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Isz Amerikos
7 užmuszti daug sužeista sumi- 
szimia terp baltųjų ir nigeriu.

Knoxville, Tenn.— Kada m v 
ne žmonių uzklujx) ant kalėji
mo isz kurio norėjo isztraukt 
Maurica Mays, nigeri, kuris nu 
žudė baltu motore, kylo kruvi
nas sumiszimas terp baltųjų ir 
juoduju kyriamo užmuszta sep 

Terpt yni, o daugelis sužeido. 
užmiisztuju randasi pulkauniii 
kas Jayne ir kiti kareiviai. Ga
benu torius iszszauke vaisku 
ant» apmnlszinimo juoduju. Pa
dėjimas panaszus kai]) buvo 
Czikage.
Arielkininkai rugoje ant saliu- 

nu, jog invyko blaivybia. 
New 

nežir > 
zoposti 
valdžios magazinuosia, o nokn 
rie yra tosios 
vvbia neinvvks. V w

Nekurie kalba, jog no nori sa 
liunu, nes kad arielka butu par 
davinėta 
kitur teip, kaip ir kiti 
gi

kaij)
>,

A rielkininkaiYork.
padaryti su dydeliu 

arielkos kurie randasi
ka

vilties, jog blai-

grosersztoruosia ir 
naudi n- 

tavorai del pragyvenimo 
žmogaus, nes saliunai yra prie- 
žaste, jog blaivvbia invyko. 
Žmogus 
ėjas namo, pradėjo paniekinot 
savo paežiu ir

del

jog blaivybių
užsigeriąs saliunia, at
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VOKIECZIU KAREIVIAI APMALSZINA MAISZTININKUS MIESTE BERLINE.
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Vokiecziai
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Neapleidžia
Lietuvos

M
<
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■. vaikus, kaimy- 
nai gailios) jojo szeimynos, o 
blaivininkai rode jin kaipo au 
ka gėrimo.
kyt visus saliunus, o lai 
mvnos

muszio Bortine, kuris kylo terp Spartaku ir kiriumenes.
i anv

pirkti gera ariel 
kokia szian-

Gera

Geriausia panai- 
szei- 

perka arielka sztorosia 
nes tada galės
ka o ne trucizna 
dien saliunai parduoda.
arielka niekam neužkenks jei
gu žmogus nepadarys isz saves 
kiaule.

Valdžios magazinuosia szian 
dien randasi arielkos už 77 mi
lijonus doleriu, jeigu 
arielk i ninkai

JOSIOS 
isz to

nais ižgauti, tai daugelis turės 
Geriau, idant 

zoposti

negales

Sztai paveikslas isz 
nius granudiw jr kitokius kariszkus innagiust • 'Tamfc muszije žuvo daugeli aiifabieju pusiu, 
landų sunkaus darbo. jF

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------

Ukrainoje nužudyta 12,000 
žydu.

Washington, D. C.— 
rikos žydu kongresas aplaiko 

žydu delegatu, 
kurio radosi prie taikos konfe
rencijos, kuriame moldžo dary
ti kokia nors paszialpa ir sinns 
ti tam tikrai kamisijo in 
raina kur žydai yra baisei per- 

Mete I960 isz szinito sekiojami 
Tame

Pagalo Ame-

tai Suv. Valst. mirė praejta telegrama isz 
vėžio

61,488 žmonių mire nuo vėžio 
liffds.

Washington, 1). C.— 
valdžios sveikatos departamen 
ta,
meta 61,488 žmonių nuo 
ligos. Tame paežiam mete mirė 
nuo uždegimo plaucziu 112,822 
žmonių, džiovos 110,288,

inkstu ligų
szir- U le

■ ■», ..... ...... . .  . ............... ........_______ ............

Buvo tai kruvinas muszisj kuriame Spartakai 
Kareiviams

-j nu1 .i

narni ujo ranki- 
pasisokc apmalszyti Spartakus po keliolika va-

ISZ ROSIJOS

subankrutyti.
V 

4

valdže pavėlintu taji 
parduoti priesz užejima visisz- 
kos blaivybes nuo Naujo Meto.

Sudege 1500 aviu.
Aplinkines

dies ligų 115,347,
88,916.
tukstaneziu žmonių mirė 62 
žmonis nuo vėžio, o 1917 mete 
pasididino ant 81 žmonių.

miro

40,000 Vokiecziu dabar 
randasi Lietuvoje ir eis 
in Rosija nevos gelbėti 
Kolczakui. Visi geležin- 
kelei Lietuvoje po val- 
dže Vokiecziu.

Paryžius.--

Stebeika kalba, buk

buk 
vais-

r

I
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“Kolczakais” ir nu- 
jog ejna Kolczakui inVokiecziai aresztavojo tris 

siuntinius in Lietuva.
Ryga. — Tris sanarei ang- 

liszkos kamisijos kuri keliaus 
in Lietuva iszlyrineti tenaitini 
padėjimą, likos aresztavoti per 
vokeczius ir nugabenti in Min- 

Angliszka misije Ry-

sies jo tarnaite kulbėmis 
szere. Reikalavo

Gerai apsigink- 
lavia 40,000 vokiszku kareiviu 
Lietuvoje rengėsi ejti in Rosi
ja nevos gialheti admirolui 
Kolczakui.

Tokia tai žinia adgnlxmo in 
Paryžių inžinierius Steibeika 
isz Lietuvos, kuris turi po savo 
dažiura visus geležinkelius Lie 
tuvoje.
vokiecziai daug kalba apie su
sidraugavimą su Japonais, Ro
sija ir Vokietija.

Stebeika tolinus kalba, 
vokiecziai kuo])ina daug
ko Lietuvoje, isz kur kelis kar
tus aplaike paliepimus idant 
prasiszalintu, bet tuju paliepi
mu neklauso lietuviszkos val
džios ne marsznlkrt Focho. Vo
kiecziai pradėjo insikasinet ir 
rengėsi ejti in Rosije ir praši
ni i no save 
duoda,
pagialba, bet thme meluoja. So 
dyba vokiecziu ilmdasi Sziau- 
liuosia kur randasi juju gene- 
raliszkas tarybas. Norints vo
kiecziai buvo apleidia dali Lie
tuvos, bet nuo 1 Augusto vela 
isz naujo pradėjo mobilizavo- 
tis.

Vokiecziai yra užemia Lietu
va nuo Vilkaviszkiu in Dubisa 
upes, tolinus nuo Radviliszkiu 
lyg Joniszkio, po kamanda ge
nerolo von der Goltzo. Užim- 
tosia vietosią valdo visus gele
žinkelius.

111

tiniam klebonui:Motero kareivis apsiverke ma
tydama paveiksią kudykio.
Keru, Rosija.— rI’arp apman 

dioravotu bolszevikiszku 
reiviu paymtuju in 
prie Murmansko 
radosi motero Olga Semenova 
Petomzcva, kuri dabar randasi 
kuknioje prie angliku. Petom- 
zeva turi 22 metus amžiaus, ap 
leido Petrogradą 4 Apriliaus, 
idant susi vieny t su savo vyru 
kuris radosi finiszkarn pulko 
su talkininkais ant frunto. Per 
koki tai laika dalybavo viso- 
kiosia musziosia, pakol josios 
vyras nepersi skyrė su jiaja ir 
pabėgo in Uroszožera.

Netekus vyro tanko i i szy ru
davo isz onezio maža knyga ir 
apsiverkdavo graudžei.

užklauso ko 
prisipažino,, 

verkė
In taja knyga 

visokius paveikslus \

<>• 
r>

ka_ 
nelaisvia 

eleži akelio

name miszias,
20 -ežiai

nas komendantuitelegrame
Pagal Milano

pri- 
nekatalikisz

ku dalyku komendantas ju vie 
22 Birželio

laikyti stoty už versto nuo baž 
nyczios žydo 
miszparus, pamokslu 
legion inkų, o 29 Birželio nemo-
kanezio skundiko net 5 tikėji
mo dalyku ]jaskelbt už usakus 
ir sutuokt ji, bet veltui; klebo- 

atsake: be
vyskupo negalis tu reikalavi
mu pildyti, o antra inspejo ji, yra 37,000 ir 3,(MX) rusu, bet vi- 
kad nebesikaisziotu in 
mus nesuprantamus reikalus.

Vokiecziu fenais

tauja.
gojo užprotestavo prieszais to
ki pasielgimu vokiecziu ir vė
liaus aresztavoti likos paleisti 
ant liuosybes.

Szimtas žmonių žuvo 
ekspliozijoi.

Londonas.—
žinias, daugiau kaip 100 karei
viu ir civiliu žmonių liko už
muszta ir sužeista eksplozijoj, 
kuri sunaikino Pellegind, Ita
lijoj, dideli amunicijos sandeli.

Kksplozija kilo darbininkui 
iszmetus isz ranku dože su ran
kinėmis granatomis.
žmogui net už pusantros my
lios nuo ekspliozijos vietos nu
traukta ranka.

sveti - pasiredia in vokiszkassi yra 
mandieras.

Daugelis rusiszku nelaisviu 
buna siuncziaini isz Vokietijos 
ant prispirto tarnavimo toje 
armijoje in Sziaulius, kur vo- 
kiecziai teip-gi turi 680 areo- 
planu, 100 automobiliu ir ap
ginkluota truki.

Norints lietuviszka valdžia 
Kaune daug kartu siuntė pro
testą vokiecziams ant apleidi
mo Lietuvos ir allijentai ta pa
ti padare, bet vokiecziai nieko 
sau isz to nedaro ir visokius 
protestus meta in szali.

Isz to matyt, jog Lietuvoje 
užsinesza ant naujo pekliszko 
szokio.

