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31 METAS

Isz Amerikos
Bravominkai prieszinasi val

džios instatams ir darys 
alų toliaus.

Washington, D. C.
ninkai po visas Suv. Valst. da- 

2% procento al
koholimis ir toliaus pakol taji
klausymu

rsv alų turinti

Bravor

visiszkai noperkra 
tys augszcziausias

MUSZIS TERP JUGOSLAVU — SERBU IR KROATU.Kas girdėt po užsi 
baigimui kares.

KA SUV. VALSTIJEI PADARE.

FRANCE**
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GERMANY*^
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•’ilinkninga, jog padare taika in laika 
kitaip butu pražuvus nuo naujo

u
gazo

Vokietija buvo 
pallOX 0 UlUSZtlS, .v.vk.įs >.u m M. i.k> ii uv# >
koki Suv. Ajdstijei iszrado, ir dirbo keturis kartus daugiau 
trucinanczio gazo ne kaip kitos vieszpatystes.
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Kokis yra lietuviszkas vaiskas 
- Vokiecziai suszelpinoje lio- 
tuvišzka Taryba;

ežiu gaspadoriavimas.
Vokio-
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Warszava.— Tula ženklvva > * 
ypaia kuri pribuvo isz Kauno 
gubernijos, apraszineju 

“Gazota Vieczorna
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iv >.■ ■laik- 
rasztije 4‘Gazota Vicczorna” 
apie padėjimu Kaune ir Suval
kuosia sekanezuii: * , :

t

Organizavimaį
Vaisko cjna lapai; palengva. 
IszskyHant kepurių, 
no turi jokiu maudieru, ncszio- 
je klumpes vietoje czebatu, 
kariszkos tiesosjyra labai silp

Ant pa ve. iždo, kada pat 
rule atėjo rekvimoti, 
viai sėdėjo ant rogucziu

•č' -Į- ■
'x'ž

&

Ai Oprokurato-
BravorninkaiPalmeris.

tvirtina, buk įblaivininkiszkos 
tiesos ne yra pa;
ja Suv. Valst. ir tolei pricszin-
sjs, pakol niisĮirendimas ne isz

ris

gal koustituci-

vjs ar ant tos puses ar ant ki
tos.
Protestone priėmė katalikysta 

ir lietuvyste. Retas 
atsitikimas.

Sioux City 
via
vanis

, Iowa.
kataliku bažnyczioje, 

sutinkant, 
likti tikėjimą

Paveikslas
1108.
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parodo kiek kokia vieszpatysta dirbo tojo gaZO. z':/, ' ....'Zeji

Lietu 
te 

kata

bCXSt**?? 4. ■..

priėmė
Anele Karalaite, 

pirmiau Nellie King, protesto- 
Kumais buvo p. J. Misiū

nas ir K. Adomoniene. Kriksz- 
ta suteikė gerb. klebonas, kun.

Priesz suma,

ne.

M. J. Kolvekas.
krikszto, Anele at Ii-

X\ *
Tai iszkihnei k u n. 

pamokslą

t uojau po 
ko iszpažinti ir priėmė 
Komunija.

pritaikinta

kilis, 
choras, 
jai auka

Pa sumesta

pasakė
auglbizkai. «. ••

Vakare parapijos svetainėje 
tam tikslui buvo surengtas po- 

Ji surengė parapijinis 
skili tapo 
100 dol.

Ant galo p-lė Karalaite dė
kojo visiems už linkėjimus ir 
aukas ir žadėjo darlmoties baž 
nyczios ir tautos labui.

P-le A. Karalaite, buvusi N. 
King, dabar eina 1G metus. | 
Gyvendama tarpe lietuviu isz 
moko gražiai lietuviszkai kal
bėti ir raszyti. Ji, 
ti, geriau kaliui ir raszo už kai 

gimusiasku rias 
tea.

ežia

< r 
O a įima sakv

lietu vai

o 
vietos

v ra nemažai Į 
lietuviu

P-le Kara lai t 
pasidarbavus

Yra gi 
gabumus. Nei 
i neapleisdavo 

gerai atlikdavo.
gabi loszeja, bet taip- 

Priguli |>ri(*

tarpe.
artistiszkiis 
no veikalo ji 
savo role 
vien yra 
gi ir dainininke, 
parapijinio choro.

Gyvendama 
ji ne tik 
lietuviu kalba, dainas

ibi loszeja ir turi

jo kare, kiti vela keliaus 
davadvt likusius turtus 
mirusiais arba 
mines.

likusius 
užmusztas

su
po 
gi-

Isz Indijanos valstijos, kur 
randasi daug Rumunu, (lydos- 
ne dalis ketina keliauti iii savo
te vvnia.
sugryžti apie 20

Konetiko mieste kur 
randasi apie 5,000. lenku, keti- 

ysugryžt į jip» 2,00Q.
Terp Lietuviu daugelis ti- 

tik 
padarytas pa

x’ i s isz kai

Isz Chicago rengėsi 
tukstaneziu

Austru.

na !
kyši sugryžti adgal kada 
Lietuvoje bus 
redkas ir republika 
pr i pa žins ta.

Kvorta guzutes kasztavo 
jam $45.

Hazleton, Pa.— Jom .s Ste
pukas, anglekasis isz Swamp
town, ana diena turėjo 

Į keti 45 dolerius už kvorta 
zutes. Važiuodamas namo isz 
Ilazletono susijiesze ant karu- 
ko su savo zemlakais, o 
jin palicije suėmė, rado pas jin 
kvorta guzutes 
vino nuo kito.I 
kejo pas skvajeri $7, po 

'(vėla likos aresztavotu už ta 
ti prasižengimu ir vela

Važiuodamas 
susipesze

117.1110-

gu-r>

kada

VK

i'-lp

lietuviu 
pamylėjo lietuvius, 

pa- 
jiroczius, bet ir katalikiszka ti 

G eg. 4

tarpe

ir

kejima, kuri ir perėjo 
d. sziu metu.

o

diena bus iszsiuncziama 
nas pacztas — vienas arcopla- 
nas apleis Clevelanda. ir vienas 
isz C’zikagos.
matu siuneziam per

vie-
, uz 

markiu
kretiszkoi

Daugelis likos užmuszta ant abieju szaliu.
Už kožna gro- 

areopla- 
niszka paczta kasztuos 
centai. Kelione terp tuju*dvie
ju miestu ketina būti padaryta 
iii

szeszi

kėlės valandas.
♦

ISZ VISU SZALIU
Nepaprastas plotinas ant 

kareivio antgrabio.
Cardif.— Kaime Herbrand- 

stone, artimoje Milford Haven 
ant vietiniu kapiniu randasi 
kapas jauno aficieriaus, kuris 
žuvo nuo peilio, laike kada ėjo 
isz ymtiuiu šu savo draugu, ki
tu aficierium; 
isz nėtycziu.

Aut žuvusio aficieriaus ka
po pastatyta antgrabis; bet po 
koikam tai laikui-ant antgra
bio davėsi matyt nepaprastas 

kuris iszrodo kaip
Isz visu

nelaime patiko

tu.

nesiranda 
tukstan-

ežiai.

London.— Muszei kylo terp Serbu ir Kroatu Agranie, 
priežasties nesutikimu.

raitelius kurie užklupo ant savo prieszu.

sostapyleje
Paveikslas parodo

Jugoslavu

fieje flykai turi

isz

rn

y vagia

ant dienos, 
ant mandieru baltus kaspinė
lius su juodu paraszu 

‘kur gali ir kas duodasi.
Žodžiu, Lietuvoje nesiranda 

jokio paredko iiu jokios val- 
džio8ix^į*i ......... ............
Kauno ir Suvalkų.

NČsmagios kinius. Įsz

Isz Lietuviszku kaimelu - daug gal-

kuria prisisa- 
l’ž tai užmo

tam 
pa 

i Li prasizvngiina ir veia uzmo- 
jkejo $11? kasztu. Ne gana to 
likos treeziu kartu 
tas ir užmokėjo 
tu už taja nelaiminga guzutia 
kurios visai ne neragavo.

)

aresztavo-
vela $25 kasz-

Tėvai jos norui nebuvo prie- 
1108 
ap-

szingi, dar-gi prielankus, 
ujitaise,toje dienoje jia 

dubino ir gražiai iszlydejo.
— Draugas.

ir

Tukstanczci atejviu rengėsi ke 
liauti in savo tėvynės. 9 

Pagal 
Darbininkisz-

Washington, D. C.— 
isztyrinejama 
ko Departamento, tai tukstan 
(•zei atejviu po visas Suv. Vals 
tijes rengėsi keliauti in savo 
tėvynės, kada tik pradės 
vai plaukti in užmari.

iszkeliavimo yra:
api( 

ii

Žastis 
ftioti 
nes
niu nuo

lai- 
Prie- 
daži- 
gimi-

Įiletmas,
ranka laikanti peili.
aplinkiniu žmonis suejna regė
ti tojo plotino, kuris nesiduoda 
nutrint jokiu bildu.

Arcibiskupas — bolszcvikas.

Guatemala City.—V

kūpąs Jose Pinol, isz
jos Guatem'alas liks

Tėvas ir tris sūnūs sudegė 
deganeziam name.

Chambersburg, Pa.— Denny 
Geyer ir jojo tris sūnus sudegė 
deganeziam name czionais. 
Priežaste tosios nelaimes buvo 
pats tėvas, kuris atėjus namon 
girtas spyrė deganezia liktar- 
na, 
gc-

Pa.

name

Arcibis- 
diecęzi- 
n u baus

tas per valdžia už tai, jog pa- 
li uosy bes skelb- 

damasis bolszeviku propogan- 
da laiko pamokslu. Kaip gir
dėt, tai biskapas bus 
liūtas isz sklypo.

erne už daug «/

prasza-

nuo kurios namas užside- 
Vaikai tame laiko radosi 

ant virszaus ir negalėjo iszsi- 
gialbet. Visus apdegusius la
vonus surado ugnagesiai po už 
gosimu i namo. Geyeris buvo
naszlys ir pats gyveno su vai
kais.
Orinis pacztas isz Clėvelando 

in Chicaga,
Cluvoland, Ohio,

ėjusio ketvergo prasidėjo ožio 
nais Jokioj imas pacztas in Czi 

Terp Clovelando ir Czi

Pagal

Nuo pru-

k arei- 
, o afi- 

cieris pats užkinkinejo arklips 
Kamandos visai nežino, karei
viai tarnuujč pirverstinai 
ka aplaiko po sziinta
ant menesio; kareiviams reika 
Iinga daugeli, reikalingu daig- 

Marianipoliuje kylo pasi
kėlimas terp kareiviu, jog val
džia nepermaine jiems apati
niu drapanų nub keliu sanvai- 
cziu o uteles neduoda jiems ra
mybes. Dydesnc dalis karei- 
viii yra gaspadilri'szki - vaikai. 
Lietuviszko vaisko 
daugiau kaip penki

Anuotu visoje kariu- 
meneje turi tiktai dvi ir kėlės 
kulkanieczius.

Lietuviszku “ administracija 
darbuojesi tiktai dydesniuosia 
miestuosia. Ant proviiiciju voi 
ke tiktai parapinei komitetai 
ir tar teip, kaip Dievas duoda, 
dydesne dalis žmonių nepripa- 
žinsta visai Tarybos. Padot- 

’ 1 • 

kus renka patis ant sutvėrimo 
milicijos.
ba aplaiko nuo vokiecziu du 

tuosius 
Dabar aplai- 

Badui

Kusiszkas so-
mo-

vvru •/
Badai bolsze-

Lietuviszka TurV-1, . v

milijonus markiu ir 
pas save laiko.
<e nauju paszialpa.
ietuviszka valdžia apluikine^ 
ja taja paszialpa nuo vokie- 
cziu, idant iszsižadcį toliipes- 
niu pareikalavimu nuo vokie- 
cziu už papildytas skriaudas 
kokias pu(!'ii’p vokiecziai Lic- 

Badai Suvalkuosia 
lictuviszldv valdžia arosztavo- 
jo kėlės ypatas kurios suriiszi- 
nejo taisos bledes papildytas 
per vokieczius, tyksle aplaiky- 
ino užinokesezio, už ka visus 
uždare kalcjinie — lietuviszka 
valdžia ne nori idant žmonis 
padavinėtu rokundas už1 blc- 
des. 

< ' ll

Isz to duodasi .(Suprast, jog

tavoje,,

Soviatai pradėjo mobilizavot 
visus vyrus.

Kopenhaga.— 
viatas apszauke visiszku
bilizacijc visu tinkamu 
in kariumenia. 
vikai ketina užklupti ant visu 
fruntu, nes supratojjog jau 
juju galybių 
kojų.

