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Isz Amerikos
Mete 1918 ugnis padare bledes 

ant 290 milijonu doleriu.
New York.— 1 

tyma asek u racijų 
tai praejta meta ugnis po visas 
Suv. Valst. padare bledes ant 
290 milijonu doleriu, l'ž pade
gimą namu likos aresztavota 

k a Įėji-

Iszleidimas piningu per ameri- 
koniszkas moterėles.

Tukstanczei 
Ameriko 

kaip

ANGLISZKAS LEKIOTOJAS HAWKER SU SAVO DRAUGU IŽGIALBETAS.

• */<• y,*

Kas girdėt po

Pagal apskai- 
i kompanijų 1

namu likos
441 ypatos ir uždaryti 

likos paleistaismuosia o kiti 
ant liuosybes.

Iszplauke sujieszkoti užkasto 
skarbo.

San Francisco, Calif.—

.1 iesz-

kur tasai skarbas 
tas.

Ana 
diena iszplauke isz czionais lai 
vas Casco in Azijo, sujieszkoti 
užkasto skarbo, kuris susideda 
isz brangiu žemeziugu.
kotojai turi visas informacijas 
ir mapas, kurios parodo vieta, 

vra užkas- 
Perdetinis tosios kelio

nės tik tiek iszaiszkino, buk ke 
. Ii szimtai metu adgal kinisz- 
kas ciesoris sumuszes visus sa
vo aplinkinius prieszns sukro
vė daugybe žemeziugu 
priesz smerti užkasė.

kurios 
Toji ka

ralyste senei jau dingo, bot ka
pitonas Oliveris laivo Casco, 
turi visus suraszus, kur taja 
VfetA rahHaitf Tr^lMpfauke’ su- 
jieszkoti tojo skarbo kurio ver
te daejna ant milijonu doleriu. 
Isz kur taja žinia jisai aplaike, 
tai to niekam neiszduoda.

m

Casco

Pavojas
gy

Lietuvis reže kirviu savo pa
ezia ir pats pasidarė sau 

gala.
Brooklyn, N. Y.—

isz darbo Petras Kubilius, 
venas po N. 501 Grand Str., pa
valgo vakariene ir už ka tai ap- 

su
Nieko nelaukęs Ku-

r> J

žodi

da.
Žmogžu-

ezia

.jomis.
pusgalves

galėtu iszsi- 
szeimvnu o 

aplaikyti prigu-
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plieninio trusto, 
tukstaneziu doleriu 

o dabar 
kita

£

/ 4’/'
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kuri

apie 
Rozalija B.

milijonu doleriu, 
persiskyrt su savo

New York. — 
szoinivnu czionais 
džiovina smegenis 
žmogus gali iszsimaityti laike
brangenybes, bet amerikonisz- 
kos milijonierkos apie tai suvis 
nesirūpina ir loidže auksa sau- 

Už piningus, ka tosios 
iszlcidžc ant parodu

ir kitu smagumu 
maityti daugelis 
vaikai galėtu 
linczius mokslus.

Nesonei laikraszczei apraszi- 
nojo apie motorėliu tūlo locni- 
ninko 
szinitus
praleido ant kailiniu 
volą duodasi girdot 
iždvkusia motore 
Bloomingdale.

Vyras tosios jegamastienos, 
Irvinas L Bloomingdale, locni- 
ninkas krautuves New Yorke, 
kuris yra vertas ant keliolikos 

nutarė goriau 
motoro ir

mokėt jiai po 2,000 doleriu ant 
menesio, ne kaip pavelint jiai 
praleisti jojo visa turtą ir pa
daryti jin ubagu. Teisme apie 
atsiskyrimą Bloomingdale pa
duoda svambiose priežasties 
del ko ne nofr^’^oiAi su savo 
Rozalija.

Ana meta Rozalija iszvažia- 
vo in 
ant “pasilsio.” 
jiai ant kasztu $1,725 ir ketino 
tai užtekti, bet Rozalija tik už 
viena hoteli pasiliko skolinga 
$13,577, kuriuos turėjo 
keti vyras.
na, nes pirko naujus rakandus 
in savo pakajus už kuriuos vy
ras turėjo užmokėti tiktai 
$110,000. Už skrybėlės ir kitus 
papuoszus užmokėjo in 
menesius $10,000 o

White Sulphur Springs 
pasilsio.” Vyras davė

uzmo-
Da to visko nega-

užmokėti

kelis 
viena

%
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•. . Ą.

ir

W'*7

f

sikeite po nemalonu
motore.
bilius pagriebė kirvi ir rože sa
vo moterei Barborai in spran-

Toji apsipylė krauju ir
* parpuolė ant žemes.

dys dar norėjo karta parpuolu
siai moterei kirsti, bet ten gy
venanti mergina pradėjo szauk 
ti pagalbos paskaimynus.
bilius nieko

Ku- 
nelaukdamas su 

kirviu rankoje szoko per Įauga 
ant gatves ir prisimusze. 
buvo ligonines vežimas ir

Kubilius ta paezia 
Moteris, sako- 

pasveiksianti. Kubilius bu- 
Kubiliene 

i apsivedusi 
Turi du sunu 

Vienas sūnūs An- 
kariu- 

meneje ir randasi Vokietijoje 
užimtose vietose, 
žmogžudystes priežastis buvo 
szeihmyniszkasV

Pri- 
abu 

tapo nuvežti in Szv. Katrinos 
ligonbuti.
naktį pasimirė, 
ma, 
vo apie 45 metu, 
apie 50 m. ir buvo 

rrsu trecziu vyru.
ir dukteri.
tanas yra Dėdės Šamoer

Sakoma yra

nesutikimas.
— Vienybe.

1050 ypatų pasiliko be 
pastoges.

Mobile, Ala.— 
ties dideles ugnies kuri
nais iszkylo praejta 
1050 y pa įu pasiliko be pasto
ges.

Isz priežas- 
czio- 

sanvaite,

Padegėliai yra priglau
džiami budykese ir kitosia na- 
niuosia. Bledes ugnis padare

li z

szlebia užmokėjo $3,015. In tris 
metus iždave ant parodu $98,- 
200.

Dabar sutiko mokėti savo 
Rozalijai po $24,000 ant meto 
ne kaip turėtu sUbankrutyt.

Kiek tai panasziu milijonier- 
ku randasi Ameriko, kurios iž- 
duoda gal ir daugiau kaip 
Bloomingdeliene? Nėr ko .ste
bėtis, jog atsiranda ciciliku ir 
bolszeviku, kurie geidže
dalinimo turtu su milijonie- 

Laikas idant reforma to
tą i 

didelis laikas
idant 

piningu nematytu ant visokiu 
fridrifalu.

pasi-

riais.
riai ymtusi prie darbo ir 
greitai, nes jau 
mokyti taisės pusgalves

Dirba milžiniszka orlaivi.
Saint Louis, Mo.— 

szius M. Finley, pradėjo dirbti 
milžiniszka orlaiviu kuris pagal 
tvirtinimą iszradejo 
kelti 200 žmonių.
vis turės 450 pėdu ilgio ir pa
kinis 130 tukstaneziu svaru, su 
motoriu 700 arkliu pajiegu ir 
lėks 100 myliu ant valandos. 
Kambariai del pasažieriu tal- 
pysis po orlaiviu. Tasai orlai
vis gerai iszrodo ant popieros, 
bet ar gales iszpildyti viską ka 
iszradejas kalba, tai duosis ne-
# W «V4 I • J « t J 1

Ta mo

, gales pa- 
Tasai orlai-

užsi- 
baigimui kares.■'r.'WF'M&'ty?:
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LAISZKAI IN LIETUVA 
EINA.

Jau galima siusti in Lietuva 
laiszkus registruotus ir papras
tus. Adresuoti galima lietu- 
viszkai. Ant virszaus konver- 
to reikia paraszyti “Lithuania’ 
Ant paprasto laiszko reikia už
dėti už 5c. krasos ženkleli.

juosius 
pozicijos

ISZ VISU SZALIU
ir 

miesteliu.
laisvia

no-

'.■>■

London.— Nudžiugo visas svietas kada žino pasklydo, buk narsus angliszkas lekioto-
jas Hawker ir jojo draugas, kurie bandė perlėkti mares Allan tiko, ir inkryto in mares, likos 
ižgialbeti vidumari.je per lai va Mary ir nugabenti in Szkotlai dija. Už taji narsu bandymą, 
abudu aplaiks po 25 tukstanezius doleriu nuo lėkiojimo dranpuves.

Eks-

1 Irutis

Ekspliozije užmusze 25 
darbininkus.

Cedar Rapids, Iowa.— 
pliozijoj, kuri kylo Douglas
Starch Works, žuvo dvide- 
szimts penki darbininkai o dau 
gelis likosysužeistu. 
ekspliozijos sugriovė kitus na
mus keliolika blioku toliaus. 
Ugnagesiai isz pradžių negalė
jo aptnalszyti liepsnų ir turėjo 
szaukti ugnagcshis isz kitu 
miestu in pagialba.
Straikierkos nuplesze mandie- 

ra nuo palicijanto.
Kulpmont, Pa.— 

kos isz 
sulaikymo nuo darbo 

šukele maiszati. 
jautas Smithas 
malszyti 
pats suteriotas, kuriam apiple- 
sze mandiera ir 
nuogas, jeigu in laika ne 
isztrukes isz inirsznsiu 
kierku.

Apie tūkstantis audėju strai
kuoje teip-gi Szamokosia, pro- 

mokes-
Apie 
prie

ugnageshis isz

ISouth Omaha, Nebr. — Szis 
iniestas^yra gaija didelis paguli 
gražioje vietojo, 487 mylės nuo 
Czikagos, staczoi in 
ant Mississippi upes, oras svei
kas ir darbai gerai ejna, darbai 
daugiausia prie gyvuliu sker- 

Lietuviu randasi pusė
tinas būrelis ir gana

elei daugiau 
priežasties 

geistina, idant

dyklu.

gyvenat tiktai siu

sus 1 y

Straikier-
Faglc Silk Mill laike 

“skeb- 
Palici- 

;eisdamas ap- 
likos

g 
straikierkas,

butu iszejas 
butu 

st ra i-

vindamosios pakėlimo 
ties, 9 valandų darbo. 
1800 audėju 
darbo.

pasiliko

Isz Lietuviszku kaimelu

Velione paėjo
> Kalvarijos 

Želsziu

y pa tingai tur-

SHENANDOAH, PA.
— Magdalena, mylema pati 

Konstantino Uosiliaus, apleido 
szia aszaru pakalniu palikda
ma dideliam nubudime vyra ir 
tris dukreles.
isz Suvalkų guber.
pav., Ludvinavo gmi., 
kaimo, pergyveno Ameriko 8 
motus. Paliko Lietuvoje tęva 
ir viena broli Szcnadori.

— Parapijos Choro Koncer
tas gerai nusiseko ir publikai 
labai patiko.
kartuos koncertą gal 17-ta dio-

Gryno pelno isz

Choras vėl at-

na Juniaus.
praojto Iconcertp liko suvjrsz

Už partraukinųi ekstra palici- 
jos, piliecziai £pacz angleka- 
šiai rengėsi užprotestuoti 

vakarus,»priesz miesto valdžia. Teip pat 
žada straikic- 

isz' Silk Mill darbinin
kams duoti visokia finansiszka 
pagialba. -— “Kulpmonietis.

I

rengėsi

szie pasta rieji 
rimus

ialba. -— 4 4

sutikime

šia nerimauja isz
stokos merginu, g_ 
keli tuzinai atvažiuotu in czio- 
nais o gautu po puiku vyruką.

J

Nuo 19 
Gegužio ezia straikuoja Šilk 
Mill darbininkai. Isz 600 žino 
niu ka toje dirbtuvėje dirbo, 
straikuoje 550 ypatų, o likusio
je skebuoja. 
bus persekioja 
Palicije ir bosai

Kulpmont, Pa. — 
ezia

kai.

Straikioriai ske- 
visais budais, 

daro viską 
kad straika suardyti, bet strai-
kieriai laikosi drueziai ir tikvsi ‘ fe
straika laimėti visi darbinin- 

Szamokosia te i p-g i su- 
straikavo, priek tam kompani
ja yra užversta darbais.

Kas svarbiausia pastebėtina, 
kad skobai ne yra vargszu tėvu 
vaikai, bet saliuninku ir kitu 
‘‘goresnio luomo piliecziai.’ ’

Straikioriai.reikalauja 8 vai. 
darbo ir 30% daugiau užmokės 
ežio. Ant susirinkimo lankosi 
daug ir prisirasziheja prie uni
jos — insiraszimas tik doleris 
ir 15c. ant sanvaitos.

Dabar žmonis labai vaidijosi 
torp saves neskaitant straikic- 
riu su skobais. Kur neiszgirsi, 
tai kaimynas.su kaimynu o net 
ir gimines ginezijesi, barasi ir 
pagalinus net ir susisttimdo, 
vis del straiko.

