prick tam vaistinis plautas 
perejs per vidurį miesto.

— Julius Karpaviezius ku
ris dirbo ant 
dinge, likos
nog ko ir mire. Kuna atgabeno 
pas motina.
brolius ir dvi sesores kurios 
gyvena po No.
ulyczios.

'eležinkelio Rea- 
sužeistas

M------
baise i

linksma laika.
Mo-

Paliko keturis

128 N. Main

Didelis Acziu Szv. | PAMESTA.

popierius.

kaip tai:
City,

kun. J. Žiliui
M isijos

prakalbas ir

Lietuviunetobulumu 
galima jiasakyti sztai

pastangas, 
laiko, nei 

nždir- 
mokvk- 

Sztai Tania- 
pasinau- 

tnks-

Gins, Lietuvoje, 
dfięs du saliuninkai 
(jojami sukviesta keliu 
tftllcziu žmonių minia, atsivežė 
dnS’ėžitnn alaus dare bizni sa
vo naudai, pakol raiti State 
poliemonai už apikakles neisz- 
veda szalyn isz parko, 
ar tai gražu ? 

' i» i i i .

Vyrai
Ar tai lietuviu

Skurine valiza su
Kas rado o sugražins gaus $10 
rmgrados.

10 E. Centre St. Mahanoy
Su gražinkite po

No 
('iiv, Pa.

Mount Cannel, Pa.— Vargo
ninkas J. B. Dcnikus kuris ap
leido nesenei miestą iszkeliau- 
damas in Lietuva, 
plesztas per bolszevikus kada
vos inženge in savo tevyszkia 
ir pasiliko be skatiko.

likos api-

Kampinis biznavas namas, ant 
viso loto. Talpinusi jame saliu- 
nas*ir sztoras, prie kito 
loto narnai ant 2 familiju. 
tie namai

galo

randasi ant kampo 
W. Centre ir Linden St.
hanoy City, Pa. 
ant adreso:

James Clearv
17 N. Linden St.
Mahanoy City, Pa.

Ma- 
Atsiszaukite 

(A. 27)

Ka tik iszėjo isz spaudos penki nauji 
veikalai Gaidos su Žodžiais del Piano
“Gana Broliai Mums Miegoti*1 duetas.
“Kas man darbo” duetas.
“0 Lietuva Numylėta” duetas.
“Sudiev. Gimtine” solo.
“Lalszkas pas Teveli” solo.

Preke po 50c. už kiekviena.
Siuskite piningus registruotam lalszke 
ar per Money Orderi, stempu nepriimu

J. A ŽEMAITIS, IszlelstojaS.
315 S. West St. Shenandoah. Pa.

I

-K > -K * -k -K
Nuža-Tone

ANT PARDAVIMO.
Buiick automobilius del 7 ypa
tų, (> cylinderei, g 
me. AtsiszaukitO iii “Saules 
ofisą. (A. 27)

Įcram padeji-
> 9

— Fredrikas Klavileris, .‘>0 
metu, likos sumaltas per karu
kus Sayre kasyklosia. 
paezia ir du vaikus.

Paliko

ANT PARDAVIMO.
Didele stuba ant trijų lotu po 
No. 428 E. Elm St.

parsiiliios pigiai.
Tamaqua, 

Gale 
Norintis pirkt 

(Sp. 10.)

Pa. 
loto sztebelis. 
atsiszaukt pas:

Jurgis M art inkų
428 F. Eini St.