Kolczakas paemo Samara.
Gventoj ai apleidincja 

Petrogradą.
Bernas.— 

czakas paėmė nuo 
svarbu ‘miestą

suprato, jo 
ant paskutiniu

Admirolas Kol- 
raudonuju 

prie

Ant 
geležinkelio Delaware and 
Hudson, trūkis trenkė iii auto
mobiliu užmuszdaniaS' du lie
tu v i u s i r <1 u su žc id o.

Stanislovas Ado
maitis, 48 metu senumo, paėjo 
sz Kauno g 
Cartumenu par., 

džiaus; pergyveno Amerike 17 
metu, paliko dydžiausiam 
iudimia - 
;ris vaikus:, duktė Natalija 
m., Stanislova 20 m. ir Antana 
13 ni.

Antras užmusztasis yra M ar 
/mas Vaitkcviczius 
senumo, paėjo isz 
gub., paliko tris dukreles 
rūteles, nes jojo pati mirė 
metai adgal.

Su žeistieji* i yra: 
cauckas

Wilkes-Barre, Pa.—
Delaware

ra jokio sutikimo
voeziu o mažai proto, su liežu- 
veis darbuojesi o mažai isz ju
ju naudos.
kaip levai o nupuolė kaip inu- 

užmanvmuosiu ir dar

Nekurie pasikėlė

Užmusz

sią.

tieje yra:

ub., Sziauliu pav., 
Tran lenu so-

1111- 
paezia Marijona ir 

99

«)o

y

9 metu 
Suvalkų 

šie
du

soviatas paliepė 
ap

kali uogreieziau-

Petro
nes

Samara, 
upes Volgos. 

Kusiszkas 
gyventojams‘ Petrogrado 
leisti miestą

Visa miestiszka valdyba 
apleis Petrogradą 1. Julajaus 
ir.nuo tada ketina visas susino 
šzimas terp soviatu ir 
grūdo būti pertrauktas,
visa komtinikacije aplinkinėje 
upes Novos ne turės jokio ap
gudino. Isz to,, duodasi su
prast, jog bolszevikai tikysi 
smarkaus užklupinio ant Pet
rogrado ir neszasi 
kagroieziausia.

vokiecziai turi dydulin iutok- Austrijos arnotu dirbtuve

isz tonais

sen savo 
bu ošia.

— ()j reikalinga czionais 4a 
bai ponia Baltruviene del vie
nos moterėlės, kuri negali su
valdyti savo liežuvio. Jau 

kaip ro-
liežuvio.

ant tikieto sudėta ir 
dos ponia B. ptibils su koezio- 
lu ant josios sprando. Gėliau 
misiukc isz laik apsimalszyt 
ne kaip liežuvius po miestu 
varyt.

Pierce, W. Va. — Darbui 
czionais cjna neblogiausia, dir 
bume po 4 ir 5 dicnaB ant sau
jaites, bet patartim kitiems 
in czionais nevažiuoti, nes žmo 
niu daug o darbu del visu neuž 
tenka, tiejei ka in czion atva
žiuoja turi sugryžt ndgaL Na
mu teip-gi nesiranda tuszcziu 
o ir ant bardo negalima 
tis.

Juozas Vit 
automobi- 

ir Ku
szoferis

iaus izs Wilkes-Barre, 
zimieras Žutautas isz Parsons. 
Daktarai tvirtino buk. isz žai- 
d.uliu pasveiks.
.Kas norėtu isz giminiu daži- 

noti platesniu žinių apie už- 
musztuosius, lai raszo pas ma
no: Mrs. Mary Adomaitis, 205 
Mill Sti<, Parsons, Pa.

y

Darbinin-
czionais

gauti

— Ponia Baltruviene 
bus apmalszyti tris lietuvisz- 
kas kūmutes kurios draugutijo 
su kokia tai angllke ir suVohia 
in viena vieta linksmytis. 
Luk aut!

vieta

pil

Davis, W. Va.— 
kai kurie struikuojo

; turėjo nepaprasta apvaiksz-
cziojinuv “
todėl, jog visam mieste 
straikai jau ketvirtas inenesis.
Dirbtuves kurios nedirba yra:
Į’ulp Paper Co., Skuru dirbtu-

Davis Coal Co., 
ir lentų

Mat kompanijos nepasi-
ir ston-

Numirūsio Miesto” 
tęsęsi

Vįetinioje
isztikobažnyczioje 

Gaisra pajuto p. 
prie

S

Athol, Mass.— 
lietuviu 
gaisras.
Sz vasauskas, gyvena utis
bažnyczios, kuris nubėgės ir 
pamatęs pilna bažnyczia durnu 
bego prancszti klebonui, 
szaukus gaisrininkus klebonas
vargais negalais dasigavo in 
altorių ir isznesze Szv. Sakra- 

Kuris nuuesztaš airiu 
bužnyczion.

Spėta iszneszti tiktai 
Onos draugijos vėliava 
kurie bažnytiniai rūbai. Sziaip 
vislias sudegė
agni pagimdo elektra.

Tokios nelaimes paliesti 
džiai nulindo klebonus, ] 
Petraitis, ir visi

Pa-
turi but praszalintos.

Paryžius. —
tu taikos iszlygas kurios bus 

i-! Ib'tMktos del Austrijos •serędo- 
jč, paliepė praszalinti garsin
gas dirbtuves arniotu Szkoda, 
kurios randasi Viedniftje ir 
Pragojo. Armotos kurios dir
bosi tonais, buvo naudojamos 
per visas centraliszkus viešz- 
patystes ir buvo vienos isz mil

A‘ ‘ . Austrijos tal
kos ifežlygbš bus panaszios in

mia ant lietuviszkos valdžios* 
No senei pribuvo in Lietuva 
apie 20 tukstapeziu yokiccziu, 
slinktų isz laisvanoiuu: Pasi
gedo jo vokiecziai ant prižadė
jimo lietuviszkos Tarybos, ku
ri gvarantijo kožnain vokisz- 
kam kareiyiuii) 
liotuvįszkam vaisko lyg pabai
gai kares aplaikys po 40‘mar
gu lauko.

Pakol tasai prižadėjimas isz žiniszkiausiu. 
sipilcįys, 4ai szlandien tieje 
1 ‘JatriukaV ’ ąplaiko nuo libtu- 

viszkos valdžios* po IĮ markiu

ve, 
Lumber Co 
los.
duodu darbininkams
gesi visom pajiegom suardyti 
darbininkiszkas unijos.

Badas kerszina 61,000 
sieratukams.

Urmnia, Arnienije. 
daneszinius, tai czionais greitu
laiku iszmirs GI tukstandzei 
syriszku siorateliu ir 330 tuks
taneziu suaugusiu žinovių, jei
gu greitu laiku nepribus tiems 
vargsžams pagialba isz kitur. 
Sahnase, Gunay ir Azerkaija- 
no reike 400 tukstaneziu dole
riu kas menesis ant užlaikymo 
gyvasties iszbadejusiems gy
ventojams.

Aleksandropoliuje
kas diena 27 tukstanezius ypa
tų su sriuba, kuri yra panąszi 
in pamazgas idant tik apmal- 
szyti badu.

kuris tarnaus

/Pagal allijon-
Babcock 
pjovyk-

bet po užsi-
nu-

nienta J

Szv.
ir kai-*

Spėjama kad

Lai
ke kares sziek tiek su darbiniu 
kais pasielgdavo mandagei ir 
mokėdavo gerai,
baigimui kares, pradėjo 
trenkt mokosezius ir prispyri- 
net prie ilgesniu valandų dar
bo.

-maitina L tli-» 
l< 1.111. 

parapijom s. 
Dabar pamaldos bus airiu baž- 
nyczioje*

kaga.
kagos likos kas diena ponkio-

likusias savo
r neaplaikymas jokiu ži-

juju nuo kada praside-IHka areoplanu»su pacztu. Kas

o

j
i. I

Vokietijos, kurios allijentai in
teiks jiems sziu sanvaite.
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— Lietuviu czion pora ma
ža saujele, bot ir terp tuju ne-’
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GIRDĖT na dtosyh, ir nepaliauja kabi
nėjasi ant sienų, su tuomi ra
miausius žmones isz kantry
bes iszves, ir pradės

Vokietija, kuri vardus staeziai valdžiai,
Vokietija susilaukė liūdnos 

pabaigos! 
sapnavo užgriebimu viso svie
to, bet tasai kvailas sapnas nc- 
iszsipilde. Vokietija, kuri ke 
tino valdyt svietą isz Veršailo, 
sziandien isztikruju randasi te 
na is, bot kaipo sumuszta viesz 
patyste ir idant pasiraszyti 
ant sutaikęs.

Vokietijos 
persistatinej(X savo 
už Aleksandra 
ir Napoleonu, bus pastatytas 
priesz svietiszka teismu, idant 
būti nubaustu už papildytus 
bjaurybes. Jojo sėbrai, bajo
rai ir kuningaigkszcziui, kurie 
maitinosi ir jieszkojo 
nuo kaizerio, sziandien 
ko mažiuleliais ir 
uždarbiu
Teip tai iszsipilde pranaszavi- 
mas rasztam szvente 
augsztinti bus numažinti 
žiuhdiai iszaugsztinti!” 

vieszpatyste 
svieto likos sutrinta ir iszdras 
kyta. Josios rubežiai susima
žino, kolionijos atimtos, vertei 
gysta dingo, turtas praleistas, 
paguodoue del josios dingo vi
sam sviete.

Vokietija su savo ta
lentu ir energija butu laukus 

kantrybių, tai gal 
butu užvaldžius dy- 

desnia dali svieto, bet 
jo kantrybes ir buvo labai 
di 
dėjo, užgriebinet viską — 

Kaizerio

ciesoris, 
dydėsni u

Dydeji, Cesari

kuris

garbes 
pasili- 

jieszko sau 
ant iszsimaitinimo.

Dnicziausia

Jeiini

ir turėjus 
sziandien

T

”ISZ- 
o ma
< < 1

neture- 
go- 

ant svetimu žemiu ir pra- 
nuo 

kardo ir dingo. Kaizerio sap 
nas galybes ir dydy bes truko 
kaip muilinis burbulas.

idant atspau-
Juoda Vaidvla

tai neužilgio
y y

Ant daugelio praszimu mu
su skaitytoju, 
dyt istorija “ 
formate knygos,
pradėsime tąjį darba kaip tik 
užbaigsime kitus drukorisz- 
kus darbus.
ga iHit kurios jau aplaikem ke
lis tukstanezius užkalbinimus. 
Turėkite kantrvbia o 
gio iszpildysime jusu 
Kada knyga bus gatava, apie 
tai praneszime musu skaityto
jams.

kitus
Bus tai puiki kny

neužil-
norus.

Tieje ka pirko laisves 
skolos bondus, tegul laiko ir 
neparduoda už pamestinus pi
ningus, nes visi bondai kyla ir 
atejteje atnesz da dydesni pro 

Kompanijos pradėjo 
tik gali

Dabar ant 
geldos ketvirtos paskolos bon 
dai atnesza 18 rentų procento.

centą, 
pirkinet 
jiaises

bondus kur 
sugriebt.

pa-

bolszeviku

Vi).

bolszevikizmu

kad tokiu stu-

Gegužio 1 diena 
pasėkėjai vis-gi szposu pridir
bo, kai kur ir gala kaip kas ga

Clcvelando miestas sako
ma daugiaašei 
pakvipo.

Bolszevikui priveisė ir Ame
rikoj nemaž savo studentu, 
kad bombas net paęztu pradė
ta siuntinėt ypacz žymesniems 
žmonoms.

Butu gerai
dentu nesirastu, tarpe lietuviii 
bet randasi kad pradeda kvai- 
lavot net teip drasei, jogei 

• siuntinėja savo prieszams gro- 
matas su savo aiszkiais para- 
szais, o gromatos buna 
tik prieszingos valdžiai, 
sziolei tokius siuntinius
skaitoma už kvaila darba

kaip
Iki 

buvo* iry

prkluot

nes kitokios rodos gal nėra.
Kad cziou Amerikoje teip 

drąsiai jau bolszcvikizmas 
pradėjo uosi augsžtyn riestie, 
valdžia griebsis už asztraus in 
migio, kad tokiajn amarui 
bėgus kelia.

jau

irz-

Bolszeviku vadai daugumu 
balsu insirange in vadovystes 
nei žvirbliai in kregždžių lizdą 
ir sau setli nemislidami prasi
traukt, bet kregždes regis 
sitalkins,
žvirbliai gala gaus, 
kai slenka sau

sa
li zdus užniuris ir 

Taikiniu 
isz palongvo,

prie Petrogrado, ir ar neužmu 
rins ten bolszeviku tik vadus.

