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Isz Amerikos
Razbaininkas paliko suriszta 

motere deganeziam name.
Philadelphia. —

mas, buk jisai ka tik likos pa
leistas isz kariumenes 
tai nežinomas 
atejas pas
port, melde idant jam duotu 
piningu ant nusipirkimo mais
to.
ta kambari sujieszkoti
kiu piningu, razbaininkas nu
ėjo paskui motere, mete in 
akis raudono pipiro, 
motere ir uždegė narna idant 
niekas nedažinotu apie jojo 
darbeli.

Ant

Kalbeda-

kokis
razbaininkas

Mrs. Rose Kappa-

Kada motere nuėjo in ki
šami-

mete
suriszo

giliukio subėgo kaimy
nai ir užgesino ugni in 
nes kitaip, motere butu 
gus.
Užmokėjo $150,000 už prisisa- 

vinima kito motere.
New York.— 

Davies,

laika, 
sūdo-

patogia pacziule.

A. 
in

ir pasiliko aficie- 
Pacziulei ne buvo nuo-

4 6

sugrąžęs
gyvenimu

Kareivis 
isz važi įlodamas 

Francija, paliko savo jauna ir 
Po kokiam

tai laikui Davies atsiženklino 
musziosia 
rium.
bodu jog josios vyras teip toli
randasi nuo josios, susipažino 
su tūlu milijurrierimn ir vede 
linksma gyvenimą.

Aficierius Davies 
namo, dažinojo apie
savo neteisingos moterėles, ap- 
skunsdamas milijonierių už pri. 
sisavinima savo paeziulės. Teis 
mas pripažino aficieriu! dideli 
atnagradijiina už ka milijonie
rius turės užmokėti jam szimta 
penkesdeszimts tukstaneziu do 
leriii.

1 9 Mo-

Vyras apraganavo savo paezia.
Reading, Pa.— Gal niekur 

nesiranda lengvatykiu ir tykin- 
cziu in burtus žmonių kaip szi- 
toje aplinkinėje.

Kokia tai Sara Bickel inne- 
sze skunda prieszais savo vyra 
ant persiskyrimo kuri ir aplai- 
ke o visa priežastis tojo persi
skyrimo yra “raganysta.
tere apreiszke sudžiui, buk jo
sios vyras negulėjo toj paezioj 
lovoj ir nevalgė prie vieno sta
lo ir naudojo visokius užbūri
mus ant josios isz Septintos 
Knygos Maižiesziaus. Aplinki- 
nei gyventojai ezionais naudoje 
labai taja knyga ant visokiu 
burtu.
Nesimaudyk, o gyvensi ilgai.

Boston, Mass. — Daktaras 
Charles E. Page, kuris skelbia 
savo mokslus apie užlaikymu 
sveikatos tvirtina buk tiejei ka 
nesimaudo
niekad neserga
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Puolimas Petrogrado 
laukemas kas dien.

Bolszevikai iszguiti isz Peterhovo. Kras- 
naja Gurka liepsnuosia. Hooveris 

duos maisto del Petrogrado.

nomažai 
armijoje, kurie prižiūri 
ma aficieriu isz caro laiku. Jau 
dabar esti atsitikimu, kad žy
dai komisarai esti užmuszami.

Priesz žydus daug kursto ir 
dvasiszkija.
visame kas yra, ar kas 
bloga.
žydai komunisti 
t i gero.

Žydai pradeda bijotis naujo 
iszsi veržiipo, nes jame kaip ma
noma

civiliais komisarais 
veiki-

Žydai kaltinami 
atrodo, 

Gi mvnia nemato to ka 
galėjo padary-

ISZ VISU SZALIU
Sumiszhnas straikicriu 

Iszpanijoj.
Paryžius.— Isz Madrido ap- 

laikyta žine, buk mieste Bilbao, 
13 tukstaneziai darbininku isz- 
ejo ant straiko ir šukele mai- 

Laike sumiszimo iszky-
lo ugnis kuri padare bledes ant 

doleriu 
kitos 
laike

szati.

I«z Lietuviizku kaimelu LIETUVEI NUSIUNTĖ REZOLIUCI
JŲ PREZIDENTUI WILS0NUL

SHENANDOAH, FA.

atsi-

Eidatnas Penkt&je

IT

ežioje.