Kadangi kaip jau paminėjau 
biznierių vaikai skebauja, 
jie (biznieriai, bot ne visi) ir 
savo automobilius duoda dykai 
skobams vežioti in darbą ir na
ujo. Tokiu biznierių pasielgi
mu no tik straikioriai bet ir

o

tai

KARES APSAUGOS BIURAS.

Kares Apsaugos Biuro (Bureau of 
War Risk Insurance) guli beveik$28, 

Toje sutno-

pažymeta už ka jie 
Dažnai ateina lalszkas

000 nežinomu siuntiniu.
je randas 2,119 siuntiniu, kurie gauti 
be pilno nurodymo už ka siunczlaml. 
Daug siuntiniu yra už apsauga, bet 
nėra užtektinai informacijų, kaip Ir 
kam juos .reikia paskaityti.

Kasdien gaunama szimtai siuntiniu 
czekiais, money orderiais, banku draf- 
tais, pinigais ir net krasos ženkleliais. 
Kasdien yra prisiuneziama siuntiniu 
ant kuriu nėra 
siuneziami.
in Kares Apsaugos Biurą su. pinigais, 
kuriame tik paraszyta, jog 
sunaus Jono apsauga, 
“Mrs. John Smith”.
kimo Biuras padeda siuntini su neži
nomais ir stengias kaip nors sužinoti 
kam jis priguli.

Pirmas žingsnis, kad sužinoti keno 
siuntinys yra tai susineszimas laisz- 

Jei ant siuntinio yra siuntėjo 
adresas, tai jam yra siuneziamas lai- 
szkas reikalaujant daugiau paaiszki- 
nimo. Jei trumpu laiku atsakymo 
nėra, tai rasztlninkai jioszko po kvitas 
ar nėra pirmiau tokios pat sumos pri
siųsta su reikalingais paaiszkinimais, 
kuriuos pirmiau biuras yra gavės. Jei 
taip nesuranda ma, tai tuomet jiesz- 
koma po apsaugos aplikacijas,' kad 
susekti jei galima, originaliszkus po- 
pierus, kuriuos paduoda inraszant in 
apsauga.

'Dažnai yra gaunami bankos drafttti, 
prie kuriu nėra jokios informacijos, 
nei kas ji siunezia, nei kam jis siun- 

Kadangi bangos draftas 
nepaduoda siuntėjo vardo, tai prisei- 
na Biurui susiraszyneti su taja banka, 
isz kurios draftas buvo pirktas. Daž
nai banka negali adreso surasti Jr Biu 
ras turi kitais keliais Jleszkoti.

Visais keliais Biuras stengias su
sekti keno yra siuneziami pinigai, 
kuriuos jis yra gavės ir manomi), kad 
dauguma isz tu $28,000, kurie dabar 
nesusekti bus kaip reikia paskirstyti, 
teeziau tai užims labai daug darbo ir 
nemaža leszuos. Kad palengvinti 
siuntinius paskirstyti, visi tie kurie 
siunezia pinigus in Biurą turi pilnai 
nurodyti, kam 4r tiž ka siunczlama. 
Mokant už apsauga, reikia pažymėti 
apsisaugojusio vardu, jo cortifikato 
numeri, jo armijos serijos numeri ir 
dabartini antraszą. į

Lenkai isz Suvienytu V. nu- fe
pirko hmuniciju ir maisto ka 
doįf yra like Francijoj už 10 mi

kais.

cziamas.

>»
“už mano 

ir pasiraszyta 
Tokiame atsitl-

Ungarai žudina turtingesnius 
gyventojus, inmesdami in 

upia Danuba.
Viedniiis. — Revoliucijonie 

riai geisdami atsikratyti nuo 
savo prieszininku, pradėjo juo
sius žudinfi, o
tingesnius gyventojus ir inme- 
ta in upia Danuba.
lavonu likos iszmesta ant pa- 
kraszcziu upes, tarp kuriu ran
dasi daugelis moterių ir 
ginu.

Jieszkos 15 milijonu rubliu.
Moskva.— Turtingas kazo

kas vadinamasis Kuraszki da
ro pasirengimus su keleis savo 
prioteleis plaukti ant upes Val
gos, kur sustos prie kaimelio 
Kortovo, kur ketina atrasti 
skarba susidedanti isz penkio
lika milijonu rubliu, 
ana diena rado savo
tam name per bombardavima 
senus rasztus kuriuos rado pe- 
cziaus kamine, kuriuos paaisz- 
kino kur tasai skarbas randasi. 
Kada tik Rosijoj apsimalszys, 
pasamdys laiva ir nuplauks 
ant paženklintos vietos jiesz- 
koti tojo paslėpto skarbo.

Tikysi antro atėjimo 
Christaus.

London.— 
lais,
laukia antro atėjimo Chirstuso,

Raszto

Daugeli

mor-

Ku raszki 
sugriau-

Vestfalijoj,
Miestelyje Dow- 

gyventojai

pagal pranaszavima 
Szvento kuris skelbia: 
ir jauni sapnuos ir bus jiems 
apreikszta, jog matysite atej- 
tia priesz pabaiga svieto.

//Apasztalas” Steponas Jef- 
moksla 

torp savo 'pasekėju apie prisi- 
artinanezia diena antro atėji
mo Christaus.
Vulkanas atsigaivino — daug 

žmonių žuvo.
Rymas.— Vulkanas Strom- 

boli, kuris nuo kokio tai laiko 
kerszino atsigaivinimu, ant tik 
r uju truko praejta ket vergą. 
Daugelis žmonių žuvo nuo tru- 
cinancziuju gazu, lavos ir ak
menų kuriuos vulkanas iszve- 
mo. Vulkanas randasi ant sa
los Stromboli, žiemiu dalyje 
pamario Sicilijos. Italijoj.
Bolszeviku regimentas Moskvo 

je pasidavė.
Omsk.— Deszimts regimen

tas bolszčviku Moskvojc pasi
davė su ginklais del sibiriszkos 
armijos. Tasai regimentas su
sidėjo isz darbininku kurie atsi 
sake ejti ant frunto. Daugelis 
isz juju likos suszaudytais. Ka
da dalis isz juju nusidavė ant 
frunto apverto savo ginklus isz 
szaudami visus aficierius ir pri

Apasztalas 
freys, pradėjo skelbti

1 J

4 4 Seni

Bolszevikai bėga isz žiemiu pa- 
neszdami dideles bledes.
London.— Allijentai žiemi- 

nioj Rosijoj plaka pasekmingai 
bolszevikiszkus pulkus ant vi
su frantu ir priverto 
apleisti konia visas
kurias laike nuo ilgesnio laiko. 
Allijentai paėmė daug in 

keliolika svarbiu 
Prie Lumbuszkiu

panesze dideles bledes.
Estoniecziai kas diena prisi

artinojo arezian Petrogrado ir 
jau užėmė Gasczinn ir Vruga 
kur paome 700 bolszeviku in 
nelaisvia. C 
tai 35 mylės nuo Petrogrado.

Telegramai isz Arkangelsko 
allijentai su pa- 
ant Murmansko

Goszczina yra tik-

su 
ižginl-

Maly Berezqik

isz Petrogrado, 
o

skelbia, buk 
gialba rusu 
frunto paėmė miestą Povienic- 
ca prie Onegas ežorio, kurio gy 
ventojai priėmė allijentirs 
didžiausiu džiaugsmu,
bedami juosius nuo bolszeviku.

Prie Vagos upes rusiszka pa- 
trule persimuszc per bolszcvi- 
kiszkas glitas, paymdami in no 
laisvia szimta bolszeviku prie;

Al uszi je už-
muszta apie du szimtąi raudo
nųjų.
Bolszevikai apleidineje Mosk

va. — Tukstanczei raudo
nųjų pasidavė su ginklais.
London.— Bolszevikai pra

dėjo apleidinet Moskva, pagal 
praneszimus
Mieste vieszpatauje tifusas 
padėjimas yra baisus. Paszali- 
nei geležinkeliai yra sulaikyti 
o tik svarbiausias kolos vedan
tis isz Moskvos ejna.

Estoniecziai ejna ant Petro
grado ir turi dideli pasisokima. 
Badai bolszeviku pasiprieszi- 
nimai likos suardyti su dido- 
lems bledems, keliolika tuks
taneziu raudonosios gvardijos 
likos paymta in nelaisvia, daug 
maszininiu karabinu ir keli ap
ginkluoti trukei likos paymta.

Tukstanczei bolszovikiszku 
kareiviu aplinkinėje Gaczinos 
ir Petrogrado pasidavė gerva- 
lei su visais ginklais, amunici- 
je ir prisidėjo prie estoniecziu, 
szaudami in savo buvusius 
draugus.

Badai bolszevikai yra pasi
rengia apginti Petrogradą nuo 
užpuoli! ir tame tykslo apgink
lavo priverstinai visus darbi
ninkus skaitliujo 30 tukstan
eziu vyru.
Rusai pasikėlė Petrograde, dii 

ddes ugnes ir ekspliozijos 
po visa miestą.

London
po visa Petrogradą su didėlėms 
ek'spliozijoms, isz ko duodasi 
suprast, jog Leninas yra 
siaubtas per estonioezius 
idant visa amunicija no inpultu 
in juju tankas, ] 
uždegti.

Szaudimai isz maszininnm 
karabinu duodasi girdot po vi
sa miestą.
pasikėlė prieszais barbariszkaj

in

ligoes prasidėjo

ap-
ir

pradėjo jiaja.

Badai gyventojai

/
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KAS GIRDĖT
Vokietija dabar geidžia sn- 

Rosija, Kinais

n os

bininku luomos; dabar brange
nybe didele, reik tikėtis da di
desnes, nes t rusta i be baimes, 
be jokios kontroles, kiek norės, 
tiek brangins visa produkcija.

Darbininkai pajntia ta snn- 
kenybin mėgins reikalaut pa- 

strai-

KUR BUNA?
Nelaisvis isz Prancūzijos pajie-

, k .J. • • M ««szko gyminiu Ameriko.
F- < 5 A » 1

r f■ Ji
»•

■ w

Kinai už tai, kad Ii

sidraiigauti su 
ir Japonije ant sutvėrimo nau
jos draugoves ant suardimo 
Vakariniu \r i oszpa t y sezi 11,
tosios tris vieszpntystes no yra 
užganėdintos isz taikos iszlygu 
allijentu
kos apleista per allijentus; Ja
ponai už tai, kad nepripažino 
juju geltonosios rasos ir neda
vė jiems lygias iszlygas, o 
sije todėl, kad apie jiaja

Su tais savo

Bo
il ž-

mirszo visai.
trimis sėbrais, Vokietija Rteng- 
::is atkorszyt allijentams ir su- 

Vok ie- 
prasiplat ino po 

ant praplatinimo 
neapykanta, 

Kinuosia ir Japo-

sis 
ardvt taikos iszlvgas. 
t i jos agentai 
visa Rosije 
terp žmoni n savo 
ta pati daro 
nijoj.

Tasai padejimas gali būti 
isztikruju pavojingas del 
jentu, jeigu allijentu diploma

tamtai greitai neapsižinres ir 
pavojuj neužhegs in laika.

alli-

kurie

Visa rudeni ir žiema 
grasino

gyvast ios

kelt mokestis, 
knot, bet ar tas gelbės

mėgins 
»

Suvienytos Valstijos, nei rie 
bi karvute turi maitvt net ir fe

nebusvisu Europa, tai kur 
brangenybe.

strimagalviais 
dnugo- 
nepai- 

bns ton laimiu-

Italijona i 
gryžta in savo Ievyno, 
lis kas dien iszkeliauja 
šaut ar jiems 
ginus.

Kai kurie sakosi, kad parda
vė savo turtus kokius turi Ha
li joji vėl sugrysz Amerikon.

Gabris jau atidirbo su savo 
Bjuru del lietuviu gelbejimo 
darbus, kaip seksis cigonaut su 
Kapsuku, tai dar nežino.

laikraszeziuose,

aukas 
nesiun-

Vilkmer-

Asz kares nelaisvis Franci- 
joi Juozapas Miszkinis, sūnūs 
Jono Miszlxinio ir Onos Sukoc- 
kaites isz kaimo Kurmieliu 
Dieltovos volasties,
ges pavieto, Kauno guber. pa- 
jieszkau savo pusbroliu esan- 
cziu Amerikc, kaip rodos Bos
tone mieste Stanislovo, Vlndys 
lovo ir Vincento Bartkevicziu 
gymia isz Viktorijos ir Felikso 
Bartkevicziu,
mo, Dieltavos volost ies, Vilk
mergės pavieto, Kauno guber
nijos. Tegul jie pūtis ar kas 
kitas man danesza ant tokio 
adreso.