Excutyvis 
garsina 

žmonėms

Amerikieczius prie

isz Ameri- 
Bclaukdami

mirė.
bar “Tėvyne

Lietuviu Pildomosios Tary
bos, Wasliingtone 
komitetas, garsina ir 
suteikimą Lietuvos
pagelba, ir su tuomi pakvatija 

auka v imu, 
bet surinkti nuo žmonių pini
gai gelbėt Lietuva, 
kos ane krust.
Lietuvos žmones isz Amerikos 
pagelba, senei galėjo badu nu- 

Perskaitvt reikia da- 
“ No. 20, po ant-

galviu — Trukdama Lietuvos 
Badaujancziu Szelpimas, 
aiszkiai suprasim kas 
su musu kamisijom.

Buna viskas gatava, 
kinta sii R. Kryžium kur 
130 tusktaneziu lietuviu pipi- 

pirkt 
maista ir veikiause siųst Lietu 

tai execu ti v. Komi te.
Bielskis su Viniku begu ir

gatavar * o*

<r r> ii kad už tuos pinigus

von y
I

tai 
darosi

suta i- 
v ra

sustabdo
Bielskis sako, kad buk 

pinigus A. L, Bendrove 
iszgaut kaucijai.

Na ir žmogau suprask 
darosi su sudėtais žmonių pi-

Tok i c liesus i p ra t i m a i 
visiems

‘ — S. K.

A /Si • i .< 4 Al

tuos 
nori

kas

ningais. 
labai 
lams.

kenkia reika-

ATSISZAUKIMAS IN LIE
TUVIU VISUOMENE.

įgiama isz Lietuviu gyvo 
Lietuvoje didžiausia pa

roda kokia kada nors Ameri
koje atsibuvo. Paroda atsibus 
New Yorke netolimoj ateitjje, 
taip greit kaip bus 
ti daigtu.
lyvauti visi Amerikoje 
mintieji Lietuviai.
praszoine siunsti visokius lie- 
tuviszkus iszdirbinius, kurios 
turite atsivežė isz Lietuvos 
kaip tai: mezginius, siuvinius, 

žiurksztus, 
sijonus lininius audeklus, ir vi 
sus akyvesnius tanku 
bins, kaip, verptelius, 
križelius, deszes ir t. t.
dai daigtus galima siuusti mu 

6 West 48-th St.
Po parodai 

visi daigtai bus gražinami sa
vininkams. Szįoje parodoje 
bus remiamas ir Lietuvos ne- 
prigulmybes klausymas.
dant visus invairumuė lietuviu 
gyvenimo Lietuvoje, bus at
kreipta amerikiecziu domu ir 
in paežius lietuvius*

Visi in darba del musu tėvy
nės Lietuvos neprigulmybes 
pripažinimo.

Su pagarba

Ren f 
nimo

galima gan 
Parodoje turėtu da 

gyye- 
In ]>uroda

staltieses, juostas,

su atnraszu; 
New York City.

C?

y

iszdar- 
lazdas, 
Par o-

Ro-

kaip nors kvaila lietuvi vai- Lietuviu Tarybų Informacijo
tižiai niekas neiszdave
visada neiszdiio's? .

Kuo tolyn, tuo pusgalviai ei
•a

y bet ar

Li li i 11

g

Bjurąs,
(j West 48-th Street., 

New York City

r J

HAUL B
r './-t }V. —

į KELIAS IN SVEIKATA i j
L II ■ M—M—MM—  Ilil^ II 1^1 ><■■■<■> III n           / Į I 
C Released, by the Foreign Language Governmental Information Service <

* > ' II
Net ir tada, kada an.t kares lauku Europoje žuvo tukstan- 

eziai gyvybių, szimtai tukstaneziu mirę ežia pat namie nuo ligų, | 
kuriu lengvai galiama iszsisaugoti. Kare užsibaigė. Demokra
tija laimėjo, bet mes dar tariame laimėti kovojė sU baisoAniii, 
nuolatiniu žmonijos prieszid— liįa. '■ 1
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Lietuvos Atstatymo Bendrove
> ■ ■* i ■* > i1 n / i 4

I

liga.
Kaip nuo Ligoš iszsisaugoti. z

Nėra jokiu slatybiu, kurios butu reikalingos, kad iszsi- 
Szvnrus namai, szvarus majstas, 

rankos, szvarus dantis, szvarus pienas, szvarus vanduo, 
žias oras, 
dais — visa tai mažai tekainuoja, trecziuu jie atlieka pastebėti
nus dalykus ir apsaugoja nuo daug ligų.

Ar jauties, kad savo dali atlieki ?' /
Ar Užlaikai savo namus szvariais ir gerai iszyedinjaįs?

saugoti nuo ligos. sz varios 
szvie- 

santnriszkos iszejimu vietos, kova su mūsomis ir uo-

P ,Ar geri tik szvaru tyku vandeni ? Jei semiamas isz szal- 
tinioiar szulnio,,;
iszejimo vietų, sutrynu, meszlynu, mėšlyno ar tvartu ?

Ar pienas, kuriuo peni savo kūdikius, yra virintas ar pas 
terizuotas ?
dienai

Ar kūdikis penimas krūtimis, kaip turėtu būti? 
szvariai užlaikomas?
oro ir ar jis nelaikomas karsztoje, troszkioje 
žinai, kad isz bonkos penimi kūdikiai turi gauti orandžiu sul
ūžiu kas diena po pirmam menesiui ?

Ar žinai, kad muses ir uodai neszioja ligas ir ar nuo ju 
apsaugoji savo namus vartodamas tarn tinkanezius sietelius ?

_ \ limpanczios, ir gali kitus 
mukios ligos, ypatingai vaikus ?

“Ar žinai, kad ligos dažnai užsikreczia nuo neszvariu ran-
A,r visuomet nusiplauni rankas priesz valgymu ar mais

to cziupinejima? '
Kuomet kuris nors szeimynos narys serga skarlatina, ty

mais difteri ja, kokliszu, karsztinemis, džiova ar kito kokia liga, 
kurios galiama iszsisaugoti, ar visuomet pranoszi sveika 1xjs pri
žiūrėtojai, kad jis galėtu neleisti kitiems tos ligos ingauti'?

Ar namuose investos rynos ? < ,
ja vieta, prie kurios muses neprieitu ?

galo aę pats ir visa szeimynn esate sveikais? isz kur 
Ar buvo jie sveikatoje isztirti, kaip kad kareiviai 

yra tyrnejaini 1
Ai1 žinai,

ar tikrai žinai, kad in ji nesiplauja vanduo isz

Ar gauna kiekvienas kūdikis po tris stiklus kas-

Ar jis 
Ar jam suteikiama užtektinai szviežiaus 

virtuvėje? Ar

Ar žinai, kad visos slogos yra 
privesti prie s

k u ?

Ant 
tai žinai ?

p — - b i , Į i * i
Pirmiausia ir Didžiausia Lietuviu Korporacija New Yorke

' ■ ■ -— ---------- —• ■
Lietuviu Atstatymo Bendrove pasekmingai vykdo sziu reikalu atlikimą:

Atstatyti Lietuva ekonominiai, sudarant dideli kapitala pramones (iszdJrbystes) ir
.pirklybos (biznio) varymui Lietuvoje, '

Padaryti Lietuva Neprigulminga nuo svetimu
pii’klylni.ir pramone in Lietuviu rankas.

Pakelti Lietuvoje abelna gerove steigiant fabrikus, dirbtuves, laivu kompanijas ir tt. * «
Pagerinti Lietuviu Gyvenimą organizuojant juos in pirklybos draugijas 
gerus uždarbiui, palengvinant ingijima ukes inrankiu, maszinu, gyvuliu, javu ir tt.

w

Lietuviu Atstatymo Bendrove rūpinasi Lietuviu gerove Amerikoje:
(Foreign

1)

2)

3)
4)

J,

isznaudotoju paimant visa szalies

surandant
i

Jei ‘ne, tai turi iszeinama-

labaikad metinis daktaro peržiiitejimas yra 
naudingas, kad susekti pradžia kokios ligos ir tuo prailginti gy-ll 

Ar gali atsakyti taip visus tuos klausimus, ir ar tik- i 
rai žinai, kad justi kaimynas gali ta pati atsakyti ? Neleisk, kad 

gyvendamas pastatytu kitu sveikata in pavoju? ; 
Tame dideliame reikale Vyriausybe žiuri in visus savo gyvento- • * r j LAJl i A. *^1t *» ■ I

ve n ima ‘?

jis, neatsargiai r
jus, kad jie ja’Visumo paremtu.

Pataisymas Pavirszutinu Netobulumu.
Imant in kariuomene medikaliai tyrinėjimai parode, jog 

trecziadalis visu vyru turėjo koki nors pavirszutini fiziszka ne-

» U -*

t ’

1) Steigia Lietuviu Banka su Užrubežiniu reikalu Exchange). Skyriumi 
piningu mumynlui, siuntinėjimu ir laivakdrcziu pardavojimui ir tt.

' 2) Organizuoja Keleiviu Narna aprūpinimui keliaujanezi’u in Lietuva ir in kitas szalis.
3) Padaro ir Paliudija Rejentalnas Dokumentus, pirkimo-pardavimo aktus, 

jeszkojįmus (duviornustis), iszguuna dokumentams, konsulo paliudijimus ir tt.
LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVE inkorporuota ant $1,000,000.00, veikia sulyg 
valdžios užtvirtinto czarterio ir po valdžios priežiūra. Bendroves szerai (aksijos) kasz- 
tuoja po $10 ir parsiduoda nemažiau penkių szeru vienam žmogui.

daliu isz-
Y

V
L. A. Bendroves 

pelnas iszdalinamas visiems, szerininkams, isz ko yra geras pelnas kiekvienam nuo indetu 
piningu. Prie L. A. Bendroves galima prigulėti ir Lietuvoje gyvenant. Bendrove steigia 
savo Skyrius visuose didesniuose Lietuvos miestuose.

VIŠI DĖKITĖS PRIE LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVES!
Reikalaukite paaiszkinimu szluo adresu? •

Lithuanian Development Corporation
i320 Fifth Ave
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ŽINOJIMAS.

t

įobuluma, del kurio netiko in kariumene. ‘ Didelės dalies*tiT at-1 ' 
rastųjų netobulumu visai nebūtu, jei buvę domu atkreipta jau
nystėje, kitus dar gi 
lengvinti, vartojant tinkamas medikales prieiąopes.

Gerai padarysi, jei sziuos patarimus atydžiai perskaity-

įObuhuna, del kurio netiko in kariumene.

diama buvo ir dabar pagydyti arba tik pa- i
lantic City, 

jie gal padėti pagerinti jusu paezia ar jusu'vaiku gyvenimo | ta parašomi 
I

darbu laikai dar nepraėjo- 
nuomones sveikumas arba geriu sakant sveikumas visu jos pilie 
ežiu yra didžiausis kiekvienas tautos turtas. t

Neužmirszkime karėjo ingytu pamoku; nes už jas mes tu
rėjome perbrangiai užmokėti.

Kaipo prideryste sau, savo szeimynai, ir visai szaliai turi 
stengtis būti sveiku, pagernti, kaip galiama geriausiai, savo 
sveikata, prisidėti prie darbo, kad padarius tvirta tauta, kad ji 
tiktu ateinantiems dideliems darbams, ir linksmybei ir plates
niam gyvenimui, kurio kares nuvargintoji žmonija tai})' labai 
laukia.

Netobulas Regėjimas.
;era su akymi 

akiniais.
ar akiu ligonbutyje.
niais gali labai susilpninti regėjimą ir sveikata.

/ • * •Iszpuvusios dantų szaknis, užkrėstos smagems, 
iszpuve dantis,.nelygus Jantis, kuriais , negalima sukramtyti 
maisto gali būti priežastimi daugelio svarbi6 ligų ir visa tai

Insidek dirbtinius dan- 
nesukraintai kaip reikia

Iszvalyk dantis

si;
sanlygas.

W C J

Patrijotiszku Pantos jau-

<r

rn

Leitenantas 
francuziszltos kariumenes 
mis dienomis iszbandinejo Al

savo nauja iszras-

.Jean .t)rs isz, 
to-

? y

, su kuriuom 
sėkmingai gali nupulti ant* mes
uos.

pa-
ze-

isz sugadytos orines niaszi | 
Paveikslas Parodo isz- 

radėja ir nupuolimą isz niaszi- 
nos. • ’>

-..-į

Ant žemes visuose krasztuosc 
szimtai, 
tukstaneziu in vairiausiu mokyklų:
pradiniu, viduriniu, ir augsz4csniu.