Tamaqua, Pa.
GERI PIRKINEI AUT SHOP SZTORE

Del iszsiuvlnejimo Szlcbea, Padusz- 
kaltes, Staltea, Skaros, visokiu Vilnių. 
Gyvu Ir padirbtu Kvlotku. '

JENNIEIJIEFOW1CH,
129 W. Centro St., Mahanoy City, Pa. t

Valgykit Georges’ 

ICE CREAM’A IR KENDES
T.ipgi pristato del pikniku ir fazvažiavitnu

24 W. Centre St. Mahanoy City
-—-----——r—r—...............-4‘

*

PRIEŽASTIS KODĖL

Barre, Mass. — 
mylema pati 

persi skyrė 
palikdama 

nubudime visa savo szeimyna.
Ladotuves atsibuvo su bažny
tinėms pamaldomis.

kaus, 
svietu,

Augustina 
Antano Valet- 

su sziuom 
dideliam

STASYS JUODSNUKIS
LIETUVISZKAS KR1AUCZIUS

Siuva visokius siutus ir 
overkotus pagal nau
jausia mada. Turu viso
kiu nauju sompellu ir 
yra isz ko pasirinkti.. 
Tclpgl taiso, iszvalo ir 
Iszprosina vyru ir mo
terų rublis. Darbas yru 
geras ir užtikrintas 
Prekes prieinamos.

102 E. Centre St.
Shenandoah, Pa.

T

ii1

Pasekme po 21 liesu 
arba grąžiname |ums 
pinigus.

I

PADARA TIRŠTĄ, RAUDONĄ KRAUJĄ,! 
STIPRUS, NUOLATINIUS NERVUS, '

TVIRTUS VYRUS IR M0TERES.
Turėdamas sunaikintą Sveikatą ir Spėkas; turė

damas neaišką minto ir nusilpnėta kūną; pasibodis 
imnnt vaintun dėl padkllnlmn veiklumo ir vaistu* avniginiin- 
Čius, bandyk Num-Tone ir pernitikrik kaip greitu laiku jau- 
fieRi viuni nauju žmogų! Dcvynes iA držimtca vl«u žmogau* HgUĄ 
tokiu kaip blogiu apetitai, negruomulavimn.i viduriu, gazai ir 
iAputlmni, užkctčjlman Rkilvra, tulžinia. nnrmia, kankinimai reu
matizmo, akaui^mai gnlvon* neuralgia, atokaw rncrgijow, nunilpne- 
jimRR nervu Ir negalėjimas mirguoti, parinn nuo stoka nervu 
pajlrgoa, skinto vandeniuoto kraujo ir neužtektinio* cirkulacljos 
kraujo.

Kožna dalln kūno ir kožna jo veikme remiane ant nervu pajiegoa, 
kurios didžiauHel užlaiką geram atoviuje pilvą, jaknas, inkštus ir 
grobus, širdcftr plakimo, kraujo cirkulavimo. Nuga-Tone yra labai 
protingas gydymas nuo nusilpnėtu nervu ir abrlno sunaikinimo 
kūno. Kodėl? Todėl kad jie yra sutaikyti iŠ aštoniu brangiu, 
sveikatą dundančiu sudėtiniu vaistu, rekomenduotu ir nunuodytu 
per garsingus Gydytojus. Yra jie ypatingai maistingi | Geležę ir į 
Fosforą-maistus del Kraujo ir Nervu.

Nuga-Tonq priduoda gyvybę jnknoms, pastiprin grobus telpt Į 
jog Je tuitlnnse rcgulnrUkai. Atgaivin inkštus, išvara laukui ! 
nuodinics atmatas. Niera dauginus garu ir suputimu, niera smir
dančio kvapo ar apvilkto liežuvio! Nuga-Tone duos Jums stebuklingu 
npetitą, giarą gruomulaviiąą, tvirtus nervus ir kietą pastiprintą miegą. 
Nuga-Tone sustipris kraujo ir pagerins cirkulavimo jo, priduos raudo
numo veidui ir žibumą akiems! Nuga-Tone pnjlara tvirtus, rustus 

daromu paprotę vaistu. Sudėti jie yru parankiam pundelei. Yra apvilkti cukrum. 
akon| ir vartuoti galcma be jokio neparanukumo. Bandyk juos. Rekomenduosi

damas neaišką minto ir nusilpnėta kūną; pasibodis 
imnnt vaistus del padidlnima veiklumo ir vaistus svaiginan
čius, bandyk Nuga-Tone ir persitikrik kaip greitu laiku jau- 
i * * * * ‘ ~ ‘ 1 _ 1___
tokiu kaip blogas apetitas, negruomulavirnns viduriu.