— Diena 25 Juniaus 
bus puiki svodba p. Francisz- 
kaus J. Daugirdo su p. Ona II. 
Baksziutia Szv. Jurgio bažny-

Ponas Daugirda paej-
na isz Mahanojaus, yra su num 
geru tėvu kaipo ir p. Baksziu- 
te. Tebyriam laike p. Daugir 
da turi užsiėmimą 
kaipo mėsininkas, 
mink jaunai
Szv. Sakramentu

Su-

Vardu Amerikos lietuviu New Yor- 
k'o ir apygardos lietuviai susirinko in 
Canicgic Hali, Nedėliojo gegužes 25 
d. Susirinkimą parengė Lietuviu Tary 
bu informacijos Biuras, vedamas p. C. 
Byoir'o kuris tūla laika veikla pla
tindamas lictuvlszka propaganda tarp 
sVctimtaucziu.
gatve ties skerskeliais matysi iszli- 
pytus didelius plakatus, raglnanczlus 
visuomene atsilankyti in susirinkimą. 
Dalyvauti susirinkimo buvo užkviesti 
Ukrainlecziai, latviai ir Estai,
sirinkima vede buvusis Internal Re
venue Koicctorlus p. M. Eisnes, kuris 
aiszkino, kad atsilankymas Lietuviu 
ir fiuju draugu kurio romia virsz 60 
milijonu Eui-opos gyventoju, dedan- 
cziu visas pastangas priesz Bolszevi
kus ir kitus pricszus. Ir sziosios tau
teles pripažlnsta Suv. Valstijų ir Ali- 
jantu kares siekius. Kada p. Elsner 
perskaito rezoliucijas, praszant lluo- 
sybes ir pripažinimo Lietuvos ir kltd 
tautelių, didelis cntuzlamas pasklydo 
po svetaine. Rezoliucija seka:

“Mes, amerikiecziai draugai Lietu
vos, Ukrainijos, I^atvijos ir Estonijol 
laisves, ir Amerikos pllieczial Lietu
viu, Ukrainlu, latviu ir Estonu kil
mes, pasiryžo atnaujinti draugiszku- 
mo ryszlus del viešojo labo ir repre
zentuojanti opinija, ir siekius virsz 
trijų milijonu amcriklccziu ir virsz 
60 milijonu Europos gyventoju susi
rinkime Carnegie Hall IJiew York City 
vienbalsis! pripažinome:

(a) Kad Lietuvos, Ukrainijos, Latvi
jos ir Estonijos Respublikos yra su
siorganizavusios su pilnu pripažini
mu principu Ir siekiu, paskelbtu Pre
zidento Wilsono ir Aiijantu ir yra iiuo 
sos ir turinezios pasitikėjimą lietuviu, 
ukrainiccziu, latviu ir estonu pripaftl- 
tu teritorijų su ctnlszka ezielybo, ku
ri yra nustatyta istorijoj priguli ViBisz 
kai, kontrolei, pozicijoj ir administra
cijoj szventa teisybe lietuviu, latviu, 
ukrainiecziu ir estonu.

(b) Kad papelbcjus Lietuvai, UkrAl- 
nijal, Iatvijai ir Estonijai atstatyti sa
vo tėvynės, ir užstoti užpuolimus sve
timu ir Boazcviku, ir kad Jos galėtu 
užimti vietas tarpo pasekmingu, neprl 
gulini n gu Europos, valstybių,: meš’ ne- 
užemintai praszomc Suv. Valstijų val
džios ir Alijgntu valdžios pripažinti 
pilna neprigųlmybc Lietuvos, Ukraini 
jos, I .at t i Jos Ir Estonijos Rcspubltku, 
ir taįp-pat remti jas moralo ir mate
riale ' pagclba.”

Kaip lbuvq skaitoma priesz Lenki
ja ir lenku pastangas rozoluclJa seko 
ilgas ranku plojimas.

(a) Kad utpuolimas I/Cnku armijos 
ant Lietuvon ir Ukrainijos (rytines 
Galicijos ir |titu daliu) yra brutalisz- 
kas peržengimas kares siekiu, nusta
tytu Prezidento Wilsono ir Aiijantu ir 
vieszoj opinijoj, kuria visas svietas 
pasmerkia kaipo insikisziina in paežiu 
tautu savi — valdyba.