Chicage randasi 3,059,396 gy
ventoju — vyru daugiau 

kaip moterių.
Chicago.— Miestas Czikagos 

suvirszum tris 
Surasza 

Newspaper Feature 
pagal kuri suskai

tyta 3,059,396 gyventoju.
In mokslaines lankosi 375,- 

000 vaiku in publikines moks
laines, in parapines mokslaines 
120,000.
707,588. įšaltųjų g 
yra 2,994,680; juoduju 
kitokiu veislių 2,927; vyru .1,- 
576,069; moterių 483,327; nemo 
kaneziu raszyti angszcziau 
metu 111,875.

sziandien turi
czionais užsidegė isz milijonus gyventoju. 

i e

ir Syndicate”

M i sula, Mon. — 
gi rrios 
nežinomos priežasties, kuriosia 
sudege 1500 aviu drauge
ūkininkas J. N. Gilford su savo 
sunum ir vos iszsigialbejo du 
tukstanezei aviu, kuriuos isz- 
bego isz doganezios girrios ir 
vėliau surasta artimoje namu.

Amerikos kareiviai sugryž isz 
Siberijos.

Washington, D. C.—, Minis- 
teris kares skelbia, buk neuž- 
ilgio sugryž.in Suv. Valst. apie 
septyni tukstaneziai 
priesz žiema, 
noriu jau likos iszsiunsta 
ymti juju vietas ir da apie du 
tukstaneziai lauke iszplauki- 
ino.

Tiejei ka sugryžo isz Sibero 
praejta sanvaite 
nes Murmansko) apsakinėja, 
buk kada npleidinejo taja vie

tai rusai graudinosi labai 
Amerikonu kalbėdami: 
rika soldat dobri 
dat nedobri 
nea 
szais unglikus.

ta,
i

J

kareiviu
Apie 3000 liuos- 

už-

(isz aplink i-

4 ‘ Ame- 
Anglik sol- 

nes tonais dydele 
pykanta vieszpatauje prie-

> >

padaro

Palicije Vienam

Vilniun atvyko isztusztinti 
vagonai.

(Isz lenkiszku 
ne-

sz iomis

i

paeziame 
danesza, buk in laika septynių 
menesiu likos nužudyta Ukrai
noje dvyleka tukstaneziu žy
du ir du galo nematyti tuju po
gromu.

Pripratusi vagilka.
Saint Louis, Mo.—

aresztavojo czionais kokia tip 
Miss Pearl Lingeman 31. metu 

; amžiaus, kaip pati prisipažino, 
per keturiolika metu pavogė 
kasdien po viena daigia, 
taji laika pavogė 4008 visokiu 

Palicijo padarus pas 
jiaja krata, surado daugybia 
daigtu vertes ant keliolika 
tukstaneziu doleriu.

Czia yra 
kad

daigtu.

Szeimynu randasi " 
Baltųjų yventoju

61,744;

10

valsti-

Baisi influenza vela ketina 
sugryžti.

New York.— Daktaras R. S. 
Copeland virszininkas
nio sveikatos departamento ap 
sergsti gyventojus, jog szi ru
deni baisi liga influenza ketina 
vela atsinaujint ir smaugs 
žmonis, jeigu nuo josios neap
sisaugos.

Kitas daktaras isz Ohajaus 
užginezina, buk influenza su- 
gryž o jeigu ir pasirodys, tai 
lengvai ir žmonis nuo josios no 
mirs kaip praejta meta.

ir

I

Per Kada

jog 
mirusio

Isz Lietuvos prikrautu

aficicriai josios 
teip verkia, 
yra motoro ir 
savo kudykio. 
lipindavo
kudykiu, kokius (surasdavo ma 
gaziuuosia vilti jo atradimo to
kio, kuris butu panaszus in jo
sios mirusi kudyki. Motiniszka 
szirdis del savo kudykio neda
vė užslėpti savo lyties.

kuris

Swifto kompanija turėjo 47 
milijonus doleriu pelno.
Washington, D. C.— Senato 

kamisijo vela paliepė stoti ant 
slieetvos Swifto pordetiniui 
milžiniszku skerdynių,
laiko sli.ectvos,. terp kitko kal
bėjo, < buk Swifto kompanija 
praejta mota uždirbo ant mė
sos ir kitu iždarbiu 33 milijo
nus doleriu o 1917 mote turėjo 
gryno pelno 47 milijonus dole
riu. .

Pennsylvanijos geležinko-
Iszlis turi 9,000 darbininkių.

tuju 182 yra tolografistos, 100 
signalistems o 215 sargais prie 
geležinkeliu. ti \......

Lenkai paėmė Mislovicus; ap
supo vokiecziu garnizona.
Minsk. — Lenkiszki pasiko- 

loliai Szležingeje apsupo vo- 
kiszka garnizona Mislevicuo- 
sia kuri paemo be muszio, 
teip-gi užėmė miestą Boresina 
50 myliu mio Minsko.

Tojo paeziojo vietojo, prie 
Borosino upes, Napoleonas su 
savo inilžinszka armija turėjo 
dydžiausius nepasisekimus,, ka
da bego isz Moskvos 1812 me-‘ ve ir nusinoszo 3 legionįnkai 
te.

■ 4 .i„ ———

Marcinkonyse jau 
šiai lenku pulkai, 
atėjima kaikuriems rodosi kad 
jie atuesza nuvargintai Lietu
vai pailsio. Bet isztikruju pJb 
sirode esą apgavikai, plcszikai 
parizejai, galvažudžiai, 
kalbėjo mokėti, už kiauszinius, 
sviesta, pieną, sziena, duona, 
vežimus. Praslinkus laikui rėk 
kalaujantiem isz bajorijos le
gionu sutarto atlyginimo už
mokėjo bizūnais, kulbėmis. Ne- 
beduodantiems už ta 
niszkuma Liepos 1 d. sz. m. per 
dien szaudo legionai žmonelių: 
“Jėzau Pone, per Tavo girdėti 
nuskriaustu j u žmonelių: 
zau Pono per Tavo malone, gol 
bok mus žmones.” Net vieti
nio /klebono pudini veislini žą
siną vidurdienyj kiemo porszo-

2
Priesz j u

SZLGim

mene-

Su-

nežino

4 < Je-

J M M 
T

,»u.
o už nepadavima sužeistos

>

za-

Vilnius. — 
laikraszcziu.) 
aiszkus gandai, 
dienomis geležkelio stotin at
gabenta 50 vagonu, 
maistu Vilniaus intendantūrai, 
bet atidarius vagonus jie rasta

Apie szi dalyka
Stengiasi nutylėti, vienok tar
dymai tęsiasi.

tuszeziais.

Darblninkiszki trupinelci.

Vyrui dirbanti ant farmu 
Japonijoj, uždirba ant dienos 
po 19 centu, inoteres po 11 Vi 
centu.

Apie 30,000 darbininku
turi užsiėmimus prie statinio 
laivu San Franciske.

2,300Japonijoj randasi 
kemiszku užvedimu kuriosia 
dirba apie 125,000 žmonių.

Dalias, Tekšnosią,* Dalias, Tekšnosią, algos 
darbininku prie iždirbimo ge
ležies, likos pakeltos lyg $7 
ant dienos.

# Pagal nauja mokesti del 
moterių tai Londono 30,000 siu 
veęzku dabar aplaiko viena do 
leri daugiau ant sanvaites.

4L**

APIE MOTERES.

Pana Estera Clark

I 
I

I 
i

i

kuri
užbaigė Acadias universitetą, 
likos paženklinta pastorių bob- 
tistu bažnyczioje Grangerville, 
N. J.

Anglijoj suveczkos dirba 
48 valandas ant sauvaites už- 
dirbdamos $11.
ligoniu aplaiko 250 doleriu ant 
meto.

* Morta II. O’Neil isz GeL 
tyąburg, Pa., ana diena atbuvo 
pirma kelione areoplane. Mo
tore turi 82* metus amžiaus.

♦

Dažiuretojos

Pagal paskutini surasza, 
tai Californijoj randasi l,054p 
571 moterių. 4.
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KAS GIRDĖT?

ap-

VO-

Pagal daneszima paskutiniu 
telegramų, tai vokiecziai 
leisdami Lietuva, apiplęszjnc- 
je visa sklypą pagal tikra

Tiejci raka- 
lei yma viską kas tik papuola 
jiems in nagus.

Priežaste to yra ta, jog allį- 
jentai pagal taikos iszlygas, pa 
vėlino vokiecziams pasilikti 
Lietuvoje ant padarymo pared 
ko.
kymo parodko iszszauke neapy 
kanta ir pakursto Lietuvius 
prieszais lenkus. Dabar, kada 
vokiecziai pradėjo apleisti I ie 
tuva, josios gyventojai 
(
kr) žioku.

ktazkn sistema.

Vokiecziai vietojo nžlai-

ai jau
na pilnai barbariszkuma uiju

Taikoj delegatai rna ty t tu- r
rojo puiku pikniką Paryžiuje
jeigu kasztai tojo posėdžio

Nekurie
kasztai 

kasztuoje $1,250,(MX), 
b i los likos jau užmokėtos, o da 
prezidentas Wilsonas reikalau- 
je nuo valdžios $825,000 ant už 
dengimo kasztu. 
taikos su Austrija, 
Bulgarija ir Turkija pasibaigs 

. apie 31 Gruodžio ir kasztai da- 
cjs lyg pusantro milijono dole
riu. Jeigu taika bus užbaigtu 
pasekmingai tai Amerikas tu
rės savo dalia užmokėt.

Dabartės Senatas ir Kongro 
sas

Užbaigimas
Ungarija,

Washingtone, pradėjo isz- 
tirynet del ko teip brangei at
siejo dalybavimas tame 
tifizkame posed i je.

svie-

Norints czionais brangenybe 
straikai ir k i tok i ergeliai, 
Amerikonai mažai tuom rūpi
nasi, nes daugiausia dabar ame 
rikoniszka svietą užyma pato
gi szokyke Bonergeois dite Mes 
tingnettę, kuri badai turi pui- 
kiauses kojas ant svieto. Foto
grafija josios kojų lyg keliu 
likos nuymta ir patalpyta laik 
raszcziuosip su pateminimu

bet

su
jog tosios puikios kojeles yra 
užasekuravotos ant vieno mili
jono doleriu Žinomo, tokis ap 
garsinimas invedo in 
ma kitas moteres ir
rius, kurie pradėjo girti

pasiuti- 
redakto-

savo 
moteres isz kožno valcszio.