Szimtai tukstaneziu or milijonu jau 
nu žmonių lanko mokyklas, 
tam pinigus, laika, 
kad tiktai lajikyti mokyklas, 
taip daro? '

Kad žinoti! '
Visas mokslas, visos mokyklos, tik. 

tara ir yra, kad žmogų padaryti dau
giau žinaneziu. Tas, kuris daugiau 
žino, jam ir lengviau gyventi ir sma
gesnis jo gyvenimas. Ncžinelis gi 
žmogus vis skriaudžiamas, Jis dirbu 
sunkiausius darbus, gauna mažiausia 
atlyginimą. •

Juo žmogus daugiau žino, tuoni jo 
gyvenimas lengvesnis, patogesnis. Del 
kam mums ta czion prirodineti, kuo
met tas ir be to aiszku yra kiekvie
nam. Visi žino ka reiszkia gyvenime 
žinantis žmogus ir ka nožinelis.

Mokykla žmogui suteikia pamatines 
žinias, iszmoklna ko reikia ir ko no
rima iszmokti. liet ka mokykla isz- 
mokina, .tas neilgai žmo^ują pasilieka. 
Jis greitai pamtrsfcta!'r*' 

1 Kad žmogus butu Visuomet kurse 
žinių, tai ka jis daro?

Skaito dicnraszti!
Ir isztikro sziaudien nėra jokio ap- 

szviesto žmegaus, kuris neskaitytu 
dienraszczio Dlenrasztis tai žinių ir 
mokslo papildymas, 
naujintojas praktlszkuju žmogaus Ži
nių. Žmogus mokykloje isz moks t a 
teorija, o dlenrasztis paduoda gyveni
mo faktus, reikalingiausias žinias. Ne
skaitantis dienraszczio žmogus 
kaip ir iszmestu isz gyvenimo.

Kad taip yra, parodo ir patsai gyve
nimas. Tas žmogus kuris deiel ko
kiu nors priežaseziu, ar tai būdamas 
kelionėje, ar kur kitur, neskaito dien- 
raszcziu, kaip paskui jis sueina su ki
tu, tai sako:

-r- Neskalcziau laikraszczfu, nese
kiau gj venimo, tai ir nežinau.

Toki pasakynia nuolat galima gir
dėti.

Taip elgiasi žmones, kurie supran
ta reikalus. Bet ka galima pasakyti 
apie žmones, kurie sau ramiai gyvena 
ir nieko nenori skaityti, 
kia?
tis save iszsimeta isz gyvenimo bėgio, 
patis užsidaro duris nuo gyvenimo ir 
liuosnuriai atsiduoda skurdui. žmo
gus mažai žinių turintis ir nesisten
giantis ju ingyti neiszvenglamai turi 
skursti.
intaisymas.

Kad žinių užtektinai turėti, supran
tama, reikia skaityti toki dicnraszti, 
kuris daugiausia paduoda invairiu 
žinių, moksliszku straipsniu.

dicnrasztis kaip tiktai ir sten
giasi, kad ta viską Žmonėms suteikti. 
Bet ar žmones, placziojl liaudis tai 

supranta,

yra 
tukstaneziu ir net dCKClkai 

in va i rlausiu

leidžiu
Vargsta, skursta, 
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nuo kurio einama riebyn M J
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mankstinkis-
Per didelis

Tegu .1

Neužmirszk tai, kad jei yra ne- 
s, turi būti tinkamai pataisyta gerai pritaikintais 

Tai padaryk pas akiu specialisto, akiu dispėnsary, 
Nebandyk pats prisitaikinti pigius aki-

. .................- ' ............................. ............... ------------------ - -■

Valgyk užtektinai maisto, 
kaip nurodyta sekaneziame paragrafe.

Kuodaugiausiai
daktaras atydžiai isztyria ar neturi kokios ligos, 
sunkintas, ypatingai viduramžyje, yra priežastimi tiek patniir- 

Nevalgyk riebumu einanezio mais-
y

Dantis.

ežiu, kiek ir szirdies liga- 
to kaip tai, duonos, sviesto, cukraus 
tok daugiau daržovių ir vaisiu.

Trūkis.
apie tai su savo szeimynos

tauku, bet j u vietoje var-
'I ,, {Ju

‘■ii

turi būti kuogreieziausiai pataisyta, 
tis, jei kuriu dantų trūksta, nes jei 
maistu, turėsi už tai atsakyti savo sveikata.
mažiausiai du kartu dienoje, Jei turi skaudamus ar iszpuvusius 
dantis arba daug auksiniu dantų ar kitaip lopytu dantų, žiūrėk 
ar szaknis yra sveikos, duok juos su X—spinduliais isztirti. Tai 
ypatingai svarbu, jei turi reuinatiznia ar kita kokia sąnariu liga 
kuriai neguli kitokios priežasties surasti. /

Nosies Kataras, Adnoidai, Sutinę Tonslai, Smarve isz
Burnos, Ta i v i sa' daž na i atsiti tiku kūdikystęįę,r tai gi tėvai aty- 

Dažnai tai gąljinaĮ pagadyti labai 
' Jei pasilieka nyisžg.vdytais, jie gali pri-

Dažnai tai galimą pagadyti labaidžiai savo kūdikius temvti. 
mažomis opercijomis 
sideti prie blogai iszaugusios burpos ir dėsies, silpnos kriitįne

. , ; ob ■ i i '■iszkrypusip kojų,*ar kitu ne
sveiku del susižeidimo ir p. dauguma kojų H^u/paeina isz nege-

♦ Gerai pri-

ir nuolatiniu silpnumu. / 
Be paralyžiauKojos. Sr r

i?

netikanezio stovėjimo ir valkszczioji- 

taikinti ezoverykai, geros ir tinkamos wpM)|i,. <)aug pvwdetla 
‘’‘korhu” ir 

kojų plrsztiuj’, Vaikszczioęįaįp^ 
^et ’ linais

Hauk kojas kpšdieji&p Jei tai nfe&el-

rai pritaikintos avalines, i
mo, nesimanksztinimo, irįmdu muskulu s lipą ui^o.

prie pataisymo silpnu letenu, invairįb 
Mankštink 1 
kelinta

iittsUamim
skaudomu nariu, 
“'ant pirsztu galu 
Manksztink visa kana, 
bsti, eik pas shiruga. Krautuvėse perkpnfej^ lenkimu (tU-

y y
s

kartu dienoję irjkitokiais bįtįjąiš.'

cliesįpalengvintojai, tiek tegalį pagerinti, .^aip kad raistam 

Rojas gali skhutloti del nesveiku
kritikės, I
cliirugai lengvai prąszalina,
dantų, tonsilu, tokiu nesveikumu atydžiai turį, būti iszjieszkota. 
Vien tik letenu lėkštumas, be kitu kokiu nesveikumu gali netu
rėti jokios svarbos.

Sukumpusius pkrsztus, nouspaudaSs ir daug kitu ligų 
' — ’ — - • — A I X. ' a ' - . 4 a1 — a -

’Lengvumas. Per didelis lengvumas gali kilti isz neregu
• a . 4 ’ a . ’ ■ a * a - . a • aliariu paplocziu valgant ir miegant,, ir isz hesimanksztinimp. , 

Eik pas gydytoja, ar ds|)ensari, dHęJihikaį kad jie isztii’tiIsar 
neturi kokios nors svarbios ligos (ypatingai kirminu ar džio-

■ t • / ■ •

s?
& . ■ -t; . .* i

Ka jie sie-
Jie atsiekia tiktai ta, kad pa-Pasiteirauk 

;era ligonbuti,
Nuo trūkio pataiiamu operacija, 

gydytoju arba eik in 
kame gausi geru paturimu ir vaistu. 
s Hemoroidai.
užtekėjimo ir nesimanksztinimo.
tos vaistu, kad pavalninti vidurius.
pavis maisto — rupios duonos, vaisiu, salioczivu spinaku, nerau- 
gytu kopūstu, ropių, celeru, tomatu, cibuliu, įp kitu 
tai neturėsi “

Jei hemorodai yru skaudus, operacija palengvins, bet pir 
moji priežastis turi būti praszalinta, vartojant tinkama maista.

Garanksztuotos Gyslos, (vericose veiiW). 
tuotos gyslos dažniauiai atsiranda ant kojų blauzdų, 
būti palengvintos, vartojant gumines paneziakus* arba juostas. 
Kaip-kada priseina daryti operacija (ežia reikia didelio atsar
gumo, pa^teirauk apie tai savd szeimynos g

Pūsles, inkstu ir szlapumo nesveikumai
'F -- ■ . . >Gal būtinieko daugiau nereikia, kaip tik prisilaF

(F 
n

llemoroidai (piles) atsiranda del viduriu 
Nepratinkis vartoti nuola- 

Valgyk pakankamai ru-

daržovių y

J

J
Ii M

n

Tai jau pamatinis gamtinis

kietu viduriu”.

Garanksz-
Jos gali

“Lie-
Ui va

Didžiumoje

vartojant

;ydytojo).(
.• Eik pas gydy- 

ar ligopbuti* ir pasiduok pilnai gydyto-dtojo a rba in d i spensa r i
jaus valiai. ’ 
kyti vieno-kito patarimo del valgymo, darbo?ir abblno veikimo, 
’ ‘ ‘ A - *• • Baltimai

gali pasirodyti tik laikinai, bet kuomet jii) pasirodo, 
’ j: 1. ,v‘ ■’ ’ \ Jei abejoji apie savo

inkstu sveikata, geriau butu atsargiu ir vesti blgivu ir sveika gy 
’s’ Eik laikas nub laiko pas daktaru?

bet turi būti laikas nuo, laiko daktaro peržiūrimas, 
szlapume g 
visuomet turi bąli atydžiai isztyrianii. Jei abejoji apie savo

venima, saugojantis alkoholiaus, perdabg meso
sivalgymo; F
randus cukraus, turi pilnai pasiduot i daktaro isztyd'imui ir sekti

Eik pas specialistą,

ir abelnai pėr- 
Jėi szlapume

visus gydytojaus patarimus del maisto cįalyku 
Isz Ausu tekėjimas. Ausu Ligos.

Neatideliok tokiu dalyku, kurie gali už- 
(Toliaus Bus.)
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supranta?
bet dar daug yra tokiu, kurie to 
supranta.

Ot czionai tai ir yra didžiausia per
eiga tu, kurio supranta, pamokyti tuos 
kurie nesupranta, kad stengtųsi ingy- 

O ta gali atsiekti tiktai

ne-

Ii patirima.
skaitydami dicnraszti “Lietuva”. Tai
gi sziandien pradėti ta apszvietos ir 
žinojimo darba, Jei jie nori pagelbėt! 
savo broliams mažiau auprantąntlems. 
Mos senai dirbame, bet mus vienu 
darbo nepakanka. Tad visi darban! 
Lai visi užsiraszo žinojimo szaltini 
“Lietuvą”. Taipgi nusipirkite viena- 
kita “Lietuvos” Dienraszczio szera — 
kaina $10.00. “Lietuva” 3253 So. Mor
gan St. Chicago, Ill.

Tad visi darban!

Taipgi nusipirkite viena-

r
—Apgarsinimas

1’ASITAISE.

— Pati:— Tai matai! Tejp prialc- 
gavai, o vakar volei girtas parojai.

— Tai mat, no parojau, tiktai mane 
parveža.... ' .
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^“Netikiu
— O Angelina! Szianuion 

iszduok decizija, sziandien pa- 
sakvk man ar randu vieta ta- M
vo širdyje, ar paskyrė man jia 

Ilgiau negaliu 
nuolat besivars- 

Tu žinai 
tu žinai kad 

szventeny-
be — o

H i

ant

— susznko jis, o krutinėjo

szalitam kape! 
jau iszturot,, 
taut ir abejojant. • 
kaip tavo myliu, 
tavo palaikau už

bet tu abejodai žiūrai. 
Tark ah, tark, tark kaipo su
džia teisingai ar myli mane ar 
no? —

Teip maldavo pakritęs
keliu jaunas Belovas apsiaub- 
tas ekstaza meiles, degantis ta 
meile kokia tik gal degt jau
ni kaitiszka szirdis ir duszia. 
O ji atidedama žiurėjo abejo
dai in pryszaki, kartais besi- 
szypsodama, kuomet jis atliki
nėjo tikriausia iszpažinti ir 
lauke iszriszimo su tokia nera
mybe su kokia laukia brangi
nantis gyvastį apskunstasis už 
baisu prasižengimą teisdario 
deeizijos. Kad nesiliovė karto
jęs savo klausymus ji gailaus 
pakraipius su galva atsake:

— Ne...
— Ar teisybe sakai 2\.ngle- 

na??
jo apmirė visi jausmai ir pasi
liko vien jame tik jausmas gii> 
dėjimo^

— Teisybė šaknų — nejau- 
czin iokios nieileš......