(b) Kad Alijantai ir Sujuntosios 
Tautos prispirtu Lenkija atszaukti 
savo armija Isz taikos mylineziu tau
tu teritorijų, ir kad visa pagclba su
laikytu pakol Lenkija neapleis terito
rijas.

(c) Kada butu nuskirtos Amerikos 
arba interalijantu komisijos nustatyti 
rubežinius nesupratimus tarp Lenki
jos ir kaimyniszku tautu, Ir atlyginti 
visa nuostoli isz priežasties neteisin
go užpuolimo ant teritorijų.

(d) Kad Lietuva, Ukralnija, Latvi
ja ir Estonija yra tikrai demokratisz- 
kos tautos, draugiszkai suslprantant 
galės, -geriau valdytis negu aristokra- 
tiszka Lenkija ir užstoti Rusijos Bol- 
szevikams kelig, ir kad Jiems suteiktu 
morale ir materiale pagclba nuo Aii
jantu ly Sajungtu Tautu delei virsz- 
minetu reikalu.

Kita rezoliucija, kuri buvo smarkiai 
plojama buvo sekanti; *•

Kad mes visiszkai atsisakome pri
tarti ar remti Žydu skerdynes ir už
puolimus, mes netikime kad tie už
puolimai rado paramos pas Lietuvos 
arba Ukrainijos gyventojus, bot kad 
atpencz Lietuvos ir Ukrainijos Res
publikos duoda žydams lygiais teises 
ir protekcija su visais kitais pilicczias 
ir mes praszomc Suv. Valstijų val
džios daryti tam tikrus žygius, kad 
sulaikyti atsikartojimus minėtu bai
senybių ten kur Jos rastųsi.

L

milijonukeliolika
Duktė majoro miesto ir 
ypatos likos 
maiszaczio.

Daktaras pasamdė merginas 
idant trucintu vyrus po ap- 

sįvedimui su jeis.
Chicago.— Stebėtina istorija 

ižgavo palicije per aresztavoji- 
ma kokio tai daktaro Henry C. 
Meyer, kuris turėjo puikei pa- 
puoszta ofisą. Prie aresztavo- 
jimo tojo daktaro prisidėjo dvi 
merginos Lillian Sanders ir 
Mamie Brooks, kurios apkalti
no daktaru kuris iszmokino jiai 
sės kaip naudoti kokeina.

Lillian Sanders pripažino 
laike slieetvos sekaneziai: “At
važiavau isz Milwaukees du 
metus adgal ir dirbau restaura
cijoj, kur suėjau su daktaru 
Meycru, kuris mane prikalbino 
idant pamestau darba ir 
jam in pagialba.
rias po tani, daktaras indejo ap 
garsinimus in laikraszczius jog 
asz geidžiu apsivesti su turtin
gais vyrais. Į^ada kokis kvai
lys atsiszaukv^ tai daktaras pa
liepdavo man’jin nutrucint ir 
pamtj jojo visa turtą.
ras prižadėjo mums duoti tuks
tanezius doleriu nuo jojo ’už^ 
darlįiu, bet mano savžine pra-1 
dėjo griaužt ir negalėjau to*' 
liaus iszpildint jojo paliepi
mu.”
Penkta paskola teip-gi buvo 

pasekminga.
Washington, D. C.— Penkta 

ir paskutine paskola Suv. Vals
tijų buvo teip-gi pasekminga 
ir pervirszino 750 milijonu do
leriu arba isz viso gyventojai 
pirko tuju bondu už $5,249,- 
908,300. New Yorkas pirko dau 
ginusia ba net už $1,762,684,- 
900, o Czikagos už $772,046,550.

Amcrikas butu užtrucines 
gazu visa Vokietija.

Washington, D. C.— Ant gi
liukio vokiecziai pasirasze ant 
paliovimo musziu, nes kitaip 
butu visi pražuvia nuo baisaus 
trucinanczio guzo, kurį i^zrado 
tūlas Amerikonas ir valdže ke
tino jin naudoti^ant vokiecziu. 
Tasai 
site,” 
žmonis, bet gyvulius ir visokes 
auguoles. Vienas laszas užpil
tas ant delno pcrejna per žmo
gaus krauja nuo ko žmogus 
mirszta dideliosia kankesia.