FoRforą-rpAiKtus del Kraujo ir Nervu, 

jog je tuštiname rcorulnrUkal.

vyrus ir sveikesnes Ir puikesnes moteres. Nujra-Totie netnlpin savyj lokiu Ynlgdamu ar 
dnromu paprotę vftlstu. Sudėti jie yra parankiam pundelei. Yra apvilkti cukrum- prlimno

visiems

MUSU ABSOLIUTIŠKA GVARANC1JA: Treke Nuga-Tone yra viens* (11.00) dnlerf* 
už bonkute. Kožna bonkute talpina devynios dešimtys (90) pillulu, arba vieno minėsi 
gydymo. Galėto pirkti £eies bonkute, arba lęšius menesiu* gydymo ui penkių* ($5.00) 
dolerius. Imk Nuga-Tone per dvidoUmt (20) dienu ir jeigu n* busi užganėdinta* pa-

w M K i M«zianvi«v ■■ v ificsa waiaaai o v* K • «j<h»hmw

Idyti vieną centą. Mes imame rizika. Nuga-Tone yra pardavinėjamas visos*

TRIS1USK SAVA PASTELIAVIMO ANT TUO KUPONĄ#
National laboratory, L. 23—537 South Dearborn St., Chicago, Ill.

Gerbiamieji: įdedu čionais $...................... ir meldžiu prisiųsti man
Nuga-Tone.

ma pretelom*.
MUSU ABSOLIUTIŠKA GVARANCUA: Treke Ntiga-Tone yra viena* (11.00) d/derl* 

už bonkute. Kožna bon kilt e talpina devynioa dešimtys (90) pillulu, arba vieno

dolerius. Imk Nuga-Tone per dvidoUmt (20) dienu ir jeigu n* busi užranedinta* na- 
*ekmip. ąugrąžink bonkutc ir pikus, o mes ūmai Bugrąžisime jutu pinigus. Negalite 
prapuldyti vieną centą. Mes imame rizika. F* _ w _ "J
nptiekosc tomis pačioms iilygomi'i ir tą pačia garantija.

bonkut

Vardas ir pavarde

Gatvė ir numeris

Miestas Valstija

Xf

Dar turite giara proga pirkti 
puiku vežimėli

Szia sanvaite galite pirkti, už
20 procentą pigiau j

•i
t
i

X
i 
❖

X
B

i
XPennsylvania Power & Light Kompanijos Cu

mulative Preferred Szerai yra geras investmentas, 
labai svarbus del apelinkiniu gyventoju.

Boczkausku 
g

prakalbas
Papasajkojo dau 

vii dalyku apie dabartini

Vardai au-
“ Saules”

aky- 
l)a- 

dejiina IJetuvoje. Aukos buvo 
surinkta $54.65. 
kautoju bus kitam 
numarije.

— Tomis dienomis alsilan- 
. kr in redysta Valeri jonas Jur- 
Igelis su savo paeziule kaipo ir 
I M ieczislovas S 
■ Filadelfijos kurie 
automobiliniu.

I
iaulis, 

pribuvo su

51U JIS ISZ R A DIMAS PLAUKAMS.

Dckavoje % milijono įmonių ui 
. pulkus plaukus, o telp-gl sulaikė puo
limą plauku labai trumpam laiko, lo 
vieta iszpuoluslu, atauga tankus plau
kai: Gvarauty. 7 
Pasakykite kitoms tautoms, 
kito pas:

kAl: Gvaranty. Informacijas dykai 
Raszy- 

D r s. Brundzas Cosmetics, 
Sta. W. Brooklyn, N. T

Lietuvos Prekybos ir 
Pramones Banko

Agentūra jau siunezia 
Pinigus in Lietuva.