Soldat Polonejs, 
Jozef Miszkinis

Kurmieliu kni-

’Cajnp de Bois, 
1 A’vigne l?rcj.s Toul

* Meurthe et Mostęlle.
Frapce

Badai

SAULE

PEACE TERM g*
1 TO THE GERMAN DELEGATES

MliNISTERlŠ CLEMENCEAU SKAITO VOKIECZIAMS TAIKOS ISZLYGAS ANT KURIU VOKIECZIAI BADAI 
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Alano brolis Frank Thomas 
(Tamoszaitis) paejna isz Sziau 
liu, Domanto sodžiaus.
1918 meto radosi Minneapolis, 
M inn, o dabar nežino kur gyve
na.
sai pats, tegul duoda man žine, 
nes 
la.

Kas apie jin žinę, arba ji-

* I
M

♦.

vargingasK11 n dos v vi už

žmogus su savo motore, kurie 
tyrojo dvi dukteres^ kurios 
teip buvo in save panaszios, 
jog net tėvams buvo sunku at
skirti jaisps viena, nuo kitos.

, Noripts viena in kita buvo 
paijszios teip kaip du žinioj, 
bet juju budai teip buvo nęvie- 
noki kaip dangus nuo žemes 
viena buvo teip gera kai]) jo
sios patogumas, o 
kai]) josios bjaurus 
mai.

Elena, kuri turėjo gera szir
di, nuolatos buvo kaltinama už 
bjaurus pasielgiinus savo se
sers Voros arba Veronikos 
nes žmonis negalėjo juju 
skirt ir uždėti kalto ant kurios 
kalto prigulėjo, 
ina 
nuolatos' užslėpti kaltes 
sesutes.

Vora labai nokonte 
liu ir puiku žiedu, nes kada 
kur tik paregėdavo koki žiede
li prie kelio arba datželijo, tai 
sumindžiodavo su kojoms ar
ba isztraukdavo su szakninris.

Norints Elena augino žiede
lius, tai josios nedora 

uosius su n 1 i n d žiod 11 vo.
Viena diena, kada 

gryžo nuo jomarko, 
szale kelio puiku žiedeli 
ris buvo panaszus in 
žvaigždele ir 
žvaigždute ant dangaus.

Vera priėjus prie žiedo isz- 
trauke su szaknimis ir numėto 
ant kelio, bet Elena ejdama 
paskui Vera, pasilenko ir pake 
lo žiedą, paslėpdama už anties, 
o kada atėjo namon 
savo darželyje girnoje, ap
laistė prigulinezei ir puikus 
žiedelis vela adgijo.

Norints žmonis atskyri mer- 
gaieziu, bet žinojo, kad viena’ 
turi gera būda o kita bjauru. 
Apie jiaisos pasklydo žinia 
net pas sena karalių, kuris tu
rėjo vienatini snnu ir geide 
idant apsivestu su kokia / dora 
mergaite, bot šunus neskubino 
su apsivedimu norints turėjo 
gana isz ko isžsirinkti, 
nemylėjo ir no viena jam nepa
tiko.

Kada dagirdo apie taisos 
dvi seseros, - užsigeido labai 
jiaises pamatyti ir karta pasa
ko savo tėvui:

— Tėvai, isztikruju, tokia 
gera mergaite butu man tinka
ma pilti, nes kuningaikszėziu- 
tes man nepatinka ir nemyliu 
jiaisos. , i'pIk'

siunti-

| Pirmiausia ir Didžiausia Lietuviu Korporacija New Yorke MI

dturiu pas jin svarbu rcika-

Skaitome 
kad kai isz kuriu lietuviu ko- 
lioniju lietuviai sudeja 
gelbėjimui Lietuvos,
ežia pinigus in joki Fonda, bet 
tiesiogei in Paryžių ant ranku 
Valdimaro, kad tasai pinigus 
panaudotu badaujantiems lie
tuviams 
lams.

Mat kur ginezu vaisiai žmo
nos nukreipė. Per ilga laika, bu 
vo vyriausybių ginezai, dery
bos kad pagal žmonių reikala
vimus, sueitu abudu Fondai ir 
tas nors buvo žmonių lankoma 
ir lankoma, o kad Fondus su
vienyt nedaleido klerikalu, va
dai, tai žmones aukaujanti 
rado sau būda.

O 
< >

Mr. Casper Thomas, 
South Side409 W. Street >

/

1)

12) paimant visa szaliesisznandotoju
kolera, plet- 

influenza ir ki- 
smauge tuks

int užlaikv fe1' 
tukstan- 

pudas
reikė

nes mai- 
tenais 

pūdas c u kr i aus 
svaras bu I vi u 9 

arbatos jau

o tiejei 
buvo mai-

Rusiszki pabėgėliai 
pribuvo in Szvedija apsakinė
ja apie baisus ]>adojinms Pet
rograde, 
tonais
motas tifusas, 
tos ligos kurios 
tanezius žmonių, 
mo
ežius nihliu, 
szytu miltu kasztuoja 
1,000 rubliu; 
4,000 rubliu;
rub., silke 15 rnb., 
visai nesiranda niekur.

Darbininkai aplnikineja. ant 
menesio po 600 rubliu, 
ka neturėjo darbo,
t įnami per miestą pakol užteko 
maisto, dabar mirszta isz bado. 
Augsztesni virszininkai kaip 
inžinieriai ir kiti, aplaikineje 
jm) 1200 r. ant menesio, bet ir to 
neužtenka ant 
vast ies.
tinkami, lokomotivos 
ir surūdija ir

užlaikymo gy- 
Gidežinkeliai vra ne- 

sugedia 
tosios neužilgio

sustos ėja, o maisto ne bus ga
lima isz niekur atgabenti.

nieko 
nesuminksztvs t 

pradėjo ap-

V’okiecziai matydami, jog ju 
ju krokodilines aszaros 
n<‘pagialbes ir 
szirdis allijentu,
skaityti kiek turės mokėti už 
pradejima avietines kares. Vo- 
kiszkas finansų ministeris ap
skaitė buk Vokietija dabar tu
ri skolos 185 bilijonus markiu, 
procentus nuo skolos, turės mo 
keti po pus-asztuoniolikos bi
lijonu markiu, arba isz viso tu
rės mokėti kas metas po 23 bi
lijonus markiu arba 9,600,000,- 
000 doleriu.

Vokiecziai naudojosi isz szi- 
tos kares ir lupo kur tik davėsi 
o dabar turės už viską 
ket.

UŽI11O-

“ Draugas 
tralis Komitetas 
yra neiszdavimo isz Raudonojo 
Kryžiaus Lietuviu Dienos pi
nigus 130 tukstanezius dol. 
Tai czion vėl paszinas iszeina, 
kad pūtis pinigus iszduot per- 
iszkadija, o dar tu pinigu nei 
cukraus arbatai kanecz reikia.

Del szventos ramybes, del 
szventos teisybes nors svki rei- Ir v

ketu paliaut tokias stambias 
klaidas darius.

II sako kad Ccn- 
priežasezia

S. V. valdžia panaikina kon- 
trolia kainu ant maisto, 
atsilieps labai skaudžiai ant 
Visu gyventojo ypacz ant dar-

Tas

arba kitiems roika-
Omaha, Nob.r.

J. Blazevicziu, 
Kastantu, 

.Juozapu

Pajicszkau dedes 
Vlada Aszakaucka, Juozą, 
Joną ir Aleksa Mazecziu ii‘ 
Bingislio visi paeina isz Seiriju para.,
Suvalkų gub., Taip-gi pranoazu, jei
gu kas nori dasižinoti apie Matauszi 
Janavlczlu, tegul kreipėsi po 
adresu:

Rzlnom 
(to 43.)

kita teip
pasielgt-

Iš

3)
4)

I. Blazavlczlus,
15 N. Main St., Konosha, Wis.

su-
Kad’palis nu- 

siunezia Valdimarni aukas be 
Kitai])

padaryt negalėjo, 
iszmislijimai

Fondu tarpininkystes. 
aukautojai 
nes peikimai ir 
kad nesiliove, tai aukautojai
pradėjo kreiptis szalyn. Labai 
tas negerai, 
linkvbiu sunku bus surast au- 
ku inplaukimai ir iszdavimai o 
antra juk czion Amerikoje 
abidvi szalininkystes turi 
vus iszkaszczius, kaip užlaiky
mas ju Washingtone, užlaiky
mas Paryžiuje bei Londone, 
vis-gi tai stambios iszlaidos, o 
be to juk negalima nieko veikt.

Galop duria žmonėms in aki 
pinigai gulinti gelbejd Raudo
nojo Kryžiaus kuriuos aukavo 
reikalms kilus Lietuvoje ten su 
jias vėl tas pats, vieni kitiems 
griekus tik primetineja ir kaip 
tyczioms daugiau grieszija ir 
gana, 
sumažino 
treczdalio.

nes prie tokiu ap-

czion
sa-

Visos tos perkunzupes 
aukas

Lietuviu Atstatymo Bendrove pasekmingai vykdo sziu reikalu atlikimą:
Atstatyti Lietuva ekonominiai, sudarant dideli kapitalu pramones (iszdirbystcs) ir 
pirklybos (biznio) varymui Lietuvoje.

Padaryti Lietuva Neprigulminga nuo svetimu
pirklyba ir pramone in Lietuviu rankas.

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

Lietuviu Atstatymo Bendrove rūpinasi Lietuviu gerove Amerikoje:
D

2)
3)

Asz Elzbieta Ambrazicnc pajieszkau 
Onos Szepaicziutes, brolio dūktos, po 
vyru pravardes nežinau; paeina isz 
Suvalkų gub., Starapoles pav., Szunc- 
ku gniino ir kaimo. 'Praszau ntsi- 
szdukt, arba jei kas duos apie jia ži
nia gaus $5 nagrados (to 43)

Elzdieta A mbrozlene,
104 First Street. Spring Valley, Ill.

Mano pus-brolis Vincentas Lodukas 
15 metu atgal gyveno Worcester, Mass 
dabar nežinau kur Mano adresas po 
tėvu Viktorija Kleiziuke, 
para., Butku gmino. 
szaukt ant adreso.

V.Zerenklene

Sk raudžiu
Praszau atsi

eto 42)

Box 388 
Nanty Gio, Pa.

IR VIENA NAKTŲ” KNY- 
GA IR UŽCZEDINO 

PINIGU.

Siuncziu szirdinga padėka 
vonia del redystes “ 
už knyga 4‘Tūkstantis ir viena 
naktų,” kurioje radau kanuo- 
puikiaušiu istorijų kokiu da es 
vo amžije ne esmių skaitės ii 
negirdėjas. Kada da tosios 
knygos neturėjau, tai vakarais 
ėjau po “spikizes,” pragerda- 
vau nuo 3 lig 4 doleriu kas va-

Saules”

ant kokio karas, o dabar ta suezodinu Ir
— S. K.

SKAITYKITE "SAULE”

SKAITYKITE “SAULE”

SKAITYKITE "SAULE”

Istorines Knygos
No. 1 — Parižiaus Nuskure- 

118; Ingrabanas, 324 pus., 6x9 
coliu dydurno. - Preke 50c.

No. 2 Kunigo Paslaptis., 
In Menka; Pakaruoklis, 220 
puslapiu. — ■■ Pjeke 35c.

No. 3 — Auksiniai Peiliai;
Dvynos Karalaites, 214 pus., 
6x9 coliu dydumo. Preke 25c.

No. 4 — Apie
Sunu Jurgi; Kapitoną Tunika, 
108 puslapiu, — Preke 25c. 
t^Prisuskite $1.00 o gausite 
visas Knygutes per paczta.

turiu namie puiku užsiėmimą 
skaitydamas taja knyga ir ne 
nemislinu valkiotis po kareze- 
mas trindamas alkūnes prie ba 
ro. Vėlinu kožnain nusipirk^ 
taja puikia knyga o kožnas, tu
rėtu linksma vakara namie 
skaitydamas teip puikes istori
kes, Kiti klauso mano apskai
tymu su didžiausia atyda. Da 
karta dėkavoju redystei už pa
dirbimą teip puikios knygos.— 
M. Baka, 412 —r-Str,;

at-

Elena, buda- 
gera mergaite, stengėsi

savo

gvvule-k.

sesute

seSutes 
paregėjo 

’ ku-

žibėjo
auksine 

kai))

pasodino 
girrioje

kuriu

Kupcziaus

Jeigu turite senaš maldakny 
ges, prisiuuskyte in redakcije 
ant apdąrymo, nes nauju ne 
greitai,- galesite nusipirkt. 
Siunskite ir kitokes knygas ap 
daryti, nes knygos bus bran
gios, o kitu visai negalėsite nu
sipirkt.
giaus užsilaiko, kas parodo jog 
skaitytojas jiaja myli ir guodo 
ja ir pats yra mylėtojas Skai
tymo. v(t. f.)