Visa kraujo banga trenkė 
jam in galva, o rodėsi jam kad 
perkūnas intrenke ji — gal tas 
apkvaitimas atgabeno in jo du 
szia: Netikiu!....

Netikiu! — atkartojo jo 
lupos.

Toje Valandoj isz kito kam
bario i^zėjo “mama” ir maty
dama scena užklausė:

— Kagi czia jus darot ?
— Bovijames....
Jeigu nebutu toj valandoj 

jo duszia pripildyta vien 
tikiu” g 
tarė jo lupos gal butu supratęs 
kaip bjauriai sumelavo.

Nesuprato ir to kas pasidarė 
kad jis kuris prisiegaVo, jog 
mirs czia po jos kojom pasi
kėlė nieko neatmenąs kas bu
vo, tacziau kuoramiausias ir 
net abejodus.

Paėmė skrvbele ir *■
ejt, bet tame iszvydo gražiause 
poterkiniuose rėmeliuose pažis 
tarno gerai Green’o fotografiją 
kabanezia ant sienos.

Aha! suprato, bet ir toj va
landoj buvo abejodus, net ta 
baisybe, kuri atsiskleidė pwiesz 
jo duszios akis neužramino jo; 
besiszypsodamas parode niuny 
lėtinei kalbėdamas:

— Tai jis, jis rado vieta ju
su szirdyje.

—— Ne.....
Dabar pradėjo besispypsoda 

mas skaust, savo numylėtinė 
mamai, kuri rods labai iszmin- 
tingai atsakinėjo, bet nerami
no jo/ patarinedaraa jog šer
dies negalima priverstinet, ta- 
cziaus pamirszt ta, kuri už 
meile neatsimoka nejaueziant 
tos savo szirdyje.

Sugryžes namon smarkiai nu 
mete skrybėle ir juoda sermė
ga po tam priėjės prie biurkos 
iszsieme ’revolvėri ir ' žiūrėda
mas in 
bėjo.

mama

“ ub
ai butu supratęs ka isz

pamirszt ta

blizganti

#

rengesi

ginklą kai-

— Tu laukiai manes, tu ke
tinai man patarnaut ir iszgy- 
dyt sužeista krutinę, bet ne! 
Mano kratine nejauėzia skaus-

navimo,’ noriu keritet idant jin
mylėt....

ri '

A
lit't*

••— Pėrpraszau, bet asz tik 
klausiau.

SA.UMC

Mylėt — kartojo 
skausmingai isz kreivitom lu- Bereikalo nes radau jau 
pom mylėt del ko? .•*~- 
niekina manim ar nemyli ji ki 
to ?.’.&. 
baisa “Nctikiit....” 
sznabždejo netikėk

1 ' H. -
* Atsiloszes ant kėdės . beleis- 
damas kamuolius melsvu du
rim in kurios besvajodamas žiu 
rojo, sėdėjo atidėjęs in szali 
stora knyga, kuria skaitė o ku
rios turinis turbūt bnvo moks- 
liszku tos raszics, kuri užvar- 
dyt galima Gyvenimas,” 
daugi bemąstydamas jis kal
bėjo:

V* -J ' ’■ '".p* ’■ I-V-Tf ’ ■' n; v, 1 (t» ..mjA

.--r-rr-.ri irrr~. itį.t—  .. ■ :n. r i —*•—
"j ' \ e z’7 -” '■ ' ” | ’

Matomas mažas skirtingu
mas žiedu pastate jai didele

I .Iff,

Kad tai, ko nbrejau —-
U* ; -/.„v .-If'čj x \

MM.. U    i .yl ■ — | , , ,     

drauge su namiškiais prie ku- ’ 4 I • « 4 . .4 I A -

Ir vėl jaute duszibje 
Netikiu viltis jam

• ••••

ka-

Kuom yra jai ne erszke-

tai, ko nbrojau — atsake Be
lov’as laikydamas du žiedu ir 
ka tokio svarstydainas. ‘ «

— Neabejotinai susižieda- 
vima rengė; tamsta laimingas 
bueziau sudedant linkėjimus.
' ‘Nėgaliu suteikt tos lai
mės, ne& neatminiai tamista. 
Bet klausiu kiek tiedu žiedai 
kasztuoja.

—- Abudu galiu atiduot už 
1.0 doleriu.

‘— Nejaugi? Tai no yra auk 
sas.

‘ — Užtikrinu, tai yra gry
nas auksas, pigumo ju priežas
tim yra tas kad nepapuoszti 
jok ia i s brangakmeniais.

Na jau gerai, ežia neeina 
Nedai-

klluii/ 0* jam daleidinojo pri- 
cjįt prie jos duszios paslapcziu
Jau, jau atsieks savo> troški
mą,N kuris nuo daug metu ji 

sVeltu viliojosi. Jikankina »
nustumi jo auka, jis vol sužeis

1, |lr' 1 * « J'”!: ‘ , i' . "■ J ' ' ’ 5>* ' ♦ i ■Lu$ąs atsitraukė.
Nuėjės szftlin jis pasirėmė 

ant rankos ir liūdnas rymojo.
Kaip iszgazclinot mane! 

—- tarė ji po valaiidai prisiarti-

* •

nūs.
— Kuom?....

K

Insimaiszymas treczios ypa- 
tos nodaleido jai atsakyt.

II

'

1 III.
Judu mvlifes — * ar no ?—

tarė karta Mr. Thomson, prlri-

"W ■
'^1

■.M

*

riu! priskaitoirihį buvo ir Belo- 
vXis. — Abudu, mušiau turint 
vienokius žioilta ‘

* N c
1

aisakc Belov ’as — 
'? 1 |, A i ,• 1 y ik ‘it * i; **' , Ą . f! 1 i»

insfneiges iri tbrielka akis. '
Senas žmogus gal patemijo 

jog vaikiho veidas lygi apsar* 
ko, kaddngi rimtai pradėjo
kalbėt apiė gėrimui merginos.

—- Ar jos tu nemyli ? Ji lai
ve myli. —•

— Netikiu
I , ■ *• # e

• . i

Ant pirszto Angelinos Be- 
lovis žiedo jau nematė. Norė
jo klaust bet nedryso.

M ••
r

........ ...................................................................................................................M I «l| H II į............

Pažinstu stora bagoczkrt, 
Kaip priszvinkusia baczka

O ir narna savo turi, 1 
Tai iftnt kitu isz augszto žitiri.

Vienas isz augszto raudė už 
' mokėjo,

Bet žmogelis pas. jia gyventi 
nėgatejb, 

Kas naktis iii duris baladojo,
Tai ne iriregbti nbgalbjol

Mat, burdihgieriai kas nakt 
valkiojeSi,

Tai’ ir su durimi traukiojusi,

ii^/us! — praszuabž 
Ui

Nevaliosi m dviese!
Reikia talkon papraszy- 

ti mamyte.
— Mamyte dabar 

szeimvnai B1

— Persu 
dėjo Mariute'!

jai reikia

J

neturi
laiko 
pusrycziui virti.

— Tai po pusrycziu.
sugaiszysim

i

i

ii

— Kaip-gi margas gyveni
mas žmonių! Ir kuomi jis yra 
jai ne vien retežiu kaneziu, ko
vos?
ežiu vainiku papuosztu vystiui «
Ožiais žiedais laimes ir džiaugs 
mu ! Kiek-gi piktybes digliu! 
Bet rožes kvapsnys atmoka 
už susižeidima jo» digliu—Do
rybe ima virszu ant piktybes.

Žmogus mylėdamas dažnai 
būva nelaimingii, ‘ bet goriau 
kad mylėjo nors iiį? nelaimiu- 
gai, negu kad viši butu be
mylėjęs, nes ir' farsus Ado
mas MiekeViezins sako ’ deda
mas savo žodžliis in IdpriS mer
ginos, kuri niekad bemylėjo: 
“Ne pasikelt in padangos, 
žemes

i

ne 
da lypstct negal iii. M

ripiė preke Viėn apie...., 
baigė nenorėdamas iszreiszki1- 
net slaptybes. — Kiek tas pa
vienis vertas?

— Keturis. 1
Bclov’as padėjo-adgal. Bu

vo taftos paezios iszveizdos, 
toj paezioj formoj darytas, 
kaip tari, kuri matė pas Angeli
na, Neome jo'. Kitas buvo bis- 
kl .nepariaszriš if ta nusprendė 
imt. JubileriS matdmai apsiri
kęs savo viltije, pakasė pakari 
szi ir iszitniint jaunikaieziui pi 
ninga khlbejo:

—‘ Abudu imant 
dtiduot už $10, bet 
mas laužyt žodžio, tas

galėjau 
nenoreda- 

vienaš
Kaip daug datyriau gyveninio ^cgU| nors kam kitam

neatidubcziali už tiek. ’
— Dėkavdjti ' už rospekta, 

riet nenoriu niokot pigiau už 
ritus. Kiek vertas tiek moku. 
Uraszau da iszbriežt, ant jio,

kaip daug pažinaupritirimu, 
gyvenimą, kaip daugelio pasi
mokinau mylėdamas kad ir 1)0 
vilties! Nusižeminimo dorybes 
ji mane iszmokino, kentet del
meiles, mylėt artima tikrai no ruidcs Ir pndnvc dcseni

— Persiusiu tamstai krasa 
(pacztu). ryto. X.. . . . > h. . .

—> Gerui Labanakt.

laiminga meile thane iszmoki
no. * Kaip daug Turiu but asz ( 
dėkingu jai!
lairbe ne visad yr laime, kan- 
ozios gi gal suteikt laime, lai
me duszios.... Ji mane austume 
o bet jia myliu ir sziandien. < 
Jaucziu kad ta mano meile ne 
yra i vien trumpu užsidegimu 
pagoidimo, gana norėjau 
karta užgesyt, bet veltu sten
giausi. — 
cziau negu jia pažinstu — bet abejotinai to, kas 
oh! kaip sunku mylėt neturint 
tvirtybes! Du metai kaip ji pa
sakė man “ 

f

kankina mano tas 
o bet nieko daugiau 
kaip tik tai ka žinojau klausy
damas jos atsakymo 
Jos pasielgifne, 
jos akyse matau sziandien an- 
titeza to “ne.” 
szirdies vienog užklota tirsz- rriudo, 
tais nepermatomais ūkais, o bį 
jau persipleszinet > pro juos 
idant no iszvyst1 jos duszibje 
vėl to baisaus “ne.” Žiedas 
kuri neszioja ant savo pirszto 
man isz žiuri dovana — dova
na tik ne nuo manės....

•Žiedas nubudino ji isz svajo 
nes. Kaip atidengęs ka tokio 
ižganingo pastfokd nuo kėdės. 
Nusiszypsojo ir pradėjo vaiksz 
ezipt po karpbari. , Pažiurėjo 
in laikrodėli. Buvo puse po de- 
szimtai vakaro. ' 

Paėmė 'skrybėlė , ir

4^* ?ses blizganti

ne

• • •
• Velei buvo kaip ir kasdien 

1 Ali kaip ji gražiszale jos. 
kaip ji gera, 
tiki.

J,

Ir kodėl jai ne

— Kokios litaros iszbriež- 
tos ant jus žiedo ? —

Myliu jia nuo anks- jis imdamas jos ranka. — 
rado- vieta

užklause
Ne-

ne” du metai kaip 
“netikiu,” 

nežinau

“ne”.... 
jos kalboje

Paslaptis jos

ne. M

jus szirdyje.
Kalbėjo tycziom, 

mas isz jos akiu skaityt jos du
szios knyga. Ji baimingai 
atome ranka, besiteisindama 
kad tai tik jos locna. monogra
ma iszbriežta. Teip tikrai bu
vo.

— Bet yra dovana.
Ji tylėjo tik jos veidas pa- 

bet akimis žiurėjo
drąsiai, nors žodžio isztart ma- h ’ * « • . t.4 , .

noreda-

> i

isZejo.
Smarkia eisena ėjo gatve 

miesto ir inejo in Jubilerio 
sankrova. Buvo ežia jau gerai 
pažinstamu. Parėikalavo paro
dymo žiedu. Auksorius deda
mas ant stiklihio stalo dėže ku 
rioje pliuszinese vogutese pri- 
Sodvta buvo eiles- auksiniu žie- 
diMuMo r ■/'■■■ v

Czia yra
tamsta nori pigesniu

auksiniai gal 
f ' ■

— Praszau palikt niekus — 
atsake jis neužganėdintas. Blo- 

mlb ne reBratenshr tavo patar-jgarmesa szunit ėda.