Nemisliname mes kisztis in 
nes tai yra 

bet 
apgini me musu lietuvaicziu 
stosime lyg paskutinio ir už
tarsime, jog puikiauses ir ge- 
riauses sutvertas kojas turi 
musu lietuvaites, ir jeigu gali
ma butu, kad padarytu kojiniu 
iszkelmia, tai esamo tikri, jog 
musiszkes laimėtu pirmutinia 
dovana....

taji kojini gineza, 
labai dalikatnas dalykas,

musu

IDdS.

niuosia.

Prie ko mokslas žmogų da- 
\ oda, parodo sekantis atsitiki- 

Keliolika metu adgal 
pribuvo in New Yorka jaunas
vy rūkas, kuris nieko prie su
ves neturėjo, kaip skyles kisze- 

Visi jojo rupeseziai 
ir stengimai suradimo kokio
nors užsiėmimo nuėjo ant niek. 
Ant galo tūlas bankieris užte
mimas jojo akysiu teisingurpn, 
priėmė jin prie savo banko. 
Velytus likos perkeltas in kifa 
dali tainko idant užymti vieta 
kito rasztininko. Ne turėjo ji
sai mažiausio supratimo apie 
bankini darba, Jipt turėjo norą 
prie darbo ir fszsimokinimo. 
Mokinosi lyg vėlybai nakezei. 
Karta prezidentas banko už
klausė jojo tulos informacijos 
ant k<> atsake be jokio užsi- 
dųnksėjimo. Ižgirdias tai ban 

nusistebėjo paszau-
Užymkite vieta prio ąno 

stalo, tokiu kaip tu czion reika

kieris ir
kės: “

» hm

linga.”
Po szesziu menesiu va i kine

lis aplaiko dinsta asistento ka- 
sijeriaus. Bot ant to nepąlio- 
vo, tik ėjo kas dien augszcziau 
ir dapar yrą žeąklyya ypata 
New Yorko finansiszko apskry 

Tai-gi nelanko, pakol
jam atojs proga, tiktai liuosa 
savo laika paszvensdavo ant 
mokslo, o kada proga atsitaike, 
buvo ant josios pasirengiąs ir 
pasinaudoti Isz josios.

ISZ VISU SZAUU

ezio.

padėjimas 
Su v. Valsti josią yra teip neuž
tvirtintas, jog pakelinėje 
abejone, kas bus atcjtejo. Ant
paveizdos ymsimo sekanti at- 
sitkima:

Tula motore turi du 
Josios rūpestis ir motiniszkas
troszkimas apie atejte savo vai 
ku privertę jiaja prie siuntimo 
vaiku in mokslaine.

Vyriauses

Sziand ion inis

be-

SUnUS.

sūnūs mokinosi 
gerai, o jaunesnis ne norėjo ne 
klausyt apie mokslą.
isz to pasekme? Sztai vyriau
sias užbaigė pasekmingai uni
versitetą ir aplaiko dinsta pro- 

o jaunesnis

Ir kokia

fesoriaus, o jaunesnis, kuri 
iszvaro isz mokslaines, pradė
jo jieszkoti visur giliuko ir ant 
galo pasilieka 
ant elektrikinio karuko.

Užejna brangenybe maisto. 
Vyriausias sūnūs atejna 
diena pas motina ir 
“Dovanok motinelia, jog nega
liu tau duoti prigulinezio 
laikymo, nes tik aplaikau 
centu? ant valandos, bet atej- 
teje gal turėsiu gilinki ir 
kas persimainys.” 
sūnūs atejas in ta laika kada 
jojo brolis teip kalbėjo in moti 
na, girdėdamas tuosius žodžius 
ir matydamas nusiminimą ant 
veido motinos tarė: 
pyk motinelia apie atejte, juk 
esmių kunduktorium ir aplai
kau ant valandos 60 centu ir 
tas užteks ant iszmaitinimo 
mus visu.”

Tai-gi sziandięn padėjimas 
tokis, jog mokytas žmogus, ku
ris konia puse savo gyvenimo 
paszvente mokslui, yra arsziau 
apmokamas nę kaip paprastas

Panaszei

kunduktorium

tūla 
kalba:

uz-
28

vis-
Jaunesnis

C i Nesiru-

ant

Apsivydavo septintu kurtu, 
turi 50 vaiku.

London. — KorąsponjĮentas 
isz Transvaalo, danęsza in ežio 
naitini laikraszti London 
Times, buk jisai suėjo Mrs 
Van Wykionia, kuri nesenoi 
palaidojo szeszta vyrą ir tomis

eziu -J!

Sergan-

8 <1. miestai ir ju

♦
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Apie prįderystes jo mažumes pratinti -ir bandy-
ISZ LIKT

ii dalejskime, kudykis buna 
užimta? kokia nors zobova, 
arba kita ka veikta, kas sutei- 
kinoja jam smagumą, tada rei
kia, bet tik su gerumu parei
kalauti nuo kudykio atlikti

szeimyniszko 
gyvenimo.

1. Rugpjiucz^^^H 
siustas in Bena^^^H 
dedama muitas^^^M 
$600 už tona 
rudies, ir $1.00

(Tungstc^H 
tojam a « i n vairi oBH 
ginusiai Icktrlkos le? 
mo.)

2. Atstovas Carss incszc rezoliucija, 
reikalai!janezia, kad Prezidentas Wil
sonas suteiktu tokias informacijas ko
kio! randasi Federatyveje Pirklybos 
Komisijoje, kad iaztirtl kokia propor
cija icszu užima darbas pagaminant 
anglis, piloną, vari, mėsa, dedant in 
dėžes valgomus dalykus ir kitus rei
kalingus daiktus.

Karos Departmentas
L Dcpartmentas pranesza, kad 1d. 

ilugsojo menesio bus 7000 prisirengu
siu karei kareiviu ir 25,000 kareiviu 
su reikmenimis užmaryje, 
ežiu isz kokios nors priežasties yra 
tik maža dalis tu kareiviu, ir Europo
je esaneziu kareiviu namie pasiliku
sieji gimines yra raginami neklausy
ti tam pricszingu praneszimu.

2. Pardavimo direktorius pranesza, 
kad Rugpjiuczio 
pardavlmę agentūros po visas Suvie
nytas Valstijas pareikalavo apie 319 
karu maisto ir panasziu dalyku, ku
riuos Karos Dopartmontas siūlo par-

Tlo reikalavimai gauti isž 56 
miestu arba agentūrų, kurios turi 
miestu Ingai lojimus.

3. Pardavimo Direktoriaus ofisas 
pranesza. kad Kares Department© par 
duodamųjų dalyku, ant Ju jau ir kai
nos tano pažymėtos.

Teisiu Departmentab«
Teisiu Departmental ir maisto Ad

ministracija sutiko 22d. Rugpjiuczio, 
kad valdžia paimtu cukraus kainu 
kontrole.
minlstracija atims nuo pardavėju lei
dimus, jei atras kad jio per daug ple- 
szia už cukru. Cukrus turi pasiekti 
vartotoja nebrangiau kaip apie 11 

! centu už švara. Tai nusprensta re- 
[miantis paėmimu visos szalies Ir Ku- 
tbos cukraus vaisiu in Suvienytu Valx- 
jtiju Cukraus Equallzavimo Bordo ran
kas, kuris dabar parduoda cukraus 

'valgytojams po 7.28 už. švara.

• Amerikos Lie|nyiu CęntraĮls Kęml- 
1.
veikimą.
nal reikalinga dideles sumos pinigu.

_ u 2.12 A. 1 • ■ _ L. 'L—11A — a L "9 X1

rektorių mėnesiniame posėdyje, nu
li
tiįvos Nelaimingųjų Kūdikiu, szelpima.

totas, su szJuoml pradeda spartesni
Szelpimo reikalams būti-

Pnukutlninmo Contralio Komiteto Di- 

tąrta atkreipti yphtinga domu in Lle- 

Amcricnn |ieHėf AdmlnlHtrntlon Nayo 
Į globoje turi nuvirHZ pehkoH<Ietizliiit'N 

omzIuoiįIh tukHtanczluH Lietuvon kudi- 
1 kili. Jplgu Ająorięan Relief Adqni- 

dienomis apsivedė su septintu, nistration, taji szelpimo darba Jiautu-

laikraszti

visais savo
savo 
terp

globoje turi Hiivirsz pohkesdeszImtH

kili.

Matome, kaip, rodytųsi, vi
sai menku savo noiszmintingu

tono.

Motore gyvena su 
vaikais isz kuriu turi 25 
o likusius nuo kitu vyru, 
to turi 2§2 anuku?. Wyk
turi 68 metus amžiaus ir yrą 

Visus vaikus

ulycziu valytojas 
atsitinka su kitais mokytais 
žmonimis, laike kada prastas 
darbininkas, kuris savo smege
nų visai nedžioyina uždirba po 
6, 8 ir 10 doleriu ant dienos, tai 
mokytas aplaiko po 2, 3 ir 4 do 
lerius.
minėtus faktus, negalima ste
bėtis, jog sziandięn tankei duo
dasi girdėt, kąd toyai ne turi 
noro siuntinėti savo vaiku in 
aukszfesnius piokshis, o kaip 
vienas tevas neseni iszsitare:

Po szimts velniu, kam turiu 
Daviap mokslą I. .

vyriausiam sunui, kuris pasili
ko redaktorium laikfaszczio ir 
aplaiko szimta doleriu ant me
nesio ir džiovina ąavo smege
nis diena ir nakti ir sudžiūvo 
kaip szoszelis, o jaunesnis, ku
ris užbaigė mažesnes klasas 
publikineję mokslaineje, nždir 
ba fabrike po 250 doleriu ant 
menesio ir dirbu tiktai asztuo- 
nes yalndas ant dienos.”

Tasai klausymas sziandięn 
yra labi svarbus ant ko valdže 
priyalo gerai apsisvarstyt, nes 
jeigu teip toliau tesys, tai mu
su jąunumęne visai pradangys 
norą ant mokslo. Stebėtis ne- ' 
galima, kam po nogiu sūnelis 
turi iszcziulbti paskutini skati
ką nuo tėvu ant mokslo, leisti 
savo metus ant nieko, jeigu be 
jokio mokslo gali užsidirbti, 
ant geresnio szmotelio duonos, 
ne kaip tas, kuris yra užbaigęs * 
universitetą ?