Apdaryta knyga il-

W. D. BOCZKOW8KI- CO. 
MAHJLXOY CITY, TA. J' Karalius iszsiunto

a:
•1*

Steigia Lietuviu Banka su Užrubcžiniu reikalu (Foreign 
piningu mainymui, siuntinėjimu ir laivakorcziu pardavojimui ir tt.

Organizuoja Keleiviu Narna aprūpinimui koliaujanczhi in Lietuva ir in kitas szalis. 
Padaro ir Paliudija Rejentalnas Dokumentus, pirkimo-pardavimo aktus, daliu isz- 
joszkojimus (daviornastis), iszgauna 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) kaš
tuoja po $10 įr parsiduoda nemažiau penkių szeru vienam žmogui. L. A. Bendroves 
pelnas iszdalinanBs visiems szerininkams, isž ko yra geras įeinąs kiekvienam nup išdėtų

Exchange) Skyriumi

1 
JI

.
I
IĮ ii

tuoja po $10 įr parsiduoda nemažiau penkių pzeru vienam žmogui.

piningu. Prie L. A. Bendrovės galima prigulėti ir Lietuvoje gyvenant. Bendrove steigia 
savo Skyrius visuose didesniuose Lietuvos miestuose. -< •

VISI DĖKITĖS PRIE LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVES!
Reikalaukite paaiszkinimu sziuo adresu: (

Lithuanian Development Corporation
/ 320 Fifth Ave,

mus, 
mergaite in

A b i d v i pade kav o j ()

idant parvežtu taja dora 
palocin. Siuntinei 

nežinodami katra su savim,pa- 
yniti.
jiems už teip (lydeiia garbia ir 
prasze, idant duotu joms kėlės 
dienas ant apsimislinimo.

Elena būdama noužvydaus 
budo, pradėjo parenginot Vera 
in kelione pas karalių
džiaugėsi isz josios netikėto gi 
linkio, 
giliukui, iždave visus savo 
czedinus piningus ant parodu 

viskas buvo 
atsi- 

Elona

ir

Tovas nudžiugo tokiu 
už-

dukters, o kada 
parengta in kelione, visi 
sveikino su jiaja, ir tik 
žinojo teisybe katra isz juju ko 
liauna pas karalių.

Po iszkeliavimui Voros 
venimas vargingoje 
ėjo paprastai, tik tėvai buvo 
linksmesni, jog'gera. Elute pa
siliko su jais apsaldyti juju 
gyvenimą.

Bet Vera nebuvo 
dinta ir linksma isz savo gyve
nimo, nes karalaitis josios ne
mylėjo kaip isz pradžių mane, 
nes dasiprato, jog jojo pati ne 
buvo tuoni kaip mislino, jaute, 
jog tai ne ta pati mergiph kaip 
tikėjosi, ir kalbėjo pats sau:

-7- Veidas josios yra pato
gus, bet josios szirdis juoda. 
:Jjji negali būti mano pati.

O‘V-> J 
grinozele

užgane-,r>

New York, N.

Senas karalius būdamas isz- 
mintingu valdytoju, dasiprato 
jog tai no toji pati 
kokia pareikalavo 
todėl nusiuntė Vera 
paliepė siuntiniams atvežti ki
ta dukteria.

Elona net apsiverkė isz gai
lesį ies isz nužeminimo savo se
sutes ir nežinojo kai]) pasiro
dys priesz karalių, nes 
neatidavė jai savo 
szlebiu,' o tėvas neturėjo dau
giau piningu ant nupirkimo 
kitu. p . *

— Kaip bus, .teip bus, — pa 
mislino sau Elena, —jeigu kn- 
ralaicziui nepatiksiu, tai 
grysziu adgal pas savo 
liūs ir busiu linksma. .

Priesz iszkeliavima nuėjo in 
savo darželi atsisveikyt su niy- 
lemais žiedais, auksine žvaigž
dute pasilenkus prie josios ro
dos melde idant su savim pasi- 
vmtu.

i

mergina 
nuo tėvu, 

namo, ir
tėvu

Vora 
puikiu

surado tikra drau-

šu
te ve-

mantais ir kitokeis brangeis 
žemeziugais, ant galvos pajuto 
žibante karūna, o ant kojų 
auksinius czevervkus. fe

Kada kuuiugaiksztis pare
gėjo teip patogia pana, nukėlė 
jiaja nuo arklio ir isz džiaugs
mo negulėjo susilaikyti.

Tuo  jaus užtemino |>ermaina 
ir geruma josios akyse ir dasi
prato, jog
gia savo gyvenimo, veseile at
sibuvo iszkilmingai ant kurios 
pribuvo visi karutei isz aplin
kiniu vioszpatysoziu.

Auksine žvaigžtle dingo nuo 
tosios dienos ir daugiau jau 
nepasirodo.

Teip tai už gera szirdi ir 
dora pasielgimą visos mergai
tes buna apdovanotos, jeigu no 
žemeziugais, tai geru vyru.

— F. W. S. B.

Kas geriau mato.

su
o jeigu

manim mano- Ejsi . ...................
žvaigždute, o jeigu karalaitis 
paregės tavo puikumą, tai 
užmirsz apie mano skarmalus.

Tėvas norėdamas isz sūnelio 
paszposuot sako: — Asz matau 
vuoda ant bokszto.

— Asz geriau matau už te-
Kada prisiartino prie palo ba matau,kaip tas vuo-

cinus su karaliszku siuntiniu, 
auksine žvaigždute staigai su
truko o Elute pasijuto debesįje’1 
ir akimirksnijo likosi apvilkta'f 
i u puikiau sės szlebes, su

das žiovauja ir turi viennWnu- 
4i supuvusi.
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• SAULE 3

iKasgi isztire
,* jį » .1

Oras peipildintas buvo ska*' 
niu kvapsniu senelis kuningas, 
pradėjo godžiai intraukinet. iii 
savo krutino ta vešu, sveikavesu,

i»

_ Menuo pĮaukdams pietų linkui
■ Meiliai azypitfw In žvaigždes...... .
Oras pcriilUlinta/i kvaptm i u,
Žiedu girdomu rasos,
Szirdis pilna saldžiu jausmu
Jicszko szlrdlos mylimos”...... ......

Jau tolinus kuniągąą negalė
jo klausyt, 
rankom j>ž kvutiuęs

*

*

> 
kvapsninga orą, tartyum nega
lėdamas juomi prisisotini, 
kaip girtuokliai negali prisiao- 
tint skaniu svaiginaneziu giuy 
mu. x

Kaip kad ai>keretas, neatme 
nans nieko žemiszko, nes du
szia jo< skrajojo neapribuotoj 
erdvei džiaugdamasi ir bovy
damas! grožy beini s ir 
lais Dievo, kaip kndykis patin- 
kaneziais jam žaislais (zobo- 
Voms.) 
' Senelis

juomi

stebuk-

iszejes m laukus, 
sustojo; rodėsi jam jog nupuo
lė isz augsztybiu ant žemes — 
ir apsižvelgė nusistebėjas. Bu- 

smagi

in

'vo ir ežia stebuklingai smagi 
graži regikla. Tyras laukas ir 
pievos buvo apszviesti balsga- 
na szviesa menulio, kuris tary
tum vieszpatavo tarp nesnskai 
tomu žvaig 
dro dangiszko skliausmo. 
baloj varles seimą laike, 
choru atsakinedamos ant ty? 
kaus užturkimo vienos isz ju 
o. joms nutyhis vėl sklyclo tin
gus ir lėtas balsas kaip kad 
pnaudžianezios griežles, kurį 

nuo karto kaip kad 
isz už 

kartojo

ždžiu ant tamsiai ži 
Ten 
visu

kartas 
nubusdama 
vėl 
< 4

i

snudimo 
garsiau kartojo savo: 

Džiar, džiarr -džiar, džiarr,” 
Laike tykios nakties net ir 

tie‘ atbalsiai daro ant žmogaus 
smagu inspndi, i 
skiamliejo' stebuklinga giesme- 
loHr troliai laksztingalos krn- 
mt? prie npelio, senelio kuningo 
sziydis persipildė smagiais ste
bėtinais jam paežiam nepažins 
tarnais jausmais, rodėsi jam, 
jog naktis ji apkerėjo savę 
stebuklais. Stovėjo ant vietos 
godžiai traukdamas in savo 
krutinę skanu, vešu, kvapsr 
ninga orą ir žiurėjo priesz sa
ve akimis, kurios, kaip jam 
rodėsi, nemato, nieko žemiszko 
nes tas ka mate, jaute ir girdė
jo aplink save iszžiurejo jam

nusistvpro abiem 
, peš rodei 

si jam, .k«d sairdis ^peuplgsz 
jam jia if. iszs^oks. isz josios 
tejp smarkiai pradėjo plukti.,..

neramybe,Apima Ji ube jone* 
graudumas....a v

— *Kn s-gi jsz.tyre ?— klau
sia pats save sn^kft-nsmu .sjsir- 
dyje. — Kodėl Dievas toi]i sur 

Ar žmonių nutarimairenge ?
no klaidingi: — Dieve, — sz.au 
kia kimii)gas Povylas pakelda
mas in dangų mislis ir akis — 
ar gi viskas tas yra nuodemia. 
ka žmogus laiko už nuodemia? 
— Teip
lakui klvsta!

protas žmogaus nuo- 
Daviai naktį 

gražesne už dienių gražesne ir 
stebuklingesne užauszra,.. da
viai miega, idant 
mirsztu apje .savo vargus ir 
rupesezins, idant jio prqtas pa 
silsėtu, o. vienog lengviąiiifjąm 
buna tokioj, kaip S.zi , naktis, 
ir daug smagiau, 
gaut, delko-gi laksztingąla tas 
vienas isz numylecziausiu Au
roros, Įiauksztelis, vienas isz 
gausiausiai apdovanota spar
nuotu giesminmku ue-dieną, o 
nakezia, kada žmogus miega, 
lieja, sriovias savo stebuklin
go balso; delko viskas pažadi- 
neja szirdyje 
delko ji teip 
dreba, ir jicszko szirdies.... —
Urnai nutraukė ir lyg persigan 
do savo žodžiu, nes apsižvel
gė aplink, bet

9

ę» žmogus
vargus

uz-

negu mie-

žmogaus meile, 
smarkiai plaka.

nes 
nieko nemato 9

iM)t kad su- todėl tolinus iszreiszkinejo sa-
vo mislis: Kodeine visiems 
yca.41Ucista mylėt kas tik kam

J — Ar-1 .•■

Kodėl ne

rodosi 
apkerėjo

vešu,

ihato kokia tai Szventraszczio 
scena, kaip kad
Ęoozo, svodba Rūtos, kad aky* 
flp. jo pildosi valią Dievo, kad 
ijnato įyva paveikslą, apie kę- 
ki sako szventas rąsztaą. 
ų Tas gyvas paveikslas 
lougvele artinasi, prie jo kaipo 
gyyas atsakymas ant jo klau
symu. ' Ir kuni/igąs Povyląs 
tarę sa u:. ,Gą J tok ia s st ebu k - 
liągas, gražias naktis 
sutverė del to idant žmogaus 
meiles idealui .duot pridanga- 
1«? z

— Kąs-gi isztyre paslaptį 
gąmtos, .kas-gi isztyre gilini a 
moterjszkes szirdies ? 
ro žmogų nelaimingu 
jam rojų ant žemes.

Tos jam nematytos rogiklos 
ir paveikslai didele turėjo ant 

pažiūros jo po ta 
in 

kuris

. vestuviasI r

vi

1 l. 4 .

■IMM

rii pa

Dievus
■'

!

s 
s

T Ji du
ji teikia

idant nubaust ta, 
“duszia kudy-

idant atimti nuo paverži

jio intekjne;
iptekmią persimainė; jis 
ežia,
pavogė nuo jo
kio,”
ko jo brangu iždą — dabar-gi 
visai pamirszo ko in ežia ąt- 
ejo, su kokiu reikalu. Tarytum 
bijodamas tu prisiartinaneziu 
žmogiszku paveikslu pradėjo 

y

irtis adgal. Žinojo, kad tai bp- 
vo jo seserunaite prie 
vargąmistros, ta pati,
troszko saugoti nuo žmonių su 
tuomi kuris jam jia pavogė, 
nuo kurio jis atėjo in ežia atijn 
ti — bet dabar 
nes kalbėjo sau:

— Ar-gi skirdamas tas dvi 
buitis, virszprigimties sujung
tas, nennsidecziau priesz Die
vą? Matomai jau toks yra Die
vo suradimas, nes skaiseziai 
nekaltai meilei ir Dangus yra 
malonus, jai teip pasipuosze 
gražiai žvaigždėmis.

szalies 
kuria

mi šlijo visaip

9

Dievas
patinka; jug meile yra dory- davė tokia gražia štebukliuga 

nakti,
dima bot gelbėk mus nuo pik- meile žmogaus pagražinti, 
to! — tarė susipratęs, kad nugi siaust Dievystią.

bia... O, nevesk mus in pagun-

deda priesz Dievą teip masty
damas, — Tayo nutarimai ne- 
isztvriaini! — ramino save «e- 
nelis. — Lai buna Tau amžina 
garlxu jog sutveria i tiek grožy
bių ir stebuklu, bet kodėl tuo
mi daugiau apdovanota 
ties negu diena? — 
ve pats sau klausymą

9

nak- 
vel ,užda- 

— keno9

nežeminta, nepaprastinu. Ant akimig tos puiki„s regykloS) tn
kranto upelio stovėjo eile 
dzin, tarytum

del

me- 
sumigusiu, kar 

daugi tik retkareziais ju žalios 
kratines, lygiai kaip ir kuninr 
go, pasi keli nėjo kaip kad
intraukimo in save daugiau 
skanaus oro, ir vėl be kruste
lėjimo stovėjo, o tarp ju 
baltas rūkas pasidabruotas 
spinduliais menulio ir apsuki- 
nejo medžius, kaip kad skrais
tes, kad isz ju tvėrė fantazijoj 
kuningo Povylo milžinus virsz 
prigimties dvasiu.