■f
4 M* fa

,’C > I y

tomai negalę jo.
4 ~ Kbdel nenoHt rodyt — 
sztai ir asz turiu1 toki pati. Ir 
nusimovęs nuo pirszto padavė 
mergelei, kuri paėmus vartė

Keno ėzia vardas iszbriėž 
- klausė žiūrėdami' in ji. 
Yra tai tik telizmanas 

arba pažimejimas vilingos 
meiles ir daugį ’darigkitokio,1: o 
gal but ir vardu tbį ka mylė
jau. Ar rienoreturiiet apmrit-

ir prisižiurinėjo.

taš?

cipalas, kurio kontore nuo ke
liu metu dirbo Belov ’as. su An- 
gelina tose sanlygose, kad kas 
dien beveik buvo szale viens 
kito. -

Nuo daugelio metu Belovas, 
turėjo visu rūpestingiausiai 
slept savo meile prie Angeli- 
nos priesz ta žmogų, kuris ne
mokėjo atskyrt meilės nuo pa
prastu pageidbnu. Smarki akis 
principalo kaip ir gabus priver 
timas prie iszsitarimu atsklei- 
dinejo jam kitu paslaptis. Bu
vo tai tobulas satrikas ir dve
jopai reiszkiancziais žodžiais 
kalbėt mokėjo labai gerai. Jau 
nas Belov’as seniai ' pažinojo 
duszia savo prinėipalio ir pa
taikė neiszduot savo felapty- 
bes iki sziol. Sunkti tas buvo 
padaryt, bet del meiles ko ne 
padaro žmogus, Meluuja ne tik 
žodžiu, bet pasielgimais ir dar
bais. NckartaVeikejo labai da- 
tatt skausmingo riusižomiriimo 
kad tik but arti numylėtinės.

. 11 *

Pergalėjo sayp anj-bicija ir isz- 
ihoko nusižeminimo dorybes. 
Bet idant slept saVo tikra mei
le tyrėjo stvertis riet to vaisto, 
kad rodo viesZai hisimylejįma 
in tula mergina. Komedija lo- 
sze — gerai o teisybes nežinojo 
net ir pati Angelina, kuri be 
abejones maliydavo, jog tas 
kuris apdovanojo prezentais ir 
vakarais lanko Miss A. Mur
ray myli jia ir loszia komedija 
tik su pana Murray. Jis juoke 
si isz pasekmes. Miss Murray 
isztekejo,' Belov ’iii nekarta ‘reį 
kejo girdėt pasargas, kurios 
kita skarismingai lytėtu bet jis 
vien szypsojosi.
• Dabar pradėjo persitikri- 
net, kad jo principalas ne yra

szale

jaiii prieszu, o sztai riet pats 
kalba nors nelabai mandagiai 
apie apsituokima jaunuju. #

— Gal jau susižiedavai su 
Angelina kalbėjo jis sėdint

4*

nyt su manim —- jusu man bu
tu da brangesniu, o ta pat pri- ( 
įnytu.

Ar suprato ji ka nors Isz jd 
žodžiu, tfr gal no - bėt matoma 
buvo kad duszioje jos atsibima 
kova. . ' •

ja 7
— Atmetat mano propozici

I

—- Negaliu priimt,

i

nes tai 
dovana atminties, negaliu jum 
atiduot

r > >
*< Fl

%, ‘‘ 1

— Tokiu b u du priimkit ir i 
nuo manes del atminties ture-

* *|kit du.

įfV • ■': A»'ir i

prie stalą ir valgant' vakariene
*.m f ' 1 ‘ii* .
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Arnerikoniszki inžinieriai to 
■kins stebuklus padare Kranci- 
joj, jog visi isz to negali utsi' 
jgeret ir liet visa Europa isz ju
joj, jog visi isz to negali utsi

■ju stebvsi. 
inžinierius I

r
.<? , ;

S. f'

M ,kv'k
ri. iO

Žmogelis nuėjo pasiskunsti, 
Kad jis negali miegoti,'

Tai boba su buteliu in gdlva 
rėžė, 

sybb sake Mr. Thomson? Klau-plr dtl 'su peiliu veidą subrieže.
Daktaras darbo turėjo) 

Kol žriidulius susiuvinejo,
Aif-gi tai negerai, 

Ar-gi ne lietuviszkas!
* • *

Viena mergina gyrėsi 
Kaip vyruolis rengėsi, 
Kaip tik asz isztekesiuį

Tai kitaip vyrus laikysiuį 
Žinosiu kaip piningu iszpra- 

szyti.
Szilkiries dreses nesziosiu, 
Ant kitu bobų nežiūrėsiu, 

Ne su joms neužsiilesiu. 
Teisybe, teip ir padare, 
Daugeli vyru •prisivarė, 

Ne ilgai bujojo, 
Visi vyrai ižbegiojo.

Dingo dreses szilkines, 
Ir jekutes aksomines, 
Su kaiminkom ėdasi’, 

Nuo josios visi szalinasi. 
Kaip terla savo uždarys,

Kaip tylės,
Tai if visi jiaja mylės, 

Ir už gera motere turės.

, i

Ar tei-

se pats savė žiūrėdamas in jin 
triusaneziu ir katyandzia in ji 
Saldžiu balseliu, ir , žydinezia,. 
kaip rožes kvietkele.

— Kaip pa|iko jums praei
tos nakties balius?

— Nebuvau ant jokio. Tai 
pasijuokimas.

— O asz jus macziau.
— Gal šapnuojat.

r

/

— Dabar ne,...besiszypsoda 
ma atsake.

\TesapnuOkit niekad. Ir
“Ir gi tikėk da-

. i

I 'X—IF X 
pamisimo:
bar!.... Ar jos szirdis man uždą 
ryta drueziai asz - netikiu!..

erti

i

X i H
BALTRUVIENE.

.lt  ............ . t-»n .ik.Gn' ud

Kur tik lietuviszkas mieštas 
dydeliš

Ten gyvena paibelis,
Ir tai szirdeles visur,

Chicage, Najorke ir kitur.
Ana diena in Filadėlfije nu- 

sidaviau,
Tai apie baisybes dažinojau,
Ka tos bobeles ten iždaro, 

galo.
Jus begedes — su rageles, 

Kas bus su jumis ant senatvės? 
Ne viena nuo

» •

Gere be jokio

girtybes padvės,
Dievulis nesusimyles,

Ir nepasigaileS.
Tada padvės,

In pekla irimes.
Sziandien da visko nepasa

kysiu,
Susilaikysiu,J *

O kaip nepasitaisyšitia, 
Tai /iicužilgio pamatysitia./ «

f

Netrukus blaivybe visur bus, 
Visur intaisys kliubus, 
Ba kam tiiju karezomu, 
Jeigu privis* daug kliubu ?

Ar gal manote, jog tai del po 
/ • litikos, 

Ar naudos kitokios ?
Kur-gi Kad suejti girtuok- 

liaut,
’ ■1 ■ 1

O ir ejniki traukt.
Ponai saluninkai apsižiūrėkite 

Ir tam y Įsam1 užbegkite,
Dabar iiutylesijU,

1

J Kryžius ties 
NemunuNemunu

Kur da vienus
I I r (I I

. ..V‘—

# , i J Ji į
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—— Uorei k a lo 
dvi valandas.

-r Tai ka daryti ?
Negaliu laiko darkyti,

turiu būtinai pabaigti ligi tos 
valandos, kada moeziute ant 
virszukalnio replena.... Juk 
sziandien.... metines.

pabandykime;

atsikele.
Onute

Szc-

Ryto metu Adomėlis stvėrė- I I 
si už darbo. Nuo labo ryto li
gi vakaro grebe dvare szieua, 
o sugryžes namon, kuogrei- 
cziausia suvalgė vakariene ir 
tuoj su motjUos žinia griebėsi 
kirsti augszta puszi, ka stovėjo 
ju lauko gale. Prakaitavo ne
apsakomai, pailsusios rankos 
dirbto dirbo, bet dirbo be pa
liovos, tarsi paszeles. Menulis 
buvo augsztai jau pakilęs kaip 
dejuodama ir poszkedama par 

m** I
virto senoji pušis, kuriai bu
vo lemta kryžium virsti.

Sekancziomis dienomis Ado
mėlis kiekviena Jiuosa valanda 
apversdavo medžio apdirbi
mui. Kiek galėdama, padėda
vo jam tame ir Mariute. Tar
pais kai kuris kaimynu ateida
vo padėti stamantriam vaiki
nui, tai-gi darbas virto viro ir 
už dvieju sanvaieziu ant baltai 
nudažyto kryžiaus prikalta Isz 
ganytojo kanezia.... Rytoj keti 
na inkasti kryžių ant minėtojo 
virszukalnio. Adomėlis beveik 
akiu nesumėrke ta nakt, taip 
buvo siijaudintas. ’ Atsikėlė 
szviritant pasikėtines neiti szie 
no pjauti, bet Visa dieriti suvdr 
toti kryžiaus pastatymui, kad 
moeziute atlojus pavakare kaip 
visados, ant savo virszukalnio 
užtiktu taja malonia brango-

* ‘ Jk

nybe. Prisikėlė"' Mariutė. Abu 
du iszejo prieszais. grinezia. 
Apielinke sz vein i a i margrili a- 
vo ruknose, ‘ ore 
paukszteliu dainos.

— Na, reikia nuneszti kry

sugryžes namon

— Tai dar 
gal valiosime?....

— Tiek to, kitaip sumaniau
— szit, žiūrėk.... Jonai ežiu Kat 
rinte jau iszejo isz grinezios. 
Szimukas taip-gi, turbūt, jau

Ant Kereisziu kie
mo laksto Juozukas ir
— pasiszauksim ir tuos, 
sziese valiosime.

— Tiesa sakai! begk in Kc- 
reiszius, asz nueisiu Szimuko 
ir Katriutės.

valandos 
vaiku rimtai ir 
ncsze dideli krvžiu ant v r

virszukalnio. Savo skaiseziuo- 
se dryžuose, baltu 
kryžium neszini, 
de lyg ne
Žmones beeina in darba stap- 
tedavo, nusiimdavo kepure 
susigraudinę kalbėdavo:

— Tegul bus 
Jėzus Kristus!

O kiti pridurdavo:
— Padek Dieve jums, 

keliai!
O kiti vėl:

Telaimina jums Vicsz- 
pats Dievas!

Pagalios bus pastatyta Die
vo kanezia, tasai smagumėlis, 
toji paguoda, nors bus kur at
eit pasimelsti, kadangi in baž- 

Vaikucziai! 
Vieszpats Dievas jums teuž- 
moka!

Sparcziai dirbta per 
diena ant virszukalnio. 
kiausia buvo su kryžiaus pasta 

Prakai-

asz nueisiu

Už szeszetas 
iszkilmingai 

žaliojo

ant pecziu 
vaikai iszro- 

žemes sutvėrimai.

nyczia taip toli.

s

r»

• •

ir

pagarbintas

vai-

visa
Sun-

tymu ir indrutinimu.
tas nesyki iszbere, lygi nepa
baigė sunkaus darbo. Statine
liais aptverta kaip bematant. 
Vaikinams bebaigiant statine- 
lius, mergaites iszlakste in lau
kus vainikams geliu; o aguone 
les ir katilėliai, raguoniai ir ro 
želes mirgėte mirgėjo nenu
kirstuose dar kviecziūose

Kryžius papuosztu 
gėlėmis lygi pat virszaus. 
Triūsas pabaigta. Vaikai, visai 
nesusitardami, bet isz prigim
to pajautimo, atsiklaupė ir su
kalbėjo trumpąjį, bet szirdin-

avižose.

'f • ■
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Kitu kartu apie tai, pasakysiu. 
, i • ' 

! • ♦, * . ■ 
Jau tki buna kvaraba, 

• • °Jeigu vyras iszejna m darba, 
Boba likus balus iszkelineja,

žiu! — tarė Adomėlis — inkas-

skambėjo

Pas'kitas laksto ir pas save 
užpraszineja’.

Daug tokiu bbbelku Maha- 
noiui turime, •n ,‘7

Ir kožnoje apigardoje ran
dame.

ti ir statineliais aptverti

* Ak

,.AUįV'
L

Teve musu.
O dabar eikime moeziu- 

tes! — tarė sujaudintu balsu 
Adomėlis. Rodos, jau galima.

— Galima — praszuabžde- 
jo Mariute.

(Tolinus Bus.)
*" - ......   ♦» * " M

, tdi 
ne Valaudoš darbas. Imk, M a-’ 
rinte, už ano galo h... <

Vaikai pasilenkė, apkabino) 
kry ži,a U s tried i, bot Vos pa uesze 
jo ir paleido ant žemes.

, 1 1 , r

Tarnaite.

— Praszau, misiukes, vakar 
vakare musu gaspadorius mis- 
Jirio, jog asz misiuke?....

Na ir ka, gal tave pabu- 
cziavo? .