Orines maszinos ketino už
lėkti ant visos Vokietijos ir 
naudoti taji gaza nuo kurio bu
tu žuvia milijonai žmonių. Ka
da vokiecziai sutiko paliauti 
musztis, taį Amcrikas padirbi
nėjo tojo baisaus gazo kas die
na po deszimts tonu.

angliszkus pulkus.

Pcter-Washington, D. C.— 
liovus, 16 myliu nuo Petrogra
do, likos paymtaa per rusus ir 

Žinios isz
Stokholmo pranesza, buk puo
limas 
mas kas diena.

Miestelis Krasnaja 
yra liepsnosią kaipo ir 
kaimeliai kurios

Petrogrado yra lauke-

Pabegeliai isz

Sanders

ejtau
In tris die-

Dakta-

gazas vadinosi 
kuris ne tik užtroszkina

4 4 Lewi-

bolszevikus kaipo

Gurka 
artimi X 

bolszevikai 
padegė bėgdami isz tenais.

Petrogrado,
kurie pribuvo in Helsingforsa 
kalba, buk bolszevikai sustatė 
maszinines armoteles ant na
mu o daugeli žmonių likos pa- 
ymta per 
nelaisvei.

Isz Libayos dąnesza, buk Ry 
ga likos paymta praejta ket
verge pęr Latvius su pagialba 
vokiszkos baltikos gvardijos.

Amerikos maisto admin is- f • ‘ "
tratorius Hooveris prižadėjo 
siunsti maisto in fetrograda 
in 36 valandas po hpleidįjnui 
miesto per bolszevikus. Isz 
tosios žinios gyventojai labai

• • ♦ į » ■ <

nudžiugo.

Bolszevikai iszskerdo 500 
ypatų Osae.

. Osa.-1— Khda bolszevikai tu
rėjo užemia taji miesteli 
pasielginejo su josios

v •

Hi

koniszki žmogedžiai.

j

giausia už tai
dau-

tai 
gyven- 

tojeis bjauriau kaip kokie afri 
Mieste

iszžudino suvirszum 500 ypatų 
o aplinkinėje apie 2,000,

kad negalėjo 
užmokėti paskirtos kontribu
cijos.

Kuningas Aleksandras Spe- 
ranskis mate sukapotus kunus 
kuriu akis buvo iszluptos, ran 
kos ir kojos sulaužytos ir kito 
kias bjaurybes papildytos ant 
moterių ir merginu, jog czion 
visko negalima apraszyti. Su
žeistus užkasinejo g 
riuos prietelei iszkasdavo nak
timis.

yvus, ku-

bus persekiojama visi žy 
dai nepaisant ju veikimo, 
matomai ir sovietu 
permato, nes in naujas žymias 
vietas tenka žmones su dideliu 
atsargumu ir rusus.

Keikia pažymėti viena 
szaukima, kuris rastu 
noje. 
ma kame žydai kaltinami, 
tai atsakoma: 
krik^zezioniu inacoms ir padu-, 
risime moterų bendra nuosavy 
be.”

Keikia tikėtis, toliau sako 
korespondentas, kad puolimas 
Rosi jos bolszeviku valdžios pra 
sides sykiu ir žydu pogromais.

ir
Ta 

valdžia

atsi- 
Ukraji- 

Jame tarp kitko klausia 
In

Užmuszime4 l

LIETU?

UŽei-

kuris

apie
In ezia su-

užmusztos

ezionais
Dieve lai-

priyintrporai 
moterystes.

550,000 namu turės būti 
atstatyti,

Francijoj, kur 
likos sunaikinta 

namu, pagal

Pary žius. — 
ėjo musziai, 
550,000 visokiu 
valdžios raparta. Isz tojo skait
liaus 300 tukstaneziu namu 
siszkai sunaikinta.
16,000 ypatų žuvo nuo 

atsigaivinusio vulkano.
Amsterdam. —

Kalut Javoje, atsigaivino 
diena, isz kurio pasipylė lava 
su akmenais, sunaikindamas 20

vi-

Vulkanas 
ana

kaimeliu aplinkinėje Bvcngato 
ii- lt lt lp moli ii prie Blitaro, kur 
žuvo apie 16 tukstaneziu ypatų.