Stovėjo ibi valanda sujudin
tas, apkerėtas, be jokios mią- 
lies, su patvinusią jausmai 
szirdzia, kada

rūkas
kilo

poezija isz dangaus ant žemes 
iszszaukta, yra paskirtos

Senolis nieko iszprast nega
lėjo isz to visko ir 
jo krimstiesi, 
gai negeroms mislimis nusidė
jo priesz Dieva.

Tuotarpu bemąstant 
apie dangų ir žeme, arba 
visa stebuklinga ir protu žmo
gaus neapimama Dievo sutvė
rimą, atokiai paszilyj tarp me
džiu pasirodė dvi 
buitis, i szž i u r i nez i os

e>
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ka

dėlto, idant skaisezią 
apr 

Ne, ne! nuo 
domią butu naikint tai,
Dievas daro. Meile yra žmogių 
je tinągimtą, meile szventą, jai 
jos neterszia žmogaus pageidi
mai. Laimingi tie, kurie meile 
tikrai supranta, kurio jia guo- 
doja, kaipo szventa ir nesutep
ta. Žmogus mylintis skaisezią 
dora meile yra kaip kad pil
nas dievystes, •J 7

rio szirdyje dega

kad uorei kalin-
Žmo-

su patvinusiu 
iszgirdo tyku, 

atitolinta baisa žmogiszka, ar
ba gražias gaidas žmogiszkos 
dainos, kurios tuoj nubudino 
ji. Intompe ausis, 
kvėpavimu krūtinei ir 
jo atydžiai klausyt. Balsas bu
vo vyriszkas, bet gaida dainos 
saldi, daili, graudi ir po draug 
linksma, ko jau kuningąs Po- 
■\ylas negalėjo gerai suprasti 
nes žingeidumas liepė jam 
d y t tik. žod ž i u s da i n os, 

aidos ateiiinejo prie jo
Iszgirdo sekąn-

O* r»

szalies szilo.
ežius žodžius:

sustabdė 
prade-

9 

gau 
kurips 

nuo

"Naktis aplink soja tyla;
Dingo saule nuo dangaus;
Vejai is kutena szyla, 
O jausmai szirdl žmogaus.
Kiekgi grožybių aplinkui?
Kaip smagu* laikas nakties!
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Pranukas, 
malkakorczio, 
diena girrioje pp medžiu 
ko ir mokiesi karsztai.
tai turtingas ponas pasiredias 
in žalia surdota, su žibant© 

kuris 
gir- 

grau.dinga 
prisiartino

z- /zzh

surdota, su 
žvaigžde ant krutinės, 
tame laike medžiavo toje 
rioje, 
verksmą 
prie jo ir užklausė:

— Ko teip grąudžei 
mano kudki ?

— Geras pone — atsake 
Pranukas — tėvas mane nu
siuntė in miestą, idant pirktau 
aptiekoje gyduolių del 
motynoles, kuri jau 
nesiūs serga, o 
gas pameczian krepsziuka 
piningais.

Girdėdamas tai 
sznabždejo ka loki in 
dranga strielcziu, po tam isz- 
emias isz kiszeniaus puiku szil 
kini krepsziuka pripildyta
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galybe— Ah, kaip didele 
yra tos szventos meiles! Ji ne 
tik daro laimingais tuos kurie 
tarp saves jia dalinasi bot kar
tais net ir kitus žmones; pą- 
v.eizdan: jaucziuosiu dabar vi
sai labningu, szirdis mano per 
piktinta jausmais labo jiems 
linkejancziais 
džiaugsmo, 
Dievui, 
jiems jos, kad nepadariau ju 
dvieju nelaimingais.

> 
ir 

kad

jausmais 
padekavones 

nepei’traukiau

V

BALTRUVIENE.

verki

mano 
kelis me- %

asz nelaimin-
su

ponas pa
savo

• « jie

savo kudy- 
ainžinai uolai-

Kaip vyras in darba, 
Tuojaus džiaugėsi boba

Duris užsidaro, 
Girtavimą daro, 

Vaikelius lauk iszvaro.

>

Negerai 
daro tie tėvai kurie pagal sa
vo noru savo vaikus verezia 
priimt luomą motersytes;
nekarta buvo per tai didžiau
siais neprieteliais 
k i o, nes daro ji
mingu, nekartą sutrumpina gy
vasti ir duszia prapuldė.

Tamsus da žmonių protas 
negal suprasti ; valios Dievo. 
Žmones da teip akli kad
gal suprast kas yra dorybia

no- 
i o 

kas nuodemia, kad meile dau
giausia perstato sau nemora
li szko j prasmėj, o tuom tarpu 
ji turi but škaiseziausia.... Bet 
Tu Dieve užslėptai priesz žmo
gų savo nutarimus dėlto, kud 
jis duota jam protą tyrinėda
mas
paslaptis, tobulintu, 
tu ir pažintu <£nvo darbus, Ta
vo iszminti neapimama 
gaus protu. Tavo galybe.

Vieną karta vyras, nuo darbo
. ......... pavejo, 

lu. stuba inejti negalėjo,
Valandą už duriu stovėti tu

rėjo.
Szeip teip, pas boba insigavo,

Ir nelabai grąžei rado, 
Nu ir tuo susirupcziąvo.

Riksmas, klyksmas pasidarė
Na ir iszvare,

Kas buvo, nesakysiu
Del saves pasiliksiu.

Oj tos kendes ir alutis,
Tai geriaūses prietelutis,

Bet nęužilgio alutis nustos, 
Bobos bus kitokios,

Nes kolei bobos girtuokliaus

9

9

metu,
Ir toji sau cziuba pastato, 

Mamule tik szaiposi,
Kaip prie dukreles jaunikei 

taikstosi,
Dukrele pasiputus cziauposi

O motinėlė aluezio provijesi
Kad žentelei fundytu, 
Iszsigerti nesigailėtu.

Mergeles kiaulių ganyti, 
Ne cziubus ant kaktos darvti

Siūti iszsimokykite.
»Jekute susilopinkite, 

Mainuiia darbia iszvaduokite.
O gal tasai cziubas pilnas va 

balu,
Kaip kareiviai vadina kiutiu.
Jau bus pabaiga svieto kibą

Bą po našia žvake žyba.
O jau cziąupytis moką

ir in akis 
szoka.

Asz apie kėlės tokias girdėjau;
Tiktai dabar nutylėjau,

' O kaip nepasitaisys,
Tai mano koezelas isztaisys.
Tuom laik plaukelius grąžei

7

Mamos neklauso
9

9

9

jr dasekinedamas Tavo 
apszvies-

krepsziuka 
auksu, užklausė:

— Gal tai szitas 
kas, kuri pametei?

— ()j ponuli no tas! Mano 
buvo ne tokis puikus ir neturė
jo tiek 
randasi.

— O gal tai szitas? — 
klausė strielczius, 
Frauukui, 
krepsziuka.

— Tas pats, tas pats geras 
pone! — suszuko isz džiaugs
mo Pranukas. t

Strielczius atidavė jam krop 
sziuka, o fionas tarė:

— M y lemas mano kudyki, 
o kad meldeisi teip szczirai ir 
man nesumelavai padovanoju 
tau ir mano krepsziuka 
auksu, kuriame raudasi.

II.
Mikutis, piemenukas isz ar

timo kaimo dagirdes apie Pra
nuko atsitikima su turtingu 
ponu, nutarė pasinaudoti taip
gi. Dagirdes nuo žmonių kn-i 
da tasai ponas vela ejs ant me
džiokles, nuejas in girria, at
sisėdo po medžiu ir pradėjo 
rėkti kiek tilt turėjo pajiegu:

— O asz nelaimingas, paine 
cziau krepsziuka su piningais! 
Ka dabar pradėsiu asz nelaii 
mingas. Oj mano piningai!

Ponas iszgirdes jojo verks* 
ma, prisiartino prie jojo o isz* 
emias isz kiszeniaus krepsziu* 
ka su auksu užklauso jojo:

— Ar tai tavo?
— Mano, mano! — 

Mikutis, žiūrėdamas godžei in 
krepsziuka ir isztrauke ranka 
idant jin paymti.

Bet strielczius, kuris radosi 
prie pono paszauke rustai:

— Oj tu begcdiszkas melą-
mano 

tuojaus asz

krepsziu-

piningu kiek szitam

maža

uz- 
rodvdamas •r 
suplyszusi

su

susiszukuokitiu
Panosia nusiszluokite
Szlebukia pasikeikite, 

To prisilaikykite, 
Ir senos Baltruvienės 

klausykite.

J

U

pa-

-------- JSįa luvnu.u.c,

Tai vyrai su bobom rodos ne
gaus,

V is juosius apgaudinės, 
Kada tik proga turės.

# # *

Czikage vienas strytas, 
Artistais apgyventas,

Tai visokiu funiu ten padaro, 
Ir buna juoku begalo.

Mergina kokiuAen sriutu pa
dare, 

Na ir vaikinui padavė,
Del kito,pavedė, 

s Kaip ižgore, 
In sienas kabinosi 

Ir draskosi.

/

naudiu-

t

ŽINOJIMAS NĖRA 
UŽTEKTINAI. .

.Nora užtpktįnąi tiktai žinoti, 
bet reikia savo mokslą ideti in 
praktika norint būti 
gam tautai ir žmonijai.

Payyzdyn, jus žinote, kad gc 
riausias vaistas žmogui, varto
ti yra Parot glory del subudavo 
jimo, ir nerviszkumo, aniems, 
priduos jums daugiau kraujo, 
subudavos jusu muskulus.

Bet kas isz,to žinojimo, jeigu 
kuomet tu jautėsi nusilpęs, ner- 
viszkas, ir to žinojimo neprąkti 
kuojų,ir nenusiperki tuojaus 
vien ar szeszis butelius visiems 
gerai žinomo Elixir sveikatos 
tvėrėjo Partoglory?

Tukstanczihi žmonių pasi
naudojo tuo žinojimu, ta pati 
ir tu turi padaryti. Sekite pro
tingu žmonių pavyzdi, ir ordo- 
riuokite Partoglory sziaądie- 
na. ' Vienas butelis kainuoja 
vienas doleris, szeszi buteliai 
kainuoja $5.00; mes siuneziame

tas žmogus, ku- 
tikra meile 

bjaurisi piktadarytemis ir ne 
dorybėmis. Neveltui meile yra

jau prade- priskyrta prie tuju didžiausiu 
krikszcziouiszku dorvbiu: “Ti S' 
kybą, meile ir viltis.” 
gaus protas vis da klysta . ir
tik prie gilesnio prigimties ty- 

apie rinejimo tobulinasi, apsiszvie- 
czia pamato daugiau teisybes 
ir suprąnta geriau Dievo nutu
rimus ir suredima.

Teip mąstydamas ir dumoda 
mas kuningąs Poyylas ėjo. nu
leidęs galva net pakol nesu
grįžo in klebonije. Ten tacziąu 
puolėjų negu atsisėdo^, atsidu
sęs isz gilumo, savo krutinės 
kalbėjo: , „, ■ ;

jam
zingai dabar “daleisiu

suriko

lo.

zmo- 
Lai 

buna Tau amžina garbe —: bai
gė senelis savo mastis, kad ir 
man atidengia viena isz savo 
nutarimu szia nokti.

Jap yieto'n priesziuimosi no- 
” ir sa

vo palaiminimo jiems suteik
siu, nes to verti ir Tu Dieve 
teip surodiai, idant žmogus bu
tu laimingu.