— Kur-gi ne, tiktai iszkolo 
jo, ba mislino jog tai misiuke.

— J

J

Slide.
Sudžia:— Matai, sunkei pra 

sikaitaų jog tiek daug nuo 
žmogaus piningu pavogei!

Vagis:— U-gi kas galėjo ži- 
l » S'i

noti, kad toje
daug bus piningu.

masznoje tiek
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Kantrybe ir
Kentėjimas

Dr. KOLER____  " ' ' 4 , z i ‘

Pullman Davenports■ y

į

638 Penn Ave. Pittsburgh, Po.10 vai.apie 
priesz piet mirė J e va Kluczins 

apie 73 m. senu- 
Nobaszninke visai nesir-

Pe įgyveno Mali anoju je 
Paėjo isz Suvalkų 

Kalvarijos pav.,

+ Ketverge

kieno naŠzle 
mo. 
go* 
10 metu, 
gub, 
minos parap 
kaimo, 
lieju Grcblika isz Girardvilles 
i/* sese re 
isz New Britain, Conn.
2 sunn Adoma Kluezinskas sa- 

Mahanojuje

Ruda- 
Strumbagalvcs• J

Paliko viena broli Mo

Kast. Baikaiickiene 
m • •1 eipgi

2 suiiu
liuninka
la kuris dar randasi

dukteres Ona 
Penkuniene isz Elizabeth, N. J 

\gota Lapinskiene czionais 
Mahanojuje. Laidotuves 
buvo szi rvta (Panedeli). Gra- t
būrius Rėklaitis laidojo.

neje; tcip-gi 2

li*

z

F
-g 

j*< h
į 

z:

n-

L

K * Vv <7

v. »/Oi *. a
I 1

ir Povv- 
kariume- fiV'-Z<N//Ik

SK

K'<,‘ x w
viską pergali — sako sena pa
tarle.

Bet yra, suprantama, ir ru- 
božiai kentėjftmuns. Mos galim 
kentėti ant galvos skaudėjimo 
keletą valandų, bet iic visivdie
na. Kuomet prie to mes padife* 
tįime apetitu,ssUprhntamu/ du-

I t*

a t si
't

4T

5 U

rpme.M silpnesniais, nes vidinei
pradeda veikti nerogulariszkai 
gauname viduriuose skausma- 
ules tampame ligohais ir neten
kame noro prie darbo.

<' Pauaszus apsireiszkimai 
i$zvesti isz Įmantrybes

alsi t i k i

— Dar priimame 
del visokiu kvietku del 
coration Dav” 
Jennie Rcfowich, 
Centre St.

orderius 
“ De- 

(30 Mojaus).
129 W. 

(to 41)

1
vk' I

Ir: f 4 A VĄ |l
L \ \ J

x\

S HARE ,IN K IE \ ICTORY
/SAVE FOR YOVR COVNTRY SAVE FOR. YOVRSELF
Lnr^X.^rJ ^U.rr^

tokiuose
žmones žino, 

gulti reikia

t Praeita 
kare, mirė 
ma pati 
Nebaszninke 
mo, sirgo 
liko 3
tnves atsibus 
Sakalauskas graborius.

subata 10 vai. va- 
Magdalena, myle- 

Kostanto Vosiliaus. 
buvo 31 m. senu-

vandenine liga.
mažas mergaites. Laido- 

Vtarninko ryta.

— EXTRA!
vakaru atejkite

Boczkausku

Pa-

Utarninko 
pažiūrėti ka 

saleje 
prign-

Labdaringos 
Ttiji va k a ra a t si

ne 
Moterėlės

pasilinksminimą 
del savo naudos tiktai del 

nivo artimu-naszlin ir 
uszelpimo.

nuveiks
Maha no jaus moterėles 
linczios prie 
Draugu ves.
bus baliukas kokio mieste 
buvo per 25 metus, 
surengė taji 
ne
naudos 
sieratelin suszelpinio. Atej
kite seni ir jauni nes taji vaka
rą pasilinksminsite soeziai 
bus visokiu užkandalu ir gėri
mu, o szokiai tikri lietuviszki 
del senu ir jaunu. Atsilankyki
te ir suszelpkite taja drauguve 
kuri szelpe kitus, i.c;; ž;;L.g ::: 
nežino, kada pats reikalaus *su 
szelpimo nuo tosios draugavęs. 
Ilura! visi utarninko 
ant didžiausio bftliaus 
da Mahanojuj nebuvo!

nes žmogus

vakaru
kokio

— Neužmirszkite, jog 
diena szio menesio, 
ejnanti utarninka Labdariu 
Moterių Drauguve
liu ant Boczkausku salos 
naudos suszelpinio

20
tai vra at-

ga 
laikvs ba- 

ant 
nuvargusiu

szeimynu ir sieratelin. Žinote, 
jog nauda isz tojo baliaus ejs 
del musu artimu kurie ne turi 
isz ko apsiredyt ir iszsimaityt. 
Pirkite tikietus ir atsilankvki- 
te ant baliaus ant kurio busite 
puikci priymtais t. j. 20

DIDELIS TEATRAS.

Sietyno
Shenandoah, 1 

]>erstatyina, vardu 
Kctvergo vakaru 

saleje
Veika bis

< 4 > y

isz
teatraliszka kuopa 

*a.
4 <

/BVY WAR SAVINGS STAMPS
'r Id v g.f-

DIDELIS BALIUS.

Labdaringa 
Mahanoy City, 

20 d. Gegužio 1919 Bocz- 
Ant naudos 

ir Sieratelin. 
Mote-

parenge 
isz

Kuri
Draugija 
Pa.
kausku Salėjo.
Bicdnu Naszliu
[užauga vyrams 50c.
rems ir merginoms 25c. Pirmos 
klasos muziko. Eikite visi.

$50 nagrados už informacija 
kas pavogė automobiliu.

Mojaus 9, 
Plano o Girardvilles, likos pa
liktas Fordo automobilius ant 

sugadini-
07,755, iužino 

arkliu pajiegu. 
truputi inlenktas

t e 1*1 > Mahanov

kelio isz priežasties 
mo. Ne. ° 
267,1122, 
Fzpa ka 11 jo 
vienas fenderis ir duris sulenk 
tos. Kas man pranesz ttd ap
laikys 50 doleriu nagradoft.

(t. m. 27.) 
Aleksandras Kinkis, 

610 Kast Pine St.
Mahanoy City, Pa.

AO. .5
99

Boczkausku Saleje.

Panedeli, 19 Mojaus'— Majestic Club 
balius.

Utarnlnke, 20 Mojaus — Labdaringos 
Draugyjos, baHus.

Ketverge, 22 Mojaus— Setynos Draug. 
Teatras “Vagis”.

26 Mojaus — Lester Club

27 Mojaus — Zazz Band

Panedeli,
Balius.

Utarnlnke, 
balius.

Seredoj, 28 Mojaus — Slavoku Sokolu 
balius.

Ketverge, 
balius.

Panedeli, 2 J imlaus — Lietuviu Baso- 
Ball Klubo, balius.

29 Mojaus — Lester Club
4

KUR BUNA?

PajcHzkau draugu: Jurgio Szirvlnsko 
Juozo Klscliaus ir Motcjaus Rusucko. 
Pirmiaus gyveno Worcester, Mass. Isz 
Suvalkų gub. Vilkavlszko pav. Kark
lini! giltino, Vidgru kaimo. Tegul atsl- 
szaukia ant adreso: Wm. Voslllus, 
528 E. Mahanoy St. Mahanoy City, Pa.

Mano pus-brolls Vincentas Lodukas 
15 metu atgal gyveno Worcester, Mass

St. Clair, Pa.— Saliunc Mrs. 
Romanienes ant kampo Patter 
son ir Mile ulycziu, Juozas Del 
hasa 35 metu austri iokas likos 
nudurtas ant smert peiliu por 
savo dranga . Juozą Pedanda 
itala.

dranga
Žudinsta buvo priežas- 

te susikivirezinimo apie kare, 
tuojaus su

ėmė žudintoju ir uždare Potts- 
villes kalėjimo. — Jau didelis 
laikas idant Skulkino paviete 
kelis žudintęjus isztemptu ant 
virvutes, o gal kiti neiszdrys- 
tu atiminėti kitiems gyvantos, 
nes musu paviete daugiau at- 
sibuna žudinseziu ne kaip kur 
kitur pagal diduma gyvento
ju.

Steitine palicije

I •

y 

mergaite pa- 
isz- 

Ejdama iii 
savo 
per-

■ McAdoo, Pa. —Julia Neva 
16 metu patogi 
omus tėvams 150 doleriu 
bego nežino kur.
darba iszmete per Įauga 
szventadienias drapanas 
sirėde ir iszvažiavo.
josios jicszko po visus dydes-
nius miestus. — Tokia tai pa
dėka1 tėvams ant senatvės.s

Palicije

w

Gerai atkirto.

Ludvikas.. XIV fraucuzijos 
karalius, jau būdamas senatvė
je jie, mėgo klausyti, Ipip kas 
apie smerti kalbėdavo. Karta 
atlanko karalius komendantą 
do Souvre kuris sirgo ant ncisz 
gydomos ligos ir paklauso:

— Ar nežinai, 
ant svieto gyvensi, o kur liep- 
siesi savo pakaroti ?

— U-gi galo kojų mylestos 
karaliams — atsako komendan 
tas.

5

jau no ilgai

Suvėlintas szliubas.

n

Uždaromos Lovos.
Ugi ir trumpi modelei.
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IfiTUUH .11 i in .

**n'W'V?4,

'WM'iiii/i-

aulinį
‘ Mhai i

n

Pas mus gausite geriausia pirkti visokiu numinu rakandu, < 
Karpetu, pecziu, Drapanų vyninis, moterems ir vaikams. / 
Fonografu, visokiu Lietuviszku rekordu. Ateikit pamatyt S 

201IV. Centre St. Mahanoy City, Pa. < 
Shenandoah ir Mt. Carmel, Pa. }

įįjį; dugnlal pažlnsta. Gydo 
užslnuodinima kraujo 

ir silpnybes vyru, spuogus, niežėjimus 
ligas tinimo, invalrlas Ilgas pRcInun- 
czlas nuo neezystumo kraujo.
szauklto ypatlszkal, per laiszkus ».rz 
negydau. Dr. Kolor kalba Lenklszkid 
Ir Rusiszkal.
Oflsos valandos: nuo 9 ryte lig B 
vakare. Nodoliomls iki 2-v. popiet

Dr. KOLER yra vienai 
tints tarpe Lietuviu da* 
klaras Plttsburgo. Mo
kinosi Varszavoje, stu
dijavo bcgljo 26 m. 1h- 
vatrlaa Ilgas vyru Ir 
moterų, lodei jas nuo •

Ata I*

GUINANS’
un 19 nį:

NATIONALS

gali 
kožna 

žmogų. Bet visi privtUo žinoti, 
kad tas viskas paeinu nuo vi
duriu užldetejimo*

Visuose
rniiosė suinaiius 
kad priesz einant 
suvalgyti 3saldainius Partolos, 
kuriuos K tuojaus paliupsuoja 
Vidurius ir ezystina krauju.

Partola reikia turėti * kož- 
nuosc namuose po ranka. Gauti 
ja galima bile kada, |>et visa
dos reikia gauti isz anksto. 

. Didele dėžutė kasztuoja $1 
6 dėžutės kasztuJja $5.

Laiszkus ir piningus reikia 
siusti sekaneziu adresu:

APTEKA
160 Second Ave.

New York, N^<Y.?t i Dept.. L. 5 
(^2)

. . > į FV’ “ / > ;

f

PARTOSA,

(162)

Lietuviu Farmeriu Produktu 
Draugi j e* 

Hart, Michigan*

Laiko savo pusmetini susirin
kimą* ant kurio terp kitu nuta
rimu nutarė kialt Pikniką atei
nanti Liepos 
Nedelioj-
gino musu aplinkei Lietuviu 
ūkininku, ir nutarė loszt dvi 
Komedijos.

menesi 6. diena 
Szi meta pasidau- 

ino musu aplinkei
♦ f *

L BANK
KMAHANOY

CITY J
1

N
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PIRKITE GROJAMAS MAŠINAS IŠ MUSU FIRMOS'
KIEKVIENA MAŠINA GVARANTUOTA.

b

%\SP
A0,
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4

i&dlrbimo ir visokiausio
■ šita grojama mašina vadinasi LITHUANIA, r*—

• Litljuania groja rekordus visokiausio
didumo, kaip: Columbia, Victrola ir kitus. Lithuania groja teisingai, 
puikiai roprodukūdja, balsai esti aiškus, švelnus, tyrt

Kašykitė aplo Išlygas, o aplalkyslto visas informacijas.