Skaitant augszcziau

i c 

lavinti aunu?

sveika ir drūtą, 
myli vienuokiai ir prižiuri su 
tikra motiaiszka apgloba.

Ugninis kalnas atsigaivino.
Rymas.— Kalnas Vežu vi u- 

szas vela pradėjo atsigaivinet 
ir riaiunot.
dėjo slinkti in pakalnio, 
dydelio pavojau? jięra.

Amerikonai sergsti 45,000 
vokiecziu,

Paryžius. — Dęs^iint? tąl{S" 
taneziu amerikoniszkn karei- 

7 » į *" ’ '

viu yra priversti ątovotį Fyąn- 
cijoj ant sergėjimo 45 tuks- 
taneziu vokiecziu, kuriuos amo 
rikonai paėmė iii nelaisvia ir 
negali juos paleisti pakol ne 
bus užtvirtinta taikos sutartis. 
Amerikas ižduoda arti milijo
ną doleriu kas menesis ant už
laikymo kareiviu ir Belaisviu. 
Surado senoviszkas kasyklas.

Kairas.— Egipte, asztuonios 
mylios nuo Raudonųjų mariu, 
likos surastos senoviszkos ka
syklos, kuriosia kaip žiaunai 
kalba, Egipto faraonai iszgau- 
davo savo auksa ir kitokes 
brangenybes. Mediniai kasyk
lų stulpai da ir sziandięn užsi
likę ir laiko lubas kasyklų. 
Tosia kasyklosia surasta viso
kiu dalyku kokius naudojo da 
1600 metu priesz Kristaus už
gimimą. '
. Suv. Valst. parduos 32,000 

poru czeveriku.
New York.— Kariszkas de^ 

partmeutas, apgarsino, buk to
mis dienomis pradės pardavi
nėti 32 tukstanezius poru ka- 
riszku czevepiku po $.5.50. Lai
ke kares tuosius czeverikus 
pardavinėjo po $8.50.
rikus parduos tiktai del žmo
nių, o ne del sztorninku. 

_■ .— —-------1
lushilgu pavadlulinas.

1 Akmenę 
3 Anykszczlal 
5 paisiogala 
7 Garzdai 
9 Jęznas

11 JoniszkcUs
13 Kalvarija 
15 Kalsziadorys 
17 Kelmo 
19 Kėdainiai 
21 Kretinga
28 Kvėdarna 
25 Lazdijai 
27 Ludavenal
29 Mariampole 
31 Mikclmontaa 
33 Panevėžys 
35 Pilvlszkiai 
37 Prienai
30 Pumpėnai 
41 Radvlliszkis 
43 Roklszkis 
45 ?eda ‘ 
47 Skaudvilę 
49 SzeduVa 
51 Sziaųllai 
53 SzesztakavaH 
55 Tauragę 
57 Taujėnai 
59 Ukmerge 
61 Vlekszniai 
63 Vilkija 
65 Vabalninkas 
67 žagaro 
69 Žolinis

' Szi praneszlma praszom visu laik^- 
raszczlu iszslspuudinp.

Valdybos VlrszlnlpkaH

Ugniniu l(iva pra- 
bet

Czeve-

2 Alytus
4 Diržai

6 Gruzdžiai
8 Jonavah 

10 JonlszklH, 
12 Jurbarkas 

14 Kapczlamiestię
16 Kaunas

18 Kybartai
20 Krąžlai

22 Ktirszenal
24 Kufiiszkis

26 Luoke
28 Linkuva.

30 Mažeikiai
32 Naumiestis 

papilė
36 Plunge

38 Pasvalys
• 40 Rioiayas

42 Raseiniai
44 Serijai 

' 46 Seinai 
48 Skuodas 
/ 50' i Szakiai

52 Szilale
54 Sžveks'zha

56 Teteszlai
58 Traszkunai

60 Varniai
62 Vilkavtsžkis

64 Virbalis
66 Veiveriai

68 žieinarlal
70 Voyir&ęrial

16 Kaunas

i
S. TolhllNZiVvlCZillR.
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įplgų American Relief Adipi- 

si tesc, dcloj HtokoB pinigu, tai Icokla- 
mo padėjimo* tuomet hutu tie nokal- 
ožlausi mažutėliai? Tam tikslui pas
kirta Komisija, ji susižinos su viso
mis szelpimo instalgomis, kad bendrai 
su American 
rupintles Lietuvon kūdikiu maitinimo 
reikalais.
Strimaitis, 
Szirvydas, 
nnitis.

Dėlei iszklluslo, apie Lietuviu Die
nos pinigu, klausymo, nutarta para- 
azyti Amerikos Lietuviu Tarybai, kad 
Amerikos Lietuviu Contrails Komite
tas yra pasirengtas su Amerikos Lie
tuviu Tarybos atstovais pasimatyti ir 
praszyti, kad Ju taryba nekliudytu to 
darbo, kuris Lietuvoje yra atliekamas 
už Lietuviu Dienos pinigus, 
matymui su Am. Liet. Tarybos atsto
vais (užrinkta komisija: 
Lopatto, 
Strimaitis.

Relief Administration

Koniisljon paskirta: A. 11. 
V. S. VillmontaH, J. O. 
J. Stiimaitlfl ir A. Stepo-

Pasi

pasielgimu pagimdimo daug ^ab ^a8 pertrauktu jam smagu 
blogo kudykijo. Kudyki prider užsiėmimą. Jeigu kudykis per- 
prantint ir pavaginėti prie už- trąuks savo ąžsionrima ir
sięmimo

Tnoini užsiimti

dangi tevas,

pri-

Dau-

Adv. J. S. 
Dr. A. Bacevlczo ir A. D. 

(Platesnes žinias rasite 
pirmosniuose lalkraszcziu numeriuo
se).

Spartesnio veikimo dėlei iszrlnkta 
biznio komisija: J. Strimaitis, P. Iluk- 
szaitis, ir V. K. Raczkauškas, jie stiVo 
patarimais ir nurodymais gelbės rasz- 
tines vedėjui Sukėlime nauju auka, 
idant pradėtąjį szelpima American 
Relief Administration galėtu patogiau 
ir naudingiau vykinti.

Szlam reikalui tuojau reiks suvirsž 
$50.000. Kas inenuo ateityje reiks ne
mažiau kaip po $100,000 — tiktai to
kiu budu mes jausimos sziokla tokia 
pagelba Lietuvos kūdikiam suteikia.

Gerb. Lietuvos Gelbėtojai! Visi ku
rie szi strnlpsni skaitysite, atkreipki
te ypatinga doma, kad ateinancžioji 
musu geutkarte neiszmlrtu, kad Tėvy
nė Lietuva turėtu isz jos nauda, atsi
minkite, kad Jusu visu, giminiu tarpo 
yra tu nelaimingųjų, kurio vargsta 
skursta ir badauja, todėl be skirtumo, 
kokiu pažvalgu esate, spieskltes in 
skyrius, antsidokite mokestimis o isz 
dabartiniu Jusu kuopti, draugijų, 
skyrių ir invairiausiu kliubu, — tur
to, paskirkite dideles sumas pinigu 
Lietuviu kūdikiu maitinimui.
gelis po dali savo pareigos jau atliko. 
Imkite pavyzdi nuo Delplt, Wls., Lie
tuviu! Naujai susitverusi Lietuvos 

parengė pikniką — 
pelno buvo $228.35 Ir, visus paaukavo 
In Am. Liet. Central! Komitetą Lietu- 
Vos szelpimui. Apszvietos Kliubas 
paaukavo $150.00: Szv. Antano Drau
gyste — $150.00; Jurgis Nakroszls 
$53.00; Jo moteris Gentruda $51.00; 
G. Janlulls $28.00; V. Stankeviczla 
$17.00; K. Urblalls $12.00; D. Liupke- 
vlczlus, A. Vitkus, E. Buruckls, M. Ja- 
kubauskis, F. Markaitis, M. Ranavl- 
czius, R. Banis, J. Szvegžd^s, J. Druk- 
tianls ir A. Dlgrls po $10.00; daugelis 
aukavo ir užsimokėjo mėnesinės mo
kestis po 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Dolia- 
rius. Viso Isz Beloit, Wis., prisiuntė 
$1,000.00 Garbe Beloit’o Lietuviams! 
Lietuviu Pasilinksminimo Draugiszko 
Kliubo nariai isz Indana Harbor, Ind. 
aukavo $07.00; A. Ivaszkoviczius isz 
Bostono, Muss. $30.00; P. Plkszrls isz 
Pitsburg, Pa. ir Daktaras Bacevicze 
isz Elizabeth, N. J. po $5. Lietuvisz- 
kos Organizacijos isz Tamaqua, Pa., 
$20.00 B. Aukszc?iunap isz Detroit, 
Mich., $15.00: J. Slifka isz Dolgevlllo, 
N. Y. $12.00; Antanas Budonis isz De- 
fcrolt, N. Y. $10.00 A. Liepinis isz Eli-

tuviu! Naujai
szelpimo kuopa,

zaboth, N. J. $6., J. Žemaitis isz Ro
chester, N. Y. ir S. L. A. 175ta kl|QPa 
išz Boloit, Wis., po ^600 ir t. t.

Isz viražu jo paminėtojo aiszku kad 
daugeliu, szirdls sujudėjo, suprato 
szelpimo reikalingumą. Todėl, Bran
gus Skaitytojau, szla pat diena, ežioje 
pat vaĮandojei pagaj savo isžgalo isz- 
raszyk czeki, money orderi, arba sa
vo gaiisfaja auka indek rogistruotan 
lalszkan ir siusk in Amerikos Lietu
viu Central! Komitetą pagal szi antra- 
sza: THE J4THUANIĄN CENTRAL 

COMMITTEE, 320

Suprask Gerb. Aukautojau, kad toji
< "• j • 'i1. ’r .. ‘ .

ir pasiuntei —■ Jos neužteks, f
menuo tam tikra, pigai iszgalo, mo-^

8za: THE LITHUANIAN Q 
WAR RELIEF COMMITTI' 
Fifth Avi}., New York, N. Y.j
auka kurta dąbair žiidi siiisti, o gal jau

- - . ,< ? ■ Pasi
žadėk ir kitus prikalbink,* kad kas 
menuo tarn tikra, pigai iszgalo, mo-^ 
|<ešti ip Central! Komitetą siuptinetu- 
meto. Patarimus ir pa’aalszkinimus 
suteiksimo. • . '

Lai pebupa szis balsas poiszklausy- 
tu. Jdigu ’visi stosimo in'darba—j- 
bus ir nauija. Iszgelbęsime isz budo 
ir giltines nasrų tuop mažutėlius kū
dikėlius. 'Visa* Lietuva tuomet 
džiaugsis. Vyrai ą męters, visi pra-

meto. įtarimus ir pa’aaiszkln imtis

Jeigu 'Vlpr stosime in‘ darba —

dekime ąirhti.
f. i f •

Lietuva

Siuskite aukas, gau
sias aukas — Rauslio paliudijimus.