Ii’ atsiklaupęs meldėsi va- 
landa, o po1 tam. iszširedes atsi
gulė, da karta porsižegnojes ir 
atsidusęs, ir netrukus ramiai ir 
saldžiai užmigo. ,

.......... (GĄLAS.).. ,

Norėjai prigauti 
Palauk

žmogiszkos 
szviesoje 

menulio kaip kad szeszeliai.
Tie du gyvi szeszeliai artinosi 

prie stovinezio in medžio stuob 
r i atsi rėmusio kuningo Povy- 

Kuningas vėl buvo kaip
kad apibartas tuo nąuju apsi- 
reiszkimu, tuo nauju paveikslu 
kuris atgaivino aikszte. Kru
tanti žmogiszki paveikslai bu
vo kaip kad nutepliotais ant 
milžiniszko abrozo žaliuose ro
muose; buvo ju du, o iszžiurejo 
kaip viena esybia kuriai buvo 
paskyrta dovanoj ta tyki, grą- 
ži, stebuklinga naktis.

Kunipgas
nepasijudinans, 
ginus nematans ir 
tis apart to paveikslo, 
mato prįeszais save. Szirdis jo
vienog'smarkiai plake ir susi
judinimas jo vis du didinosi, 
kadangi iszžiurejo jum buk

valanda stovėjo 
nieko dau- 

nojaneziąn- 
kuri

■iL \ litšfe:A«> ■■ ■'

l

.i

■y m i k ■ » 'i ■ •»

Miriadą pulkauninkas Roose veltas sutvėrė

Franci ją. — Kur da vienas pairi jotas ?

liuosnoriu ■
pulkus du metai adgal, bet jam valdže nepaveliuo keliauti in i

Ant Murkė t stryto,
Vaina atsitiko, 

Dvi bobos susirupoziavo, 
Tufbut nuo. gorimo svaiguli 

\ . gavo.
Nesipeszkite moteriukes juk 

tai negražių 
Ba asz dabar laiko neturiu, 

Tai ir pakoloti negąliu
Bot kaip da karta-ka dagirsiu, 

■ Tai smagoi ąu ^ocziolu užkir 
siu.

*. * *
Ar žinoto, ką reikia daryti,
Kad augsztosnią iszi’odyti,

i

•». j L r .M ‘t ;J;e i
•J

*

gi!
pono.
tau duosiu užmokesti!

Isztares tąi, nulaužė szakU 
nuo artimo medžio ir iszmoke- 
jo niažam melagiui užtarnavus 
šia bausme.

Su teisingysta toliau nuejsit 
no kaip su melagystėms.

— F. B<

Kaip visos.
Jaunas advokatas in 

daktarių.
— Ar ponia ne pasiliktumei

mano pati ?
Jauna daktarka:—

asz turiu

jauna.
gerai supakuotus. Prisiuskite 
orderius tięšiai J

APTEKA PARTOSA
J60 Second Ave.

New York, N. Y.
Kentėtojai npę. negymnulia- 

vimo ir kitu viduriniu ligų turi 
vartoti saldaines Partola. 
dele deže kainuoja tiktai

" n
Dept. L. 5

»

Szau poną, 
to, kaip mano prosenci: 
no bobute ne tekėjo

Perpra
tau k vtis

Reikia plaukus pastatyti
Ir cziuba padaryti.

O žinote, jog ir mergaite W ’nas doleris.

v?.' l, 1̂ 
‘i’*, y n* ■VA

A.
U j. <■ i t. i

Di- 
vie-

Ma* 
už vyro, 

mano motina ne tekėjo, asz no 
tekėsiu ir mano duktere ne te<

,(G.13)|kes!

. :

J
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— Ketverge pripuola 
Daugu Žengimas. ” Kasyklos 
ta ja diena gal nedirbs.

— Subatoj buvo Readingo 
kasyklų pede. Žmones mal- 
sziai apsiėjo.

— Praejta Panodeli vakaru 
visi tie kurie eme dalybas par
davime Liberty Bondsu ir t. t. 
aplaike puikus randaviszkus 
medalius už ju darbszav’ma del 
valždios.
ti isz vokiszku armotu 
laike kares per Amerikonus.

— Sziandien prasideda rin
kimas aukn del “ 
Army” draugijos.
kiek galite.

— Lietuviu Benas (Ntaha- 
noy City Band) laikys 
pirmutini pikniką, Ketverge 29 
szio menesio ant Pleasant Ilill 
kalno. Szokiai ir kitoki pasi
linksminimai ant szviežio oro.

y,

M ėdalo i yra padirb-
pairnti

Salvation
Szelpkite

dideli

■"

Vietinis

< i
ru-

IJetuvin Diena »»

ap-

k

■

I

“Tautos Fon
do” komitetas jau pradėjo 
pintis apie 
kuri atsibus 15 d. Augusto.

— Visi kareiviai kurie
laike užpraszimus ant C. S. F. 
(?o. bankieto, tegul ateina apsi- 
redia pilnam uniforme (>:30 vai. 
vakare. Komitetas.
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parapijos

p. Viktorą L.

Antra diena Velykų, Sla- 
prabaszczius 

kun. Zbojanskas survszio maz- 
motervstes

Boczkausku viena isz iszduoto- 
ju laikraszczio
Rože Tamaszauskiute. Vėl i mi
me linksmo ir laimingo gyveni-

Jauna pora iltims puiku 
No. 336 W. Mahanoy

m o.
nania po 
st.

< 4 y, su p.

— Robertas Rutkauskas pir 
ko sau del gyvenimo dideli pui
ku narna po No. 310 W. Pine St

— Gausite visokiu kvietku 
vazonikuosia ir palaidai pas 
Flower Shop,
W. Centre ulyezios.

— Dar priimamo 
del visokiu Kvietku del 
coration Day” (30 Mojaus).

.Jennie Refowicb,
129 West Centre Street.

O’Conneri 100 
(M. 30) 
orderius 

“De-
> >

Boczkausku Salėj e.

2C Mojaus — LesterPanedeli,
Balius.

Utarnlnke, 27 Mojaus — Zazz
balius. '

Club

Band

Seredoj, 28 Mojaus — Slavoku Sokolu
balius.

Ketverge, 29 Mojaus — Lester Club 
balius.

Panodeli, 2 Junlaus — Lietuviu Base- 
Ball Klubo, balius.

Utarnlnke, 3 Junlaus, — L. S. S. 46-ta 
Kuopos.— Teatras.

Namas Purškiuos 5-ta« diena Junlaus.

Namas Mirusio John T. Quin, po No.
22 N. Main St Mahanoy City, Pa. bus 

Ketverge 
Gera

pastatytas ant pardavimo, 
5—ta Junlaus, 2 vai. popiet, 
vieta del biznio, galima plgei pirkti. 
Apie daugiaus galite deslžinoti Quino

(J.5)buezerneje, Main Ir Centre St.

ANT PARDAVIMO.
Visas lotas ant keturlu famillju po 
No. 336 — 338 W. South St. ir 337 — 

Parsiduos atski
rtai arba visa lota atsiszauklt ant ad-

Mrs. Morris, 316. E Centre St., 
(to 44)

339 W. Spruce St.

tcho
Mahanoy, City Pa. arba 

J. E. Morris, 
311 W. Arch St., 

Pottsville Pa.

$50 nagrados už informacija 
kas pavogė automobiliu.

MahanoyMojaus 9, terp
Plane o Girardvilles, likos pa
liktas Fordo automobilius ant 
kelio isz priežasties sugadini- 

No. 307,755, inžino
267,1122, 22 arkliu pajiegu. 
Užpakalije truputi inlonktas, 
vienas fenderis ir duris sulenk 

Kas man pranesz tai ap-
laikys 50 doleriu nagrados.

Aleksandras Kinkis, 
610 East Pine St.
Mahanoy City, Pa.

mo. No.

tos.

Ml

rasztinen pluszta

Originalas (rusu kalboje)

Esantis Ryme, Gobiamas Kanaunin
kas Kazys Prapolianls prisiuntė Egze- 
kutyvlo Komiteto 
dokumentu, kuriuos ežia isztisai pa- 
duodam.
su kanauninko Prapollanio paraszu ir 
jo oflciajalla antspaudu lieka musu 
rasztlneje.

Egzck. Komit. Informacijos Biuras. 
UI SIJOS KELEIVIAMS

PRIE SZV. STANISLOVO BAŽ- 
NYCZIOS ROMOJE.

Szv. Stanislovo Prieglauda Romoje 
tapo Instolgta po Liublino unijos 1569 
motais, kuomet Lietuva faktiszkai pra 
dėjo nustoti savo vardo, Ir kuomet 
viskas Lietuviszkal, nežinia kodėl, pra 
dėta vadinti Lcnklszku.

KAIP GALIMA PRIESZA 
PERGALĖTI. Pullman Davenports Uždaromos Lovos.

Ugi ir trumpi modelei.
Dr. KOLER *4

*

INSTAtttA

vardo, Ir
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Isz laiko Vieszpatljos Durnos Atsto
vo M. Yczo, 2 d. rugsėjo, 1917 metu, 
Szv. Stanislovo Bažnyczlos Kapelionui 
Kanaunikui, Prapuoleniui: — “Da
bar apie Szv. Stanislovo 
reikalus. Czia (Petrograde) jusu 
prieszai nesnaudžia, ir norėtu iszgauti 
ta bažnyczia busianeziai Lenkijai. 
Iszsiklaidžius musu Valdžiai, jie bu
tu ir gavo, bet asz pasipainiojau. Jie 
iszkelc szita klausima tuojaus po re
voliucijos.
žinių Reikalu ministoru. Jisai pa
tarė baronui Noldo sziamo klausyme 
pasitarti su manimi, ir asz jam paalsz 
kinau, kad Ju reikalavimai 
tuotl.
tariau Ministerijai Szv. Stanislovo 
reikaluose nenusileisti Lenkams, nei 
vienu žingsniu ne pasitarius su

Nurodžiau Jus kaip asmenį 
susipažinusi su szituo

Prapuoleniui:
bažnycz.ios

(Petrogrado)

bažnyczia busianeziai

Mlliukovul esant Užrubc- 
Jlsai

nepama- 
Apibrlcžiau Justi asmenį, pa- 
M in isterijai Szv.

Ta-

lovo Instaiga.

SU

Vys-

szaltiniu kadsužinota, 
buvo Lietuvis

lluosnoros
Isz szitos priožas-

reikalus Lenku

liatoviklui.

Lictuvlu nuo

Nesenci Lietuvos apgynėju cileso 
gimė vienas isz stipriausiu kareiviu, 
kur kariauja už Lietuvos laisve ir ge
rove no su kardu, bot su didžiausiu 
inrankiu, tai yra su raszomaja plunks 
na. Tas naujas kareivis yra dien- 
rasztis “ 
lustu mus tautoje svarbiausiu reikalu, 
szis dicnrasztis drąsiai stojo priszaky- 
jc visu ir szaukia vis kovon, kovon už 
Lietuva, už visu lietuviu gcrOvo Ir lai
svo.
klausimo dicnrasztis risza, žadina, ro
do naujus takus.
tolio, straipsnis po straipsnio vis gvil 
donama.
turėjo LIETUVIU dienraszczio, 
buvo kaip ir be ranku, kaip Ir be bur-

Prio dloraszczio lietuviai grei
tai paregėjo, kur buvo klaidos. O buvo 
didžiausia klaida, kad ankszcziau lie-

Neture

Tas naujas kareivis
Lietuva.” Akyvoizdojo iszkl.

Diena isz dienos, klausimas po

Editorlalas po edl-

Kol Amerikos lietuviai no- 
tol

K

n os.

tuviai neturėjo dienraszczio.
jo dienraszczio, nematė liotuvai savo 
padėjimo, užtai ir buvo retežiuose ap

juos spaude ir tycziojosi len-kalti.
kas, rusas ir vokietys 

Amerikos
Amerikos lietuviu Seimo, iy 

parėmė.
parodo, kad

lietuviai

zCtoSEp

u

Ibwif/k.. ■Oi

>

fa A

Visos bran

638 Penn Ave. Pittsburgh, Pm

teises

nors

mista. 
arczlausla 
klausimu."

Panasziai atsiliko Ir su Szv. Stanis- 
Iki 1575 metu, atvyks

tantieji Romon isz Lenku — Lietuviu 
valstijos Keleiviai prisiglausdavo isz- 
dalles cz.eku prieglaudoje prlesz Szv. 
Lucijus "Ad Cloacai” bažnyczlos, ar
ba būdavo prižiūrimi Varmijos
kupo Kardlnalo Ilozijaus, Jo nuosa- 
vuosc namuose.

Iszt ik ru 
Kardinolas llozijus
pavarde Ožys (vėliau perdirbta in I.a- 
tynu kalba skambėjo “Ilozius” arba 
“Osius”), kuris savo kilme, būdamas 
Vilniaus micsticczlu, neturėjo
tapti vyskupu siektiszkoje Lenku — 
Lietuviu Valstijoje.