Turėdamas skaitlingus 
skyrius ir agentūras Did
žiojoj ir Prusu Lietuvoj 
Liet. Prek. ir Pram. Bankas 
gvarantuoja kuogreieziau- 
sia ir pigiausiomis sanly- 
gomis iszmokejima pinigu. 
Siuskite tiesog Banko 
Agentūra nes pigesnis bus 
persiuntimas, 
proga, tuojaus iszvažiuoja 
in Lietuva Banko Agentū
ros specijalis kurjeris. Su 
visais reikalais kreipkitės: 
Liet. Pr. ir Pram. Banko 
Atstovas ir Agentūros Ve
dėjas:

M. NARJAUSKAS 
747 Broad St. 
Newark, N.

tiesog

Naudokitės

t

Vertelgyste szios Kompanijos yra pristatyti gaza, eletriko szviesa ir eletriko 
jiegu del labai didelio skaitlio naudotoju. Yra tai auganti pramone kurios pro 
gresas ir iszsiplatinimas galima temyti diena in diena.

Prisiuskite žemiaus padėta Kuponą o gausite faktus apie
■ r j 
i

Cumulative Preferred Stock
— OF—-

Pennsylvania Power & Light Company
(FULLY PAID AND NON- ASSESSABLE) . ■

4

ir persitikrinkite patis apie saugumo szito investmento.

$93 ir Accrued Dividendas už kožna Szera
Moka $7.00 už kožna Szera per metus—

Suvirsz 7į Procentos už juso Pinigą

Galite užmokėt visus Pinigus ant syk arba ant Lengvu Menesina Mokeszcziu 
:: inmokant $5, po tam $5 ant menesio, už kožna Szera ::

■ Klauskite bile koki darbininką szios kompanijos arba bile kokiam ofise.

Pennsylvania Power & Light Co.
Arba prisiuskite žemiaus padėta kuponą,

Pennsylvania 
Power & Light Company

Investment Department

8-th and Hamilton Streets

Allentown, Pa. /

I
INFORMATION COUPON 

(Without Obligation)
| Pennsylvania Power & Light Co.

Please send no (1) 8 page illus
trated booklet “The Story of an 
Opportunity at Home”, 
Information about your Cumula- ’ 
tive Preferred Stock, (3) Details 
of Partial Payment Plan.

(2) More

o

Name

t: Rasite pilna pasirinkimą musu sztore.
f PULLMAN VEŽIMUKAI su virszais ir be 4
X virsziu, geresnio darbo, lengvai važuojasi X 

ir padirbti pagal naujausia mada.X
X GUINAN Mahanoy City, Shenandoah, MtCarmel X
♦ 1,' -J' •

X
K

‘Slaptybe Antgrabio” t« J gūniai,’<a isz
pin. I .

>z gyvenimo Francuzu 
Preke Šie. H. D. B*c«owakl>C«

Sztai Koki Prieteli Turite
Merchants Banking Trust Co. Banke
Yra tai pirmutine Banka Mahanoy City ka pradėjo mokėt

procentą ant sudėtu piningu.
Yra tai Banka in kuri ateinate, kada reikalaujate pagalbos 

kada perkate namus.
Yra tai Banka kuri pagelbsta jumis atmokėti skola per 

lengvas mėnesines mokestes arba teip tanke! kaip 
jumis geriausia iszpuola mokėti. » t

Yra tai Banka kurios virszininkai yra juso tautieciiai ir 
pažinstami. ' '

Yra tai Banka in kuri galite ateiti ant rodos arba informa
cijos, kada norite kur investyti piningus arba pirkti 
namus.

Yra tai Banka, kurioje jaueziates lyg save name.
Yra tai juso Banka.
Pasakykite savo draugams ir pažinstams kad dėtu savo

'i
i

’ Address
..........

I

piningus in Merchants Banking Trust Co. Banka. Szita 
Banka žino kaip jumis geriausia pagelbeti.
MERCHANTS BANKING TRUST CO.,

MAHANOY CITY, PA.
—DIREKTORIAI—
L. Eckert, Vice-Pree.D. M, Graham, Pre®.

J. H. G ar r ab an, Attorney W.F. Rynkewlca
P. C. Fenton

D. F. Guinan, Treat.
A. Danisewica M. Gavula 

T. G. Hornsby