Tuju 58,000 Nekaltųjų kūdikėliu yar

reigos.
„J- meldžiu nepamirszkite savo pa-

I ’ ‘ ‘ 1 J *

A. Steponaitis.

Pono Ethola Caldwell isz 
Marshall, Mo., rądosi ant 

džiures ir J>ąvo pirinątine

*

Mo.f
4 4

motore kuri ąplaike ta j i d i ris
tą.

*

Typrinting Co., moka savo dar

į X »> a . i į > r ,

Kompąiiija Underwood
you have

V
saved

L,

Į 

sos inejgos kp ppr meta ąždta* 
, bą, arba dalinasi visu pelnu su 
savo darbininkais.

binįnltams 20 procentą nuo vi
\ BUV /’___ i' ‘ XJ!„

i
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Niekad ne-

besi-

arba
Moteriszke, būdama

savo
Vaikai

?c.

kuoszyęlniausiu ir 
mandagiausiu bueju, pavedant 
jam kaskart sunkesni ejarba 
ant atlikimo.
privalo visados motina, ka- 

arba jos vyras 
buria darbe; ji privalo trius- 
tis namie jo ir vaikelius dabo
ti, o vyresnius, jeigu ne naudo
ti prie pritarnavimo sau,
valo tokiems koki nors darbe
li pavesti, idant atlikinėtu, bet 
tik be prievartos o pagal no
ro kudykio, kadangi prievarta 
bjaurina kudykiui darba ir at- 
grasineja nuo jo.
reikia mažiem vaikam draust 
bovijimosi, kadangi tas jiems 
būtinai yra reikaljingu;
žaistant kudykijo iszsivysto fi
ziszkos pajiegos, o kada kudy
kis nuilsta besižaistydamas ta
da duoti jam toki užsiėmimą, 
kuris nevargintu suvis jo ku- 
niszku špoku,-o tik reikalautu 
nuo jo intempimo pagal iszga- 
les misliu ir tomingumo, 
atydos.
motina niekad neprivalo isz- 
ejus vyrui in darba del heroika 
lo lankytis pas kaiminkas ir 
kumutias, o prieszingai, turi vi 
suomot būti namieje ir triūsti? 
aplink namini lobi ir 
szeimyneles gerbūvi.
imdami daugiausiai paveizda 
isz motinos elgiasi teip-pat, 
ypacz mažos mergaites Motina 
privalo būtinai be keiksmo, 
be kumszcziavimo pratint anas 
isz pat mažumes prie triūso, 
prie užsiėmimo, kad patarpus 
Įjuom turėtu didele pagelba jo- 

Bct niekad neprivąlo ju
priverstinei prie tokiu darbu, 
kurie pagal j u pajiegu buna 
per sunkus, motinu privalo sau 
ęotis davinėti kudykiui tokiu 
paliepimu, kaipo pati mato, • • •kad jis ju nepaklausys norin
gai, bot jeigu apsieis su kudy- 
kiu szvglniai, gražiai 
giąi ir iszmintingai,
ąękad nebusi preszingu reika
lavimams. Kas-gi to nežino, 
jog szvehiumu, mapdagumu ir 
meilumu szimteriopai daugiau 
nuveiksi, negu rustingumu ir 
savo galia? Idant padaryti ku

manda- 
kudvkis u

at
liks darba, kurio nuo jo reika
laujame, jeigu parodys tokia 
tvirtybe valios, kad noringai 
paaukuos savo smagumą idant 
iszpildyt paliepimu, tada reika 
laujantieje to nuo jo, priva
lo teip-^i parodyti jam jog su
pranta gerai verte to jo gero 
darbo ir privalo bent dėkingu
mu savo jam atsimokėti, iejant 
kudykis suprastu, jog jo pa- 
siszventimas yra guodojamas 
o tokiu budu kelsime kudyki- 
je pajautimus paklusnumo da
rysime ji paklusniu, geru ka
dangi ir kitu ir trocz kartu no
ringai iszpildys reikalavimu 
o isz teip auginimo kudykio ga 
Įima tikėtis ateitej gero, darb- 
szaus ir naudingo žmogaus.

(Toliaus Bus.)

duoti.

Pranesze, kad Maisto Ad-

Rtlkalaujamt
rl lluoso laiko vakarais, £ali uždirbti nuo 
$10 iki $15 Į savaitę, pereidami per atubas 
•u musų nauju išradimu, AUišaukit tik 
laišku: URSUS REMEDY COM e
t SO Na WFLLI SL, Dtp, B. CNICA60, ILL

$
W. F. RYNKIEWICZIUS 

-------- NOTARIUSZAS-------- 
PRIVATISZKĄS BANKIERfUS

233 - 235 W. CENTRE ST. M AH ANO Y CITY, PA.
,. t W-W—

Didžiausią Agentūra Siuntimo Piningu in Lietuva ir Kitur. 
Greitai ir Teisingai. Atlieka visokius Notarijalnus reikalus. 
Apsaugoja Namus* ir .Naminus Rakandus nuo ugnęsfcpn<XU^l,J«Z ii C111114O1 14. (UJUUAI kJ X HUU f

Del Draugyscziu pristatau visokius reikalingus daigtus, 
kaip tai kukardas, juostas* karūnas, peczeczius ir 1.1.
Norinczius gauti prekes .piningu ir kitu žinių, meldžiame 
kreipts pas mane ant virsz-inineto adreso.

$--------- - -------- —------------------------—

Daktaras Wasserman Vyru ir Moterų
Daktaras Wasserman pasek mingai gydo ligas Skylvio

gzirdies, Inkstu, Plaucziū, Rumatizma ir visokias kraujo 
ligas trumpam laike ir nereikes trotyt darbo laika.

Musu ofise randasi naujausios maudos daktariszkos 
maszinos; teipgi ir X-Ray maszina kuri kąnecz yra reika
lingas kožnam daktariszkam ofise. Pirmas atsilankymas
in musu ofisą yra dykai.

Dr. WASSERMAN
V'« \ \ 'i ?'» ■ m r t'b'.M *ii,

1335 ARCH STREET. 
PHILADELPHIA, PA. 

Ofiso valandos nuo 9 vai. ryte lig 8 vai vakare. Nedelioj
nuo 10 fytę lig 2 popiet. N^gydom per paczta, pribukit 
asabiszkai. Galima susikalbėti ir Lietuviszkai.

JL

Lietuvos Atstatymo Bendrove
Pirmiausia ir Didžiausia Lietuviu Korporacija New Yorke

l
m f ¥» »* ________ _ -

Lietuviu Atstatymo Bendrove pasekmingai vykdo sziu reikalu atlikimą:
1)

2)

3) 
,4)

Atstatyti Lietuva ekonominiai, sudarant dideli kapitalu pramones (iszdirbysfes) ir
• «<*<« * 4 • • A • -W- • i • W JT“ *pirklybos (biznio) varymui Lietuvoje. .

Padaryti Lietu vn Neprigulminga nuo svetimu isznautjotoju, paimant visa szalie?
pirklyba ir pramone in Lietuviu rankas.

Pakelti Lietuvoje abelna gerove steigiant fabrikus^ dirbtuves, laivu kompanijas ir tt. 
Pagerinti Lietuviu Gyyeijima organizuojant juo? in pirklybos draugijas, sukandant• •

gerus uždarbius, palengvinant ingijimaukes tarankiu, maszinu, gyvuliu, javu ir tt.
Lietuviu Atstatymo Bendrove rūpinasi Lietuviu gerove Amerikoje:
1) Steigia Lietuviu Banka su Užrubcžiniu reikalu (Foreign Exchange) Skyriumi

m. a A — * —. * a A a W A « A

piningu mainymui, siuntinėjimu ir laivakorcziu pardaypjimui ir tt.
2) Organizuoja Keleiviu Narna aprūpinimui kėliau,janeziu in Lietuvą ir m kitas sžalis. 

ls, daliu isz- 
joszkojimus (daviernastis), iszgauna dokumentams konsulo paliudijimus ir tt.

3) Padaro ir Paliudija Rejentalnas Dokumentus, pirkimo-pardavimo aktu 
\ • ( 1 4 \ • 1 1 t 1

LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVE Inkorporuota ant $1,000,000.00, veikia sulyg
valdžios užtvirtinto czarterio ir po valdžios įrtteŽiura. Bendroves szerai (aksijos) kasz- 
tuoja po $10 ir parsiduoda nemažiau penkių szeru vienam žmogui., L. A. Bendroves 
pelpas jszdalinamas visiems szerininkams, isz ko yra geras pelnas kiekvienam nuo indetu

• * ' a * v* 1 "i r • *■ * * • w- ♦ x • i a i . * »piningu. Prie L. A. Bendroves galima prigulėti ir Lietuvoje gyvenant. Bendrove steigia 
savo Skyrius visuose didesniuose Lietuvos miestuose.

VISI DĖKITĖS PRIE LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVES!
M * 4 • ■ ‘ ' i A ♦ Il I ■' C

Reikalaukite paaiszkinimu pziuo adresu: /
Lithuanian Development Corporation

*> i m 320 Fifth Ave, New York, N. Y.

- . .......... . 1 "—11—1
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() jus kutvalos, 
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No. (i t, Dr. 
vėl iszk isza 
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aukas

priro- 
dxtlams margumynu, kaip kad 
rodžius žmones isz. Adv. Lopai- 
(o raportu nieko but nesupratę. 