Kuomet 1575 metais isz priežasties 
Jubilojaus keleiviu skaitliu pavidejo, 
Kardinolas llozijus kreipėsi in Szv. 
Tęva Grogoriu XIII, melsdamas, kad 
pastarasis pavestu Jam kokia
bažnyczia, priosz kurios jisai galėtu 
insteigti Lenkams Ir Lietuviams Maldi 
ninkama prieglauda.

1578 metais sziam tikslui ingijes 
Iszganytojaus (Salvatoris) bažnyczia, 
Ilozijaus aprūpino ja pavesdamas 
1000 skudu.
pztis, Kardinolas Radvįlas, 
bei Krakovo vyskupas, 1590 metais 
Iszganytojaus bažnyczlos tiltui prijun 
go kita — Szv. Stanislovo bažnyczia.

Žymiausia bažnycz.ios ir 
dos geradeja buvo “Lietuve" kunlgalk 
sztaite Ona Jagailaitc, sesuo paskuti
nio vainikuoto Didžiojo Lietuvos Ku
nigaikszczio, Lenku Karaliaus, 
munto II:

Karaliene Ona, 54 metu amžiaus, isz 
tekėjusi už jauno Stepo Batoriaus, gy
veno atskirai nuo savo vyro, užsiimda 

Jinai tai pa-

tikslui

aprūpino
(Kitus Lietuvis kunlgalk

Vilniaus

prieglau-

Zlg-

ina labdarybės darbais.
kele bažnyczlos turtą in 8000 skudu.

Tokiu budu bažnyczia ir prieglauda 
tapo Lenkijos Karaliui — Didžiųjų 
Lietuvos Kunigaikszcziu Asinenlszka 
nuosavybe, ir buvo valdoma esan- 
cziais prie Vatikano, ju paežiu nuskir
tais pasiuntiniais.

Szv. Stanislovo 
priimami tiktai vyrai ant 15 dienu ir 
tiktai, lenkai, lietuviai ir kiti Lenku— 

pavaldiniai

Lenkijos

prieglaudon buvo

Lietuviu valstijos pavaldiniai (sed 
solum Poloni et Lituanl ceterique e 
Dominio Regni Poloniae.)

Tolimesnėse szlos labdaringos ins- 
taigos istorija nežinoma, Tiek težino
me, kad pastaroji buvo valdoma Tary
bos, renkamos isz apsigyvenusiu Ru- 
moje Lenku Karaliaus, Didžiojo Lie
tuvos Kunigaikszczio pavaldiniu isz- 
sklriant vienuolius ir keleivius.

Szi prieglauda buvo užlaikoma au
komis privatiszku asmenų, kuriu (ar
pe, szale vlrszmlnetu lietuviu gerado- 
ju, randasi daugelis ne lenku, būtent: 
Jurgis, Lucko kunigaiksztis (rytiniu 
apeigų) vedes kunlgalksztaite Radvi
laite, Katalike; Kunigaiksztaite Ono 
Radvilaite, Vilniaus vaivados pati: Al
bertas — Stanislovas, Olynio‘ ir Nes- 
vyžious kunigaiksztis; Radvilas, Mi
kas ir Jurgis Kunigaikszczial, Vysz- 
neveckiai (rytiniu apeigų), Adomas, 
Konstantino sūnūs, Ostrogo kunigaik
sztis, (rytiniu apeigų); Albertas Rud
nickis, Varmijos Vyskupas (isz Prū
su) • Gotardas, Vilius Butler—Prienų, 
Jurbako ir Kauno “Capitaneus”; Alek 
sandras Kazimieras Sapiega, Krakavo 
Kanaunlkas; Lesztinskls, Varmijos 
Vyskupas; Szverlnas, Žemaicziu Ka- 
naunikas; L K. Kopiec — Traku Kau
no ir Jurbako Kasztelionas; Kazimie
ras Mikalojus, Kunigaiksztis 
ryskls; Karolius, 
Kunigaiksztis; Liudas griovas Septlc- 
kis (rytiniu apeigų), ir žinoma daug 
didesnis skaitlius Lenku, kuriu tarpe 
pirma vieta užima Plocko vyskupas 
Volskis.

Reikia prisipažinti, kad prieglaudos 
geradejal, apsilankydami Romoje ir 
užeidami prieklaudon, 
knygon>savo prlžadejima, sugryžus 
namo prisiųsti nuskirta suma 
glaudos ir Szv. Stanislovo bažnyczlos 
naudai 
savo prižadus.

Isz szitos 
prieglaudos stovis nebuvo 
užganėdintas, ypatingai* kad surink
tos aukos tarpo Romoje' gyvonanczlu 
“Polonos” nepasižymėjo savo gausu
mui kas lengva pastebėti isz szito fak 
to, kad instalgos vlrszlnlnkas, Kun. 
Resets, tesurinko tarpo Romoje gyvo
nanczlu Lenku tiktai 74 bajokus (sol- 
dus) 8 centezlmus.

Carto.
Radvilas, Alytaus

inraszidave

prlo-

labai dažnai užmlrszdavo

priežasties materialia 
visiszkai

Szi apllnklnybe,
1717in. kreiptis in Lenkus ir Lietuvius 
lluosnoriu auku rinkimu Szv. Stanis
lovo instalgos naudai. Klek pinigu 
surinkta ir kam szitas kapitalas tapo 
sunaudotas, nesama jokiu žinių, 

Politlszkai — moralia Lenku — Lie
tuviu Valstijos nupuolimas žymiai 
buvo atjaustas Szv. Stanislovo instal- 
gojo, nes nuo 1745 motu 
aukos užsibaigė.
ties Lenku — Lietuviu seimas 1764 m., 
paimdamas virszmincta instaiga savo 
globon, pavedė jos
Karaliui, Didžiamjam Lietuvos Kunl-
galkszczlul Stanislovui Augustui Po- 

Toklu budu Szv. Stanis
lovo bažnyczia su savo instaiga isz 
nsmeiilszkos Lenku
savybes pasiliko valstijos nuosavybe.

Kuomet, pradėjo 30 metu po szito at 
sitikimo, isz priežasties galutino Len
ku—Lietuviu valstijos žlugimo (1795) 
bažnyczia ir inslaiga pasiliko be savi
ninko; Szv. Tėvas Pijus VI paeme vi
sa nejudoma turtą savo globon ir pas
kyrė Kardinolu Tamoli bažnyczlos ir 
prieglaudos globėju.

Szitas stovis neilgai tositesi, nes ne
trukus Lenku—Italu legijonai, vado- 
vaujant Lenku generolams Knižavie- 
cziui Ir Dombrowskiul, 7 d. Gegužio, 
1789 m. prancūzu direktorljato vardu 
užėmė Roma ir Szv. Tęva Piju VI in- 
mete kalejiman; ppastarasls ir mirė 
isztremtas Valensijoje.

Karovial apiplcszo Szv. Stanislovo 
bažnyczia, ir prieglauda.
genybes žlugo; pasiliko vien klubo už
slėptas sidabrinis brangiais akmenais 
iszpuosztas rcikvijuiindas — dovanos 
Krakovo vyskupo Griovo Zaluskio, bu 
vuslo bažnyczlos globojo (1754) Prie
glauda tapo parversta In Kazarmes, 
namai parduoti tūlam žydui isz Vivor- 
no.

Tuom paežiu laiku, Lenku legijonai, 
prancūzu valdžios Insakymu, vadovau 
jant tam paežiam Dombrovskiu ir ge
nerolui Vclgorsklul, atvyko Lombar
dijos laukuosna kariauti priosz Szven- 
taja Santara — Austrijos, Rusijos ir 
Turkijos, kurios pasirižo pagelbeti 
Szv. Tėvui ir bažnyczia!, kad galėtu 
suvažiuoti in Venecija Kardinolai isz- 
linkiihui naujos bažnyczlos ir tuometi 
nes Szv. Tėvo valstybes Valdovo.

Ir kuomet tiktai Rusijos Kariuome- 
pcrgalejus legljonierlus, užėmė

pasirižo

no pergalėjus legljonierlus, 
Vencija, tonais suvažiavo Kardinolai 
14 d. Kovo 1800 m. iszrlnko Szv. Tėvu 
Piju VII. kuris aeziu santarioczlu peiv 
gulei sugryžo in Roma.

Isz priežasties

pareikalavo 
Lietuva” 

drueziai ir szlrdingai parėmė. Tas 
aiszkiausiai parodo, kad “Lietuva” 
yra žmonių dicnrasztis, žmonėms tar
nauja, o neužmeta savo valios, savo 
paliepimu, kaip kiti aplinkui daro.

Pamato Lietuvos moeziutes nedrau
gai ir nusigando Nusigando, kad nega
lima daugiau tukstanezius žmonių szo 
kinti suiyg savo noro, bet Ra, tai ne- 
sulyg savo noro, bet sulyg bažnytines 
politikos, ar sulyg tarptautlszkos anti- 
tautiszkos socialistu teorijos, ir pra
dėjo ja persekioti. Bet dicnrasztis 
“Lietuva” drąsiai stojo ir stovi už lie
tuvius, už žmones ir su žmonėmis. Ir 
sziandien Amerikos lietuviai 
ir seserys stoja kaip vtonas ginti sa
vo tėvyne, gelbėti Lietuvos esanezius 
brolius, ir atskirt, kuris jiems laikrasz 
t is padeda ta darba dirbti ir kuris tik
tai dangstosi intcrnacionaloinls idė
jomis.

Bet kiekvienas kareivis ant Lietu, 
vybes inuszio lauko su prieszais tur 
turėti užtektinai amunicijos.
taneziai kareiviu būdami be amunici
jos nieko nereiszkia.

Bet

broliu

Tuks

svarbiu

Szv.Tevas Pijus

invykusiu 
permainų nei Napoleono inkurta 1807 
m. Varszavos Gercogyste, nei prancū
zo mlpcratorius kalinys Szv. Tėvas Pi 
jus VU, neužsiėmė Szv. Stanislovo in- 
staigos likimu, ir tiktai kuomet Vie
nas Kongresas pavedė Lenkijos Kara
lija Alegsandrul I,
VU, d. 20 Rugsėjo, 1818 m. Szv. Stanis 
lovo bažnyczia Rusijos impperatoriul 
— naujamjam Lenkijos Karalių.

Sulyg Vatikano Kontrakto 5 d. sau
sio, 1818m. Rusija paveldėjo bažnyczia 
ir prieglauda, ir nuskyrė Kanuaninka 
Piva instalgos administratorium. Vie
nok iki 1824 inetu, Rusu valdžios ran
kose tebuvo tiktai bažnyczia, namai 
pasiliko svetima savastimi ir tiktai 
vėliaus Rusijos pasiuntinys pasekmin
gai užbaigė byla su asmenimis, val
džiusiais nejuodomu instaigos turtu.

Sulyg sutarties Rusijos valdžiossu 
Vatikanu, prancūzu paliktoji suma tu 
rojo visuomet pasilikti Vatikano, (ir 
ik| sziu laiku suteikia instaigai nuo- 
szimeziu sumoje 2970 franku in mo
tus.) vedime, todėl Aleksandrui I pri
siėjo iszpirkti instaiga ir užmokėti už 
ja 23, 867 rublius 68^ kapeikų. Rusu 
Misija, sulyg oficialiu žinių, ppaemo 
szituos pinigus pas bankieriu Taflo- 
nlja — iszviso 15647 skudus 35V& ba- 
joku; Jam tapo pinigai sugražinti isz 
Vaszavos Valstybes Kaznos. Nuo 
szio laiko Szv. Stanislovo instaiga ran 
dasi Rusijos pasiuntinybes Romoje 
tiesioginėje priklausomybėje.

Didesnio aiszkurno delei — Klausy- 
man: keno savastimi yra Szv. Stanis
lovo bažnyczia su 
jos prieglauda keleiviams — reikia 
pažymėti keletą istoriszku faktu apie 
Lenku — Varszavos iždą ir jo lietima- 
si su Lietuva.

Lenkija buvo beveik vienintele EuV 
ropoję valstija, kurioja nesiranda nei 
finasu ministro, nei iždo.
dalyku stovi pagerinti, Lenku—Lietu
viu seimas 1763 m., po pragaiszingu 
szaliai vieszpatavimui Augustu Sakso- 
nu, nutarė, kad sutinkant su Liublino 
unijos punktais, Lenkijoje butu nuo 
Lietuviszko atskiras iždas.

Kuomet 1773 metais Szv. Tėvas Kle 
mentas XIV panaikino Jezuuitu orde- 
na, tai Ju visas valdžios sukonfiskuo- 
tas turtas Lietuvoje prieszingai ins- 
tatams papuolė in Varszava. 
va negavo nei skatiko, 
tasai kapitalas, jeigu anais 
nuo szimczial sieke 694.562 auksinius 
Lietuviu ant Lenku nusiskandimus.