I

Cnpltol Slock $125,000.00
Surplus & Profits $160,000.00

Mokame antra procentą ant 
sudėtu piningu. Procentą pri
dedarn prie Jusu piningu 1-ma 
diena Sausio ir Liepos meno* 
nuošė, nepaisant ar atneszat 
parodyt knygute ar ne.

Mes norim kad ir jus turė
tumėt reikalą nu musu Banka 
nepaisant ar mažas ar didelis

Bankas adaras nuo 9 vai. 
ryte lig 3 vai. popiet, Subato* 
mis 9 ryte lig 12 vai.

*II BALL, Prezidentas
F. J. NOONAN, Vicc-Prcz.
J. E. FERGUSON, Kaslerlns.
R. T. EDWARDS, VicC.Kas.

i
* •

*

h
*♦
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Komedijos. Viena Jaunikai
tis Maisze, antra Kuriiis Anta
nas Kehnialis. Abi komedijos. 
Inžanga buš' visiem už dyka- 
isz kitur atvažiavusiems misti 
komitetas piitiks ant dypo. Vi
sas tris denas ant pikniko bus 
visokį szokei ir pasilinksmini
mai ant gražios lygumos C. 
Matui o Ear mos. 
to.. f

Komitetas 
szi rd i ngai atsi lauk y t ie.

Lietuviu Partneriu Produk
tu Draugije P. O. Box 7 
Michigan.

Kviecze

L
l

Upes kran-

visus

Hart, 
(t. j. 2.)

P. J. MULDOWNEY
KONTRAKTORIUS

223 W. Mahanoy St. Mahanpy City
‘"’’“T “T "i r f"1

Duodu preke, ^apt, ^visokiu
darbu kas-link pastiitimo 
nauju namu ir pataisiniinu. 
Atsakantis dalbas per gerus 
darbininkus. ,

A

Reikalingi agentai pardavinėti musų grojamas mašinas. 
Rašydami laiškus adresuokite:

S .7 --------- ‘
1233 West 111th Place,

1 44 — IM4 —A Oi ,Oli —i ■—1 — *

P. TANIS 1

---------  Chicago, Ill.
• -44» <M» — ■— 41 «■»<■»««•»<*•<**«•* -44> «■» 9T» 4S^*4B. «* «► 4M •* «► • ■■■ <■» 44W ■ •V

Visada pasirengus pageibeti savo prieteliams 
Yra tai tykslas Merchants Banking Trust Go. Banko, 
Yra visada pasirengus prigialbeti savo depositoriami 

biznije arba duoda rodą kur geriausia invest^ti savo pinin
gus arba prigialbeti pirkime properties.

Banko depositoriai yra jo prietelei ir kada pradedant bū
ti vienas isz ju depositoriu — tada gaunate szita patarna
vimu kuri prigelbsti, Padaro prieteli kuris gal but jumis 
reikalingas.

MERCHANTS BANKING TRUST CO,
MAHANOY CITY, PA.

—DIREKTORIAI— 
L. Eckert, Vice-Pres.D. M, Graham,' Prea.

J. H. Garrahan, Attorney W.F. Rynkewic:
- P. C. Fenton

savo

D. F. Gulnan, Tress.
A. Danisewicz M. Gavula 

T. G. Hornsby

AMŽINA ATMINTIS MOTINOMS IR-TĖVAMS!A

NAUJAS $) IŠRADIMAS
Del Prakaiiuojantiį Kojij

Prakaitavimai žmo
gaus kojų, tai yra di
džiausias kankinimas 
kaip dideliems teip Ir 
mažiems. Didelis ne- 
sma£umas yra iŠ ne

d skanaus kvapoxkaip ir kenkentlb žmo- 
1 gaus sveikatai* Prakaituotos kojos tai 
1 pradžia visokių žmoįas lijįų ir pavargi- 

ino viso kūno. Musų naujai Išrastos fy- 
j duolčs išlydis prakaitavimą arba šlapu- 
l mą Jūsų kojų j labai trumpą laiką ir męs 
1 užtikrinam jog nieko ne kenks Jūsų svti-
3 kataL Su buleliu bus aiškus lietuviškas 
I laiškas su paaiškinimu. rele© flM, 
f su prisiuntimu. Piningus siųskite^adresu:
] URSUS REMEDY CO.,
S Distributer
4 160 N. WELLS St, . Dtp. B. CHICAGO, 111.

J

!
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M
i&rįš i

j
W. TRASKAUSKAS

1-GBADORIŪ8-*

________________

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY. PA’.

Laidoja Kunus Numirusiu, Pasamdo 
automobilius, riglnua ir vežimini del 
laldotuviu, krlksztlniu, pasivažinėjimo 
Ir t.L Krausto dalgtus ir Lt,, 
520 W. Centre SU Mahanoy City. Pa.<___________ ____________

Phone. Kensington 1108 W
DR. E. G. KLIMAS 

Lietuviu Gydytojas ir Chirurgas, 
Atidarė nauja ofisą South pusėje

Priėmimo valandos 2 Iki 8 popiet 
N odei loję 6 Iki 7 vakare. 

1824 S. 4 St. Philadelphia
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: J*uni 
uric tu- 

ali uždirbti nuo 
___ 1 per stabas

e

| ri liuoto laiko vakarais, £ali ui 
! $10 iki $15 į aąvaitę. pereidami. 

, AUikaukit likt.
URSUS REMEDY CO.. «

160 N. WELLS St., Dap. B. CK1CIG0. III..

Reikalaujame įfifiSSTiems Lietuviams, kurių sūnūs, broliai ar šiaip glminžs yra paimti J kariumenę Ir ke
liauja į anapus vandenyno, idant kovoti už viso pasaulio laisvę ir demokratiją, yra pavė
linta valdžios nešioti tam tikrus žiedus su žvaigžde. Nešiojimas žiedo su žvaigžc yra di
džiausia garbe ir paguodonž, kadangi nevisi jį gali nešioti. Tie žiedai yra labai gražiai 
išdirbti. Areliai iš abiejų pusių žiedo yra giliai įpjauti, viršus yra enamel raudona, balta 
ir mčlyna parva. Toksai giedąs turčių rastis pas kožną vieną mylintį laisvę ir kurio gimi-

* « • • * . • • * ... V • • -JI _ » • viii . — A — ? — J _-   J . _

savo

\
$10 iki $15 į .^vaitę, perev 
su musų nauju iiradimu.
laišku: 1---------

Dtp. B.Ar myli rūkyt 
giara Cigaro,?

Pabandykite rūkyt 
Jin purtinai 

ciigarat

Padaryti isz Manilos taba
ko penkių metu senumo. 
Niekad no persimaino per 

suvijo 
negu 

‘ kiti cigarai.’ Yra lengvi 
saldus ir. nedegina liežuvio 
Yrą geresni negu nekuric

3mpurlitnti

I
n6 yra kareiviu Amerikos Armijoj. Tą, žiedą gali nešioti kaip vyras taip ir moteris, ir ga
lima gauti su viena, dviem ar tęjm žvaigždutėms. Užstcliuodanll Šj Žiedą, atsiųskite 
piršto mierą ant kin io manote nešioti ir m’ima drauge su pinigais piisiųskiU, o mes Jums
prisiusime tą garbės vertą žiedą.

?a- ■ i'* .
i/' A. ' V* y

NAUJAS ISZRADIMAS.
DEL PLAUKU.Frckčs Šių Žiedų yra sekančios:

Sterling.................................. 5rr 
4 4

Dekavojo % milijono žmonių 
už puikus plaukus, o teip-gi 
sulaikė puolimą plauku labai 
trumpam laike, in vieta iszpuo 
Jusiu, atauga tankus plaukai: 
G varan ty. Informacijas dykai. 
Pasakykite kitoms tautoms. 
Raszykite pas:

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

••
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■10 K Auksinis..................10.50
' H '

14 I€ Auksinis.__
dabar nežinau kur Mano adresas po 
tėvu Viktorija Klelzluke, 
para., Butku gulino.
szaukt ant adreso.*

V.Zerenklene

Kvailumas priesz 
sius apsipaeziavo 
Karszcziute.

3 
su

meno-
Ona

<1

i

.... 13.50

Taipgi moterims ir vyrams yra labai tinkamos nešioti špilkos, 
paveikslas kareivio kepurčs, su viena, dviem ar trim žvaigždutėm, 
prekč 3Sc. už kožną, *

Siųskite užsakymus ir pinigus ant sekančio antrašo.

COLUMBIA COMMERCIAL CORPORATION (Inc.)
160 Nerth Wells Street, Dap. 60 CHICAGO, ILL,

rodvs 
Vagys.“ 

22 Mojaus, 
Mahanov • 
geras ir 

Artis- 
kad

Boczkausku 
City, Pa. 
publikai suprantamas, 
tai dės visas pastangas, 
loszimns pavyktu visais atžvil 
gaiš kuogeriausiai. Tarpe 
aktu bus pamarginimai ir gra- 
jis orkestrą, teip kad visai ne
bus nuobodaus lankymo, 
kietu prakes prieinamos, 
praleiskite szio

Ti-
Ne- 

perstatymo, 
tikrai žinome kad viuiems pa
tiks. NfcažmiraK k> te* kut ve rge 
vakare-28 -cL Stojaus, 
kauskil saleje.

v

Skrandžiu
Praszau atai-

Xto 12)

I
, Box 388 

Nanty Gio, Pa.
Puti ųiuauko vakar kudyki.

Turi35 metus, 
mažiaus nikotino

Yra
-i

0 V P ’ į'

Asz Elzbieta Ambrazieno pajloszkau 
Onos Szepa|czlutes/brolio duktes, po 
vyru pravardes nežinau; paeina isz 
Suvalkų gub„ Starapolos pav., Szunc- 
ku ginlno ir kaimo. Praszau atsl- 
szaukt, arba jei kas duos apie jia ži
nia gaus $5 nagrados (to 43)

Elzdleta A inbrozleno,
104 First St.w 

Spring Valley, III.

0 vienas i^z jojo draugu pasi- 
d I’° nogiu 

teip greitai kUjlyhis gime.j
O Kvnilajtįk ant to: rr|i ne 

k^udykis atėjo per gfeitai, tik
tai szliubaš per volai atsibuvo.

nn.R ii i i m

Pas daktara.

I.

tikins jin kalba

/

kiti cigarai kurio parsi- 
’ duoda daug brangiau.

Lietuviszkas Graborius

A. <1. SAKALAUCKAS
■ 111 »

801 EAST PINE ST.

F

Liežuvis ne czis 
tas... turi karszti.... o ar turi

norą ant valgio ?
Ligčftųį;^. Kodėl jie, .jeigu

Daktaras:

■PrišiUskitą mumis $2.50 
o mes iszšiusiine junite pur 
paązta baksa 50 cigaru’ ir 
mos apmokhme nusiuntimo 
kasztus. Raszykite kokiu 
reikalaujate; ar drutu ar 
lengvesniu. Saluninkai ir 
sztorninkai tegul raszo o. 
aplaikys specialįszkas pre-

ponus daktaras turi ka norįp(h, 
tai asz valgycaia.

kds. AdreMvokitė sziteip: 
B. <fe C. CIGAR COMPANY, 

Office: “Saule” Bldg., 
Mahanoy City, Pa.
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|ę, ir kitokiu dokumentu reikalinga Lietuvoje.
vadoviste gerai, žinomo

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

P. Y. OBIECUNAS ir KOMPANIJA 
12th. and Carson St, S.S. - Pittsburgh, Pa.

ra vienatine Banka kuri senei žinoma Lletuvinn*.
J 

$150,000 ir vartoja szeme-laike apie milijoną dolieriu 
ir'raudasi po kontrole Valstijos Pentisylvanios. Už su- 
taupintne Pinigus moka 4 procentą, Siuncrda Pinigus

Tai
Banka talpina*! savam budinke kurio verte iazneaa apie 
$150,000 ir vartoja szeme-laike apie milijoną dolieriu 
ir'raminai po kontrole Valstijos Penusylvanios. Už su- 
i . ‘ ”■ ‘ ’■ ■ -
in visas dalis švieti. Parduoda Ijaivakortes. Užlaiko 

5. Notarijialna kancelarija del padirbimo doviernawdu 
K. ir kitokiu dokumentu reikalinga Lietuvoje. 
jy žinių skyrius randasi po vadoviste gerai

A* Karolinos Vatasaiaus valdissko Noiarijusto,

Naujas Lietuviszkas Graborius 

c Kazis Rėklaitis i 
{ 51G W. SPRUCE ST. < 
{ MAHANOY CITY, PA. $

Užrube-

A. O. NOVAKAUSKAI
:: Advokatai s:

Cor. Main and Centre Street
SHENANDOAH, PA !*■*

MAHANOY CITY, PA.