('zia isz to visko iszeina ma 
kamuole netikėta kad lietuviai 
A me r i k t is
gal rigoniszkai 
Ii. Kryž. paėmė 
gaiš, at ida ve < 
nigais, ir dabar 

jnuo A. Raudonojo Kryžiaus pi
ni g u

Dr. Bielskis sako: 
bar A. R. Kryžius ragina 
greieziause tuos pinigus alini

mu ku
bendra jiems abieju Komisijų
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Norinls tiejei gorsingi generoloi turi daug užsiėmimo, bet neužmirszta apie savo vai
kus, su kuri'is praleidže ki'li'S valandas ant dienos ir labai juosius myli. 
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Pas'girimas arielkos Dedei Šamui.
---------------------------- ----------------------------------

Oi tu Dede Šamai, ka-gi tu padarei 
Kam tu mane arielkele, isz szifiku iszvarei.

Asz žmonėm palkau, ka mane naudojo, 
Ba iszgere 10 ezierku, lai linksmai 

Jie jauti1 savije, Samsono drutybe, 
galybe.

Daug galei kalbi't i, apie politika.
Ir daugelis per mani' virszailiais paliko. 

Kuril' buvo lėtus, nervus sujudinau, 
Norint ir bailiausi in kova drąsinau.

Už (ai asz pagiarbta buvau kožno vii'no 
Kad mano galybi', tvirtesni' už plieno.

Kad gumbas užpuoli', asz jin greit nuveikiau 
Kaip czerka iszgen', tuoj jautėsi sveikiau.

Taigi asz arielka del žmonių naudinga, 
Ba ir nuo daugelio, jau buvau garbinga. 

Net ir pinigi'liu žmones negailėjo.
Kiek szinkorius prasze pilnai užmokėjo.

Bi tik neramumą nuo saves nuvyti, 
Ir liūdna szirdele manim sulinksminti.

Isz visokio stono žmones mani' gere
Kada tik bankieta, del linksmybi's kele.

O, asz jiem linksmybes visokes suteikiau, 
Užpraszytus sverzius ko ilgiausi* laikiau.

Letases mergeles drąsinau visada, 
Kaip patikt berneliam ir surast vigada.

Jiem mane begeriant laikas greit praėjo, 
Ba vis apie meile tarp saves kalbėjo, 

Seniai ir seneles, kad ir mažo vieko 
Manės iszsigere, meiluje sutiko.

rTarp saves kalbėjosi apie jaunas dienas
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paja tasai szunytis kuris su ta- 
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pradėjo 
mu ir

V till

szmiiuko kuris 
laižyt raukas savo po- 
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Imdes ir
dabar suprato, kas jam
isztik iniesnis ir teisingesnis.

KUDI ŽMONIS
l’rlth kite prie navo vogos 10 lyg 

25 hvuru kožna menesI.
rantyta, atsakanti gydymą. Tono- 
llne padidins Jhho voga hii Htipru 
kunti ir muskulu. Prisiimkite 10c. ' 
o gausite sempeli baksuka verteH 

PrlsIiiMklte hzI apgarsinimu.
Malianoy (’Ity parsiduoda Hagcn-

Anierlcnn Pro
prietary Syndicate, Malden, Mass.

fer gva-

ji

50 c

buctio aptlekoje.

Telefonai, Bell - KeiiHlngton 631G 
Keynlono, - Ea«t G720 

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

Priėmimo valandaa:
l.lkl 10 vai. ryte. 6-8 vai. vakaro.

2538 E. Allegheny Ave. 
PHILADELPHIA, PA.

Lietuvlszkas Graborius

A. J, SAIALAUCKAS
801 EAST PINE ST. 

MAHANOY CITY, PA.

nutarimą.” Na tai 
buk tu dabar -mandras, 
czion dalykai yra supainioti....

Isz visu tu raszt.u ir raportu 
galimu spėti, kad jeigu Ameri
kos Raudonasis Kryžius tapo 
kaip tonais apviltas, o 
Kamisijos vis ten daro klausy
mus neduodant ramybes, tai ir 
liepia atsiimt pinigus ir ejt sau 
syki, szalyn isz akiu. Gal czio- 
nais yra ir teip, sunku mums 
nnomoni ant teip ar kitai]).

Kiek tai gavo velniu ('entra
ils Komitetas pirmiaus už tais 
aukas kad jas ueiszsiunczia, 
o szalininkyste kler. tartum ta
da nežinojo kad negalima isz- 
siunsl nes Lietuva buvo apspi- 
tia vokieeziai, pinigus 
ežiai galėjo ])asigaut iii

žmogui
kaip

dabar

vokie-
savo 

rankas ir konfiskuot; dabar gi 
vėl isz tos paezios szal iu i skys
tes pasipila tarkavimas kad pa 
daryta teip o ne szeip.

, pinigus gal 
Raudonasis

manyti kad lietuvius 
prie bala-

at id uos 
Kryžius,

Gerai 
Amer. 
bet reik 
isztikro prirokuos
niuikii, ir reikalams ant tolinus 
gali pakenkt. Negalimas daig
ias kad dvigubai 
retu lietuviams atlygint

A. R. K. Lu

ka 
garsinamus 

A r tai dar<‘ isz tikro

raportgs ir
sa-

, o jei
gu prisigavo, tai n<' ka darys.

Isz kur R. Kryžius ir- už 
pristatė Lietuvai 
da igt us\
mielaszidinga dovana 130 tuks 
taneziu suvirsz, ar atlyginimą 
už tuos piningus, 
Dr. Bielskio neparodo, jisai
ko pinigai yra A. R. K. ir gana.

Visos tos komisijos, visos tos 
J’arybos, besilamaszydamos ik 
sziol gineziose, nesutikimuose, 
nieką dauginus neatrado kaip 
tik visus lietuvius pastato dur
niais; visuomene-gi in tai žiū
rėdama, jau sziandien su auko
mis teip duosniai nesiskubina 
nes nenori matyt ergeliu.

Gerai, už szitais Lietuviu 
Dienas Aukas dar eina stiprus 
iszrokavimai, 
ant svarstyklių svarstosi, bet
ar tik tos uukos vienos yra žmoi

niu aukautos ? Yra ir dau 
ginus, o ar iszduotas atskaitas 
smulkmeniszkai ! Pai rodžiusm

11('.
Ginezai, ir mažiuku papileii- 

mai tarpe dar ir pirmiaus Ko
misijų ir '
bergždžia role,

karybų, tik loszia 
o pažangumas 

isz kurio žmones turėtu persi-
tikrinimus jogei 
pageidaujamais
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tuna 
st ovi

apsiniaukęs. Jeigu nepartizan-
tiszki ginezai, pekliszka neap
kanta, auk'ii Lietuvos 
mai Imt u suplaukia
(langiaus negu dabar, nes Amd

ne teip 
undo kame

rikos praszcziokeliai 
sklipus jeigu tik 
gerove yra.

gintojo.r>

Irgi Salamoijo, išminties

gelb(\ii- 
da kartu

Jeigu Lietuvoje inteligentija 
susidedanti isz sunu 
ežiu teip keblai apie save ir 
partizantizmus dairy! usi ir elg 
tusi, tai bolszevikizmas ir len- 
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si ir griebėsi visi isz vien aprū
pint abelnus savo szalies reika
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Czion Amerikoje tai kibą 
vilkas per kelia liiduviams per 
bego ir m* kaip nei maži pieme- 

barszeziu 
rudeni

kamisijos net
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liukai
duobutėms muszdami
kiaulaite.

K i(>k ta i
priszukauta kad

nepasidalina

priraszineta, 
vilkimas 

sas link Lietuvos gelbejimo ei
tu iszvien, bet kur tau?!

Anot .Evangelijos 
kad visi tie kurie daro 
Lėliams žmommis papiktini- 

y paez

kiek
VI-

genaus 
mažu

zmonems
sėja nesutikimus 

sziuose momentuose, idant bu- 
irnu akmeni ir 

jurese ]>asiskandipia negu dar 
tiek daro lietuviu Amerikos 
tarpe painybiu.

Ncpraslaimes
giams visad teip, jie gaus atei
tyj pagarba tokia kokia gavo 

naczalninkas

mus

tn prisiriszia

szunvuode-

garsusis b juru 
Gabris. — Senas Kapsas.

I

Žiūrint in juos mates, buk lai isz dvie vienas. 
Jieligijos vadai, nors blaivyste tvėrė, 
Bet nariams nematant ir tie mane gere.

O ka jau tarnaites, klebonu virėjos,
Tai tos jau per dienas manim tik gėrėjos. 

Girdi Dede Šamai, asz del visu tikau 
Tai del ko isz szinku, iszvyta palikau?

Jog ošiu stipriausis žmonėm gerymolis 
Ir teip iszrodau kaip kits vandenėlis.

Mane ir kriksztijo ir daug vardu davė 
Bet kožnas szinkorius su pelnu pardavė.

Mažiausias stiklelis buvo apkainuotas
Ir už pinigėli žmoneliam parduotas.

Ir pats Dede Šamai daug pelno turėjai 
Kada padotkus ant mane uždėjai.

Manau pelnijei daugi milijonu 
Nuo tu gėrėju mano vardo žmonių.
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LIETUVOS
NEPAŽINTUMETE

Vyrai ir merginos kaip liepos, 
žmonis nekente bado laike 
kares ir ligos nesiplatino.

Puikus priėmimas sugryžusio 
kareivio isz Franci jos.

Tn in ok

GUINANS J 201 W. Centre Str. 
Mahanoy City, Pa.

ke mainyti. Iszduoda stebėtina 
puiku baisa ir daug geresne 
kitus fonografus, 
kokius rekordus.
in juso narna ant iszbandymo.
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WILLIAM C. JAMES
-------Kandidatas ant--------

COUNTY COMMISSIONER
Isz Mahonoy City, Pa.

Ant Republikoniszko Tikicto.
Praszo juso balso ir intekmes.