Su tikslu kad užbaigti szituos nesu
sipratimus, Lietuvos vice—Kancele- 
ris Cheptaviczius 1775 metais seiman 
inesze sumanymą isz Jėzuitu kapita
lo inkurt Edukacijos Komisija abioms 
tautoms (pirmuoji “apszvietos minis
terija"). Sumanymas buvo priimtas; 
Komisija inkurta, kurios pirmininku 
tapo paskirtas Vilniaus vyskupas, ku
nigaiksztis Masalski, bet pinigai ir 
ant tolinus pasiliko Varszavoje, kas 
savo atveju šukele nuolatinius nesu
sipratimus is nesutikimus tarp Vil
niaus (Lietuviu) ir Varszavos (Len
ku) už nereguleri siuntinėjimą algos 

Principales Lietuvos 
Mokyklos" (Schola Principalis Magni 
Ducatus Lltuaniae) ir mokytojams jos 
globojaneziu kitu mokylu Lietuvoje,.

Tolinus bus.

Valstybes Kaznos.

priklausoma prie

Kad szita

Lietu-
Koks -buvo 

laikais

profesoriams 44

A NATION'S STRENGTH 
IS IN ITS FOOD SUPPLY

Create a Rgjervo
ANCRICA MUST FEED 
IIO.OOO, OOO ALLIES

Create a Reserve

Vienas gerai 
apsiginklavęs gali apimt tukstanezius. 
Kad apgalėti priesza, tai reikia turėti 
amunicijos.

Brolau! Kovojo už lietuvyste amu
nicija tegul būti,tiktai žinios, patari
mas, pasiszventimas. O kad žinias 
ir paturima turėti, nelszvcngtinai 
reikia eiti žinių if pažinimo arsenalai! 
kad tenai to pasisemti.
ir lietuvystes arsenalu yra dicnrasztis 
"Lietuva". Jojo kiekvienas randa 
sau tinkamos amunicijos ir kanuo
loms ir paprastiems szautuvams. Tai 
gi kasdien brolau semk ta amunicija 
isz dienraszczio 
kariauk kiek tik spėkos turi.
pats semk, bot if pasakyk savo drau
gams, kad kasdien semtu ta amunici
ja žinias ir pažinimu isz dienraszczio 
“Lietuvos”.
nicijos mus žmonos pasisems,

paslszventimas. 
turėti,

Tokiu žinių

Jojo kiekvienas

Lietuvos”, semk ir 
Netik

Juo daugiau tokios amu 
tuoin

jio bus stipresni, galingesni ir tuo bus 
greieziau nugalėti lietuvybės prieszai.

Vienok 
kiekvienas 
Jei isz

kiekvienas 
arsenalas 
niekur

szaltinins, 
turi dugnu.

prinebus

Tam reikalinga

pildoma, jei mažai kas prie leidimo 
“Lietuvos” dienraszczio prisidės, tai 
jis negales gaminti gerai amunicijos. 
Reikia, kad butu gaminama pirmos 
kliasos amunicija.
daugiau indeliu, daugiau organizaciji- 
niu kapitalu.
lietuvio yra pareiga insigyti po szera 
“Lietuvos" dienraszczio “Treasury 
Stock", kaina $10.00, delei dienrasz-

Taigi ta atlikti rei
kia kogrcicziauslai.
reikaluose kreipkitės in:
3253 S. Morgan Str, Chicago, Ill,

ĮGALIOTINIAI.
“Lietuvos” Bendroves Szeru 

pardavėjai:
Apsega, L. Cleveland, Ohio
Orlauskas, K. A. Rochester, N.Y.
K. Abyshell, Detroit, Mich.
Vitautas Šliauki is, Ansonia, Conn.
J. Butkus, New Haven, Conn.
S. Ambrasas, Amsterdam, N. J.
A. S. Trecziokas, Newark, N. J.
Kaz. Sliimkus, Brooklyn, N. Y.
M. Karosas, Waterbury, Conn.
Mateuszas Vilkcviczius, Youngstown, 

O.
A. Trainaviczius, Nashua, N. II.
Ant. P. Ostieka, Waterbury, Conn.
M. Kupris, Wilkes Barre, Pa.
P. J. Lalas, Amsterdam, N. Y.
Jos. Kardas,, Wyoming*, Pa.
T. K. Pangonis, W. Frankfort, Ill. 
Juozas Žekonis, Westfield, Mass. 
Julius Kirdulis, Cicero, III.

Todėl kiekvieno tikro

dienraszczio

ežio pagerinimo.
Sziuose visuose 

“Lietuva,”

Ant. F. Lauruseviczius, Gilberton, Pa.
; —Apgarsinimas

P. J. MULDOWNEY 
KONTRAKTORIUS 

223 W. Mahanoy St. Mahanoy City

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

Lietuviszkas Graborius

A. J. SAKALAUCKAS
I t ų f

801 EAST PINE ST. 
MAHANOY CITY, PA.

Dr. KOLER yra viena
tinis tarpe Lietuviu da
ktaras Plttsburgo. Mo- 
klnosl Varszavoje, s tu- 

I dljavo beglje 2t m. in** 
> vairias ligas vyru ir 
' moterų, Lodei jas nuo< 

dugnini pažlnsta. Gydc 
užslnuodlnlma kraujo

Ir silpnybes vyru, spuogus, niežejimu* 
ligas tinimo, in vairias ligas paelnan- 
czlas nuo neezystumo kraujo.
szauklte ypatlszkal, per laiszkus asi 
negydau. Dr. Koler kalba Lenklszkal 
Ir Ruslszkal.
Of Įsos valandos: nuo 9 ryte lig S 
vakaro. Nedaliomis iki 2-v. popiet
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Pas mus gausite goriausia pirkti visokiu naminu rakandu,
Karpctu, Pocziu, Drapanų vyrams, moterems ir vaikams.
Fonografu, visokiu Lietuviszku rekordu. Ateikit pamatyt 

201 W. Centre St. Mahanoy City, Pa.
vivilinilij Shenandoah ir Mt. Carmel, Pa.

n 111 * • • • 1» ib W Iii ■■ S S ■ »> Mm —i ii»ii

PIRKITE GROJAMAS MAŠINAS Iš MUSŲ FIRMOS
KIEKVIENA MAŠINA GVARANTUOTA.

AO-
%*

didumo, kaip:. Columbia, Vlctrola ir kitus. IJtliuanla groja teisingai,

• šita grojama mašina vadinasi LITHUANIA.
išdirbinio ir visokiausio» Lithuania groja rekordus visokiausio 

r ’ ■

puikiai reprodukuoja, balsai esti aiškus, švelnus, tyri 
Itašykitė apie jšlygas, o aplaikysito visas informacijas.

Rašydami laiškus adresuokite:

S. .P., TANIS,
1233 West 111th Place,

Reikalingi agentai pardavinėti musų grojamas mašinas.
JRvrl fl m i Ini&lrna fi/1 irslz 1 f A • >

1233 West 111th Place, Chicago, Ill.
W W w MB MB **»■**>**<»■ MM » MM MB MM MMMMM^^

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

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

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

MERCHANTS BANKING TRUST CO. 
MAHANOY CITY, FA. 

—DIREKTORIAI— 
L, Eckert, Vice-Pres.D, M. Graham, Pres. I>. Eckert, Vice-Pres. D. F. Guinan, Treas.

J. H. Garrahan, Attorney W;F. Rynkewicz A. Danisewic* M. Gavula
P. C. Fenton T. G. Hornsby

AMŽINA ATMINTIS MOTINOMS IR4EVAMS1
Tiems Lietuviams, kurių sūnūs, broliai ar šiaip gimines yra paimti j karlumcnę 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 žvaigže yra di
džiausia garbe ir paguodonč, Įcadangi 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 žiedas turžtų rastis pas kožną vieną mylintį laisvę ir kurio gimi
ne yra kareiviu Amerikos A r pi i jo j. Tą žiedą gali nešioti kaip vyras taip ir moteris, ir ga
lima gauti su viena, dviem ar trim žvaigždutėms. Užsteliuodami šj Žiedą, atsiųskite sa\ o 
piršto mierą ant kurio manote nešioti ir mama drauge su pinigais piisiųstitc, o mes Jums 
prisiusime tą garbės vertą žiedą.

Sterling....

1OK Auksinis...............10,50

14 K Auksinis............... 13.50

Prekės šių žiedų yra sekančios:

........$1.75

Taipgi moterims ir vyrams yra labai tinkamos nešioti špilkos, 
paveikslas kareivio kepurčs, su viena, dviem ar trim žvaigždutėm, 
prekė 35c. už kožną.

Siųskite užsakymus ir pinigus ant sekančio antrašo.

COLUMBIA COMMERCIAL CORPORATION (Inc.)
160 North Willi Street, Dep. 60 CHICAGO, ILL.

^>>ir

' moterų, todėl jas nuo<
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Capitol Stock $125,000.00
Surplus & Profits $100,000.00

Mokame antra procentą ant 
sudėtu piningu. Procentą pri- 
dedam prie Jusu piningu 1-ma 
diena Sausio Ir Liepos mene- 
suosc, 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, Subato- 
mls 9 ryte lig 12 vai.

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

NAUJAS $) IŠRADIMAS
Del Prakaituojančiu Kojiį

Prakaitavimas žmo
gaus kojų, tai yra di
džiausias kankinimas 
kaip dideliems teipir 
maži e pi s. Didelis ne
smagumas yra iš ne 

skanaus kvapo kaip ir kenkentis žmo- 
| gaus sveikatai. Prakaituotos kojoę tai 

pradžia visokių žmonas H<ų*k pavargi
mo viso kūno. Musų naujai išrastos <y» 
duolžs išlydis prakaitavimą arba šlapu
mą Jūsų kojų | labai trumpą laiką ir męs 

I užtikrina m jdg nieko ne kenks Jūsų syei- 
I katei. Su buteliu bus aiškus lietuviškas

a 
su prisiuntimu. Piningus siųskite adresu:

URBUI REilDY C0., 
Distributer

Dtp. B. CHICAGO, Al.
k <.

laiškas su paaiškinimu. Preke

160 K. WELLS St ,

W. TRASKAUSKAS
^GRABORIUS—
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PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY, P£.

Laidoja Kunus Numirusiu, Pasamdo 
automobilius, rlglnus Ir vežimus del 
laidotuvių, kriksztinlu, pasivažinėjimo 
Ir tt. Krausto dalgtus ir tX
520 W. Centre SU Mahanoy City. Po.

Phone. Kensington 1100 W
DR. E. G. KLIMAS

Lietuvio Gydytojas Ir Chirurgas.
Atidarė nauja ofisą South pusėje

Priėmimo valandos 2 Iki S popiet 
Nedėliojo 6 iki 7 vakaro.

1624 S, 4 St. Philadelphia

> : Jauni
: tu-Reikalaujam.

14 liuoio laiko vakarais. £ali uždirbti nuo 
$10 iki $15 į 
su musų nauj
laišku:

į savaite, pereidami per atubaa 
auju išradimu. Atsišauki t tik 

URSUS REMEDY CO., «
160 R. WELLS St., Dsp. B. CHICAGO, HLDtp. B.

NAUJAS ISZRADIMA3.
DEL PLAUKU.

4

<

Dekavoje % milijono žmonių 
už puikus plaukus, o teip-gi 
sulaikė puolimą plauku labai 
trumpam laikė, in vieta iszpuo 
lusiu, atauga tankus plaukai: 
G varanty. Informacijas dykai. 
Pasakykite kitoms tautoms, 
Raszykite pas:

Drs. Brundzas Cosmetics, 
SU. W. Brooklyn, N. Y*
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ALL NATIONS DEPOSIT BANK 
...Su Lalvakorczlu Skyrium...

P. V OBIECUNAS IR KOMPANIJA 
12th mid C'arson St., S. S. ■ Pittsburgh, Pa. 
Tai yra vienatine Banka kuri senei žinoma 
Lietuviams. Banka talpinasi savam name kur- 
rio verto iszncsa apie $150.000 ir vartoja szc- 
me laiko apie milijoną dolierlu ir randasi po 
kontrole Vai. Ponnsylvanios. 
Pinigus moka 4 procentą, 
in visas dalis svieto.
Užlaiko Notarijialna kancelarija dol padirbimo 
Doviornascziu ir kitokiu dokumentu reikalin- 

Užrubcžinis skyrius randasi po 
vadoviąto gerai žinoma Karoliaus Varaszlaus 
valdiszko Notarijuszo.

Naujas Lietuviszkas Graborius

i
 Kaži s Rėklaitis I

516 W. SPRUCE ST. |
MAHANOY CITY, PA. |

1 4fyil

I

ga Lietuvoje.

Už sutapintus 
Siunczia Pinigus 

Parduoda Laivakortes. A. C. NOVAKAUSKAS
:: Advokatas ::

Cor, Main and Centre Street
SHENANDOAH, PA.