(lirdedamns, jog vienas 
musu tautieeziu kareiviu keti
na atvažiuoti isz Pranei jos, nu
ėjau ant Mtdianojaus Read ingo 
stoties pažirneti kokis bus jojo 
priėmimas. > 
vėjo keliolika
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Hon. MacHenry Wilhelm
Kandidatas aut

Sudžiaus Orphan’s Korto

Ant stoties sto- 
Lietuviu, 

kuriu radosi ir tula lietuvaite 
kuria pramys’m Keidia.

Tru k is suszvilpe, sustojo ir 
iszlipo isz jojo lankomas Jonu
kas.

terp
Worcester, Mass. - 

ves isz Lietuvos kun. Laukaitis 
teip kit ko pasakojo ant Lietu
viu Kataliku Eederaeijos Kon- 

girdet I jietuvoj(‘.
Kaip yra Lietuvoj.

Lietuvoje buvo skurdo 
vargo, bet bado nebuvo ir 
bado ligos nesiplatino.

Szimet Lietuvoje javu užde- 
reji mas
va jau atsigriebia.
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1 Tanas Daugir- 
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Campaign Komiteto:

John F. Whalen, 
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M. II. Moyer, Sekretorius.
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paregėjus
jam ant James A, Nocckcr,

Priėjau a rėžiau, 
iszgirsti ka jisai kalbės in lau- 
kenezius.
savo Jonuką
kaklo o jisai paszauke!

— Ilėlio dear Keidi
Delio Džian -- ir prad(‘jo 

buezi not is.
J u keiin beck, luk fain. . . 

pradėjo apsuk i net apie visa 
szeimyna sekaneziai:

— IGni jau got merid su Šl i
fu, gyvena aid. Market si ryto, 
turi jau beibia, boisa, fain kid, 
sej Džinui, žinai Džiordži, ji
sai buvo pas mus, jisai get me
rid s(‘pl(‘inb(‘rij(‘.
Džian, t u įtikini fain, ar 
jai gud (aims Prancijoi?

Dabar Džianas pradėjo!
O jes, svit hart! rr<m ne bu 

Bot Keidi,, hu-

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

blznije arba duoda rodą kur geriausia investyti tavo pinin
gus arba prigialbeti pirkime properties.

Banko depositoriai yra jo prietelci ir kada pradedant bū
ti vienas isz ju depositoriu — tada gaunate szita patarna- 
vima kuri prigelbsti. Padaro prieteli kuris gal but jumis 
reikalingas.MERCHANTS BANKING TRUST CO.

MAHANOY CITY, PA.
— DIREKTORIAI-
L. Erkert, Vice I’res.

J. H. Garmhan, Attorney W.E. Kynkewicx
T. G. Hornsby
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yra renkami ir tolinus ir 
užraszomi ant

ROBERT E. JENKINS 
.Kandidatas ant 

COUNTY CONTROLLER 
Isz Minersville, Pa.

Ant Rcpublikoniszko Tikicto
Praszo juso balso ir intekmes.
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♦laimimas 

sveikas, linksmas, drąsus, veik 
lūs taip kad laike kares Lietu
va taip persimainė 
parvažia\’(‘
gyvenimas virti* verda.
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THOMAS F. GORMAN
Kandidatas ant

Pavietavo Phrotonatary
Praszo juso balso ir intekmes.(‘migracijos 
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Chicago.— re-

var<<a

ginga, stipri.....
Kur priesz kari' matėsi vien 

šimeliai ir emigravimui netin 
kautieji dabar jaunimas kaip 
dobilai ir lelijos, vyrai il
giuos kaip liepos.

I jai k(> ka ros buvo su 
sunkiau, 1x4 vai 
kas.
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Krt‘kino ant juju 
;alvu, ant viso fildo huns leji-

CLAUDE H. YEAKEL 
Kandidatas ant 

Miestiszko Auditoriaus 
Praszo juso balso ir intekmes.

D. M. Graham, Prea.

P. C. Eent on

J
(

D. F. Guinan, Treas.
A. Daniwwici M. Gnvnln

r
RICHARD RYAN

K a nd i dal as ant 
Assesoriaus Pirmo Vordo 

Praszo juso balso ir intekmi's.

vo gud i a ims.
nai run Įnik heli, tai buvo fain! 
Szrapmdei

no ded.
Keidule matyt turėjo ka ki- 

smagenu, nes pradėjo 
isz kitos baczkos:

?<e vundino tavi*, ne buvai 
ospitali? Sej Džinui, asz tave 
da daugiau laikinu ne kaip ta

in

ta ant nes

Naujas i$znullmas did plaukiu

2> i»imi~

Augštos vertes Gramafonas
Dekavoje milijono žmonių už 

pulkus plaukus, o telp gi sulaiko puo
limą plauku labai trumpam laike, in 
vieta iszpuolusiu, atauga tankus plau
kai: Gvaranty.
Pasakykite kitoms tautoms.

Urs. Brundzas Cosmetics, 
St a. W. Brooklyn, N. Y.

Tiktai $19.50

CONSOLA grojamoji ir kalbamoji mašina yra naujausio išradimo su 
puikiausiais pagerinimais ir balsai esti aišktjs, Švelnus, malonus, tyri. CONSOLA 
groja rekordus visokiausio išdirbimo ir visokiausio didumo, kaip: COLUM B I A, 
VIOTROLA ir kitus, 
tuvčse parduodami už dubeltavą kainą,
visam gyvenimui. Pinigus $19.50 už gramaloną siųskite per pačio Money Order 
Rašydami laiškus adresuokite.

S. P. TANIS

draftino ir iszvažiavaimėsos, 
sveik i.

I Jetuvos vėliava.
Kini. Buožini užklausus

I Jot u vos

Informacijas dykai.
Raszy-nes Džiaįsipjovė britva kareivis AnthoI ji I a k H • I I U i I \ 
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sąnarius szei 
savo K(‘i-Antanas Simonas) isz 106 inži

nierių pulko. Keletą dienu mi
gai jam daryta operacija ir jis 
buvo labai neramus. Kaip ji 
insinesze britva, nežinia, bet 

nutarta |
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labai neramus.
nežinių,

s

Dr. KOLERkokia dabar yra 
liava, delegatas atsake:

I jiet u voje vartojama 
l\-(‘jo[)a vėliava: Valstybine- 

raiteliu- vv 
kar
kai!

asz
, ži- 

kad tu ko-

638 Penn Ave. Pittsburgh, Pt
Dr. KOI.BR yra rten> 

> tlnlB tarpe Lietuviu d» 
ktaraa Pltt.Hburge. Mo 
klnoHi Varezavoje, ntv 

; iijavo bogije 26 m. bn 
l ralrlaH ligaH vyru Ir 
* noteru, todėl Jau nuc

(ugniai pažinei a. Gyo 
užslnuodinima kraujo 

Ir silpnybes vyru, epuogun, nležojlmu 
ilgas tinimo, invalrlas ligan paelnan 
ežias nuo noezystumo kraujo,
szauklte ypatiszkai, per Jaiszkus an. 
negydau. Dr. Koler kalba Lenklszka 
ir RuHiHzkal.
OflHOB valandos: nuo 9 ryte lig b 
vakaro. NedeJiomis iki 2-i. popiet

< 
raudona su baltu

ve 
kempa.

Ir da butu kalbeja, 
nui buvo skubu (‘iii namon ph 
siundyti su kitais
mynos, pabueziavo 
dia kuri da kalbėjo:

Ai go along Džinui, 
veitysiu ant laves al home 
nai, old num sake,
milam in musu auza, nori si ju.

Džiitnukas apsikabinės Kei- 
de, nuėjo tropais žemyn ir din
go terp žmonių o asz turėda
mas i (‘ikala b'iladelfi joi szokau 
ant isztraukoRezio linkio ir 
žinau kas tolinus
laja porelia, bet girdėjau, kad 
neužilgio stos in luomą mote
rystes. — Candidus. V 

-----------------------

KUR BUNA?

nedolioj jis papraszt' ji daboju
sia ūgy loja

11 z

. I \ :
' pint

ežiu iszkelusiu auksztyu
Jos rcikszme tokia 

lietuviai kardu apgins Lietuva 
nuo visu prieszu.

Antra vėliava tautiszka 
vra tokia: • *

vana I iK'szt i' šia4 • H* 
\ k mm i deiis ir kad ji iszojo, 

’: > 1 d icn,i Sepi em bėrio.
(’oal Haulers)
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i n

Cit \

leda nt
I

jis per
pjovė britva sau gerkle ir mi-
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da. y

raitos Prakalbos.
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:o<i| ( nauja- baltas <
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ne- 
a Įsi t i ko suJi 

VI- 
virszuje gel

tona. Jos reikszmo: žalia reisz- 
kia vilti, kad Lietuva bus lais- 

ramlona reiszkia
kad kovosime kol lais-

Apie 20 policistu suemi- 
sa Ii u n i nkus ir 

ries, kurie pardavinėjo svaiga 
T’i»x\ ns h i p 1Į |1S T "

Ii I • ‘ '1 v n I u rmiesczio salimui.

bartende-

Viso suimta 26 ypatus isz

apaezioje žalia 
duryje raudona J

einant m kapine-)]
i . i: i io-.

\ " i. \ . Laukaitis, 
b:uo ■ ai ~ lova.-, k m is j 

tik isz[ 
advo ■
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meile ir

al' lova.-, 
111 v a i I < ■ i - 7.11 po 
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ėžiau s

Isz ptdnyezios iii suimta 
[mikli iszplesze rubli gerai žino 
Juo lietuvio J. Nausėdos krau- 
I

va,
krauju,
\-(‘ iszkovosini(‘, o geltona reisz 

džiaugsmu
Lietuvoje

Ats)

Tokios rūšies gramafonas kaip CONSOLA, tai krau 
CONSOLA Rramatonas gali ultrkd

Washing [Ashland Avė. 
-ilgi s žias t ik už $ I 3567,I

i-z laiko- l<on 
Mahano jiecziai 

i" i pa -1 na u< lok i I o. 
.(■ežia S. I Komisija.

t nve, kuri stovėjo Į>rie 4605 So.
Kubu paimta 

gi jiems
daigius iszblaszke po

grindis. (’zeverikus tai[) sumai 
sze, kad nei pats k rautu vni li
kus

ne t in ka-

i

ANT PARDAVIMO.

I >11 imi.'; i 
I. a 11 o v (‘; t 
John t io\‘ 
(S'.p. -S)

4 i

W. Dine SI. Ma
AI -i- zalikit pas

e. 227 W. Centre St.
Mahanoy (‘ity, Pa.

t

UBSUS
REMEDY .«■

CO.,
Pataca vartoti sekančius pasekmingus vaistus:

L r .u ; (.y luote s nuo Keuniatizrno. p ai e ng vi
li * oi .iiiii'i o sudrutma visą žinomų ir susti- 
pr na nuvariusias nervas. Kaina

. Kraujo Valytojai, naikina visokius už- 
s ir nuodingus dalykus kraujuje, padaro

Kama ♦CB.OO

Dla i k ii A psau^otojas, sudruhna senus 
n i naujus plaukus. Kama

< jtis nuo Egzema arba Odos, šita 
ra£eradėl visokių uodosly^ų, nuo

Lis .
n e f •;
$ * ir Į D - ‘ p r ų k ran ją.

L. > 

ir 

i;.- j> 

Bl^> Ati<|

y 

V
uodos išbėrimo, sužeidimo, išna- 

r n ruo, rušiumo ir t t. Kaina

L dus ValteLai nuo k vepepino ir prakaitavi
mo ko/ji vienas baksukas išgydys ir kojos 
bus sveikos. Kaina

l'r^ui Vaistai nuo Komu, išgydo didžiau- 
sius ir geniausius kornus. Kaina F>Oc 

C. s Vi Jūrių Sveluitojas, pi^ul kos luirios 
veiku ivelniai ir reguliuoja vidurius, be skau
smo e nant lauk, sutaiso pilvą ir padaro ape- 
t? >f v .;ti ir būti sveiku. Kaina ... ROc 

Ursus Lašai nuo Dantų skaudėjimo, nuo už- 
de^in o dantų smegenų arba abelnai skausmo 
šaO3 Žydu jlės sumažjrf skausmą, nors dantia 
ir butu r.ky!ėti. Ka ni KOc

K’ikaiauk te musų Gyduolių kataliogo, Ka
bydami adresuokite Šitaip:

URSUS REMEDY CO.,
ISC N. Wells SI.,

*1.00

Dep. B. Chicago, III.

mus

nobepa jiegia 
m poras.

iszskirsty ti

Egipcijonai gere alu 3,700 
tai priesz užgimimą 

Christuso.

mc-

I Senoviszkosia lai košia
tik buvo žinomas vynas, bet ir 

padavimai
('skelbia, buk Egipcijonai dirb

davo alu isz raudonu kvioeziu 
700 metu j>ri(‘sz

‘alus,

11('

senoviszki

apie 3,/uu metu i>ri(‘sz užgimi
mą Christuso, kuri praminė ta
da ‘ ‘heqa.

Ilerodatas 450

1 1

Rymionis

mote priesz 
Christusa apraszineja iszdirbi- 
ma alaus. Egipcijonai iszmoki- 
no Graikus kaip dirbti alu, o se 
noviszki Kinczikai teip-gi ži
nojo kaip virti alu.
pagerino virimą alu ir atgabe
no taji mokslą in Anglija. Sak- 
sonai kurie naudojo alu kas die 
na kaip duona iszmoko virimą 
alaus nuo Angliku.

Iliszpanijoj pradėjo naudot 
alu nuo prasidėjimo krikszczio 

“celia” ir
Francuzai praminė 

cere visa.”

nystes ir vadino jin 
“ceria.” 
alų ii

kia pastovumu li
ko tikimės, laisvoje 
tu reti.

Andriaus Maso-
Suvalku, gub.,

I gyveno Pitts- 
Tu-

--------------------- ..................................... --

LAISZKAI ISZ LIETUVOS.

Moliejus Agurkis su szeimy
na isz Suv. rt'dybos, 
poles apskriezio, 
eziaus raszo Dainininkui dali
niui So. Bostone apart kitko se 
kaneziai:

“Nevaloj

Pajioszkau 
nio isz Seiriju, 
I I metu atgal 
burg, dabar nežinau kur. 
riu svarbu reikalu, praszau at- 
siszaukt ant adreso.

Ant. Kvederavich
517 South Avė., 

Du Bois, Pa.

i

>

1 UNION i 
į NATIONAL,'! 
L BANK JwMAHANOY

CITY
/i

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

Mariam-
Liubavo val- savo

9

31 East 112th Street
11 - '■ .....T—r—— ", -

Chicago, J11.
rzL-zzL.z..Ji/zz; ■ ■.........

Vaidelola Apysaka isz Lietuviu Senovės Gyvenimu 
tu Įiaveiksleliais, 177 puslapiu, Preke 35c 

W. I). Ikx'xkowHki-(k). Mahanoy Ciity, Pa.

numirė

20 d. birželio; tėvelis

paliko szlubas nuo 
mo.
brangu.

apleist liko ir 
mimus.

mot imi 
1916 m.; brolis Petras numirė 

numirė 
20 d. Gruodžio, 191S m. Jurgis

reumatiz- 
iK'iszpasakytai 

rodą 
\nierikoje kad mu-eiktu mums 

pervest sveti- 
Mes iszvarge, iszba- 

dej tikimės, kad mus neužmir- 
))

Viskas
Padarykite

szile.

Jau turime ir galime tuojaus 
jumis iszsiusti.

LIETUVISZKAS
SAPNINYKAS

Arba iszguldimas Sapnu 
205 Puslapiu — 310 Paveikslu. 
Tiktai 75c. ir mes užmokame 
nusiuntimo kasztus. Prisiuskit 

o tuojaus gausite knyga 
per paczta. Adresavokite:

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

75c.

A. C. N0VAKAUSKA8
:: Advokatas ::

Cor. Main and Centre Street
SHENANDOAH, PA.

Pajieszkome savo giminiu 
Pianciszkaus ir Matildos Gar
da uskueziu 
gy venome
Valstijoj; kiek laiko Matilda 
gyveno pas mus Belle Creek 
Mich. Jeigu kas žino apie jiais, 
malonėkit praneszt.

Antanas ir Barbora 
czinskai, 
232 Alaska St.

keletas metu atgal 
sykiu New York

ir Ma

Dayton Ohio.

Mano brolis Aleksandra P ra 
bu lis, paeina isz Maskavos kai
mo ir gmino. Kas apie ji 
malonėkit pransezt.

Kast. Prabų lis
Philadelhia Pa.

y

234 Reed St.

žino
(to 71)

Mano draugai Juozas Kazys 
Suvalkų 

Lubavos para., 17 metu 
; gj7vena kur apie 

Taigi Dom nu
gyveno

, ii- Adomas Salat kai, 
gub., 
kaip amerike; 
Shtmendoah.
kas Kayokas pirmiau 

Tegul atsiszaukiaChicago, 
ant adreso.

Ant. Kreipaviczius,
1565 W. Washington St.

Springfield, Ohio.

Naujas Lietuviszkas Graboriua

I
 Kazis Rėklaitis 1

510 W. SPRUCE ST. <
MAHANOY CITY, PA. I

r . ,

Mokame antra procentą ant 
sudėtu piningu. Procentą prt- 
dedam prie jusu piningu 1-ina 
diena Sausio ir Liepos mene- 
suose, nepaisant ar atneszat 
parodyt knygute ar ne.

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

Bankas adaras nuo 9 vai. 
ryte lig 3 vai. popiet, Sukato
mis 9 ryto lig 12 vai.

II BALL, Prezidentas
F. J. NOONAN, Vicc-Proz.
J. E. FERGUSON, Kasierlufl.
R. T. EDWARDS, Vlcc.Kas.

| P. J. MULDOWNEY j
> KONTRAKTORIUS j
> 223 W. Mahanoy St. Mahanoy City ?

> Duodu preke ant visokiu 5
C darbu kas-link pastatinio 5
J nauju narnu ir pataisinimu. J
> Atsakantis darbas per gerus 5
{ darbininkus. 5

W.TRASKAUSKAS
RAB011IUS—

S

JįįjfT

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY, PA.

Laidoja Kunu« Numirusiu, Pasamdo 
automobilius, rlglnus ir vežimus del 
laldotuvlu, krlksztlniu, pasivažinėjime 
Ir t.t. Krausto dalgtus ir t.t.
620 W. Centre 8U Mahanoy City.
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Žinomas per 25 metus ir Valdžios prižiūrimas 

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

taip ir dabar

. iM

ua

SIUNČIA PINIGUS | LIETUVĄ
ir g varanti! Oja

Norinčius gauti prekes pinigų ir kitų'žinių 
meldžiame kreiptis pas:

Henry J. Schnitzer State Bank 
141 WashingLon StreeL, New York, N, Y.

‘Slaptybe Antgrabio”
Puiki istorije apie “Jonasza Korczaku”

202 i>iinIh|>Iu- l’reke Bfic. IT. I>. IloctkoMskl-('o. Mahanoi Clly. P*.

T T 4

Į
&

p y sa \ a i s z g y v e n i m o F ra n c u z u
7 pirabiplu, Preke 35c. VV. IL Bociowi»k1-('oPreke 85c.

o. MidianoY City,

. ALL NATIONS DEPOSIT BANK
~.Su Lalvnkorczlu Skyrium-.

P. V OBI ECUN AS IR KOMPANIJA 
12(h and Carson SL S. S. - Pittsburgh, Pa. 
Tai yra vienatine Banka kuri senei žinoma 
Lietuviams. Banka talpinasl savam name kur- 
rlo verte Isznesa apie $150.000 ir vartoja sze- 
mo laiko apie milijoną dolierhi ir randasi po 
kontrole Vai. Pcnnsylvanios. 
Pinigus moka 4 procentą. 
In visas dalis svieto.
Užlaiko Notarijlalna kancclarija del padirbimo 
Dovicrnasczlu ir kitokiu dokumentu reikalin
ga Lietuvoje. Užrubežinis skyrius randasi po 
vadovisto gerai žinoma Karollaus Varaszlaus 
valdiszko Notarljuszo.

s. s.

Už sut upinius
Siunczla Pinigus S

Parduoda Laivakortes, z

■IMl