Vulkanus Kalu t, yra vienas 
isz’14 vulkanu kurie randasi 
a|)t salos Javos.
kurta kadlį tasai vulkanas iru- 
kb 1901 mete,4' žuvo 1’8^' ypatos. 
Mete 1^83 biiVo tonais drebėji- 
Uias žemes kuriame žuvo 35 
tukstaneziai ypatų. •

Girardville, Pa.— Kas tok is 
paleido paskala buk seržantas 
Mikola Žiugžda, kuris randasi 
Francijoj, apleido savo pulką. 
Toji žinia yra neteisinga ir pa
leista del apšmeižimo gero 
vardo seržanto Žiugždos kuris 
yra vienas isz isztikimiausiu 
kareiviu savo pulke, kaip pri- 
siunsti pripažinimai nuo jojo 
virszininku liudijo (Kedakto- 
ris pats mate tuosius prisieg- 
dytus pripažinimus.) Tasai ka 
reivis kuris sugryžo ir paleido 
tokius paskalas ant
Žiugždos bus suymtas ir 
baustas, nes už tai bausme di
dele.

seržanto
nu-

■•’lt

*

randasi 
Paskutini

kuriame žuvo

Scrantou,Pa Karczemoje 
Juozo Baraockio, Minookoje, 
atsibuvo > tikra bolszevikiszka 
kare, kurioje, panaudojo stik- 
||is, takmepis, revolverius ir 
plytusu - .Vienas likos perszau- 
tas įn koja o kiti likos apdova
noti puikioms mėlynoms aki
mi ir sutrukuseis pakauszeis; 
karezema likos subombarduo
ta, o kraujas papuoszimo sie- 

Muszis kylo
;erp penkių ątejviu ir septy
nių amerikonu apie kokius ten 
ginezus. 
voti.

I
ilM■

K
' Žemiau talpiname - surasza 

Viilkaniszku nelaimiu kokie at
sibuvo ant svieto:

Place 
KonBtautinoplc .......
Cantania ..................
Syria ........................
Cilicia .......................
Naples ..... <...............
Lįbson ..... ................
Naples ......................
Vesuvius ..................
Calabria ...................
Schainaki...................
Silicy Z........ ...........
Yėddo .......................
Algiers .................. ...
Pekin .......................
Lima ir Cailao ........
Kairo .......................
Kashue (Persia) ....
Libson .....................
Syria ........................
Central America ....
Alęppo .....................
Calabria ....... '...........
San Jose de Cucuta,

Colombia ..............
Sala Hondo, Japan 
Martinique ir St. Vin

cent ...... ...............
Krakatoa (Straits of 

Sunda) .................
Centra) Italy .............
Messina 54 miestai ....

No. Killed Year
577

I
.... 10,000
.... 15,000 1137 
...  20,000 1158 
...  60,000 1268 
...  40,000 1456 
.... 30,000 1631 
.... 70,000 1626 
.... 18,000 1631 
.... 10,000 1638 
...  80,000 J667 
.. 100,000 1693 
... 190,000 174)3 
...  18,000 1716 
.... 95,000 1731 
... 18,000 1746 
.... 40,000 1754 
...  40,000 1755 
... 50,000 1755 
... 20,000 1759 
...  40,000 1797 
... 20,000 1822 
... 10,000 1857

iias ir grindis.
4*

TRUPUTIS APIE 
VIU BIURĄ.

■ ...........f

Now Yorko mieste lietuviai 
turi savo biurą- /Platini lictu- 
viszka propągmjiia -‘tarp sve- 
timtaucziu.r Padaihm didžiau 
siojo miesto centre randasi vie
ta, apie kuria bruzda ir sukasi 
visas veikimas, netik tarp lie
tuviu Amerikoje gyvenaneziu; 
bet ir po visa pasauli,
kime ir pasižiūrėkime in taip 
vadinama musu biurą, 
jau pradeda veikti inilžiniszka 
darba. Czia yra prisiunezia- 
mi isz visu kolioniju laikrasz- 
cziai, isz kuriu yra renkami 
strapsniai, kur raszoma 
lietuviu veikimą,
eina kablegramos ir žinios isz 
Europos ir isz visu pasaulio da 
liu ir czia yra renkama medžią 
ga apie lietuvius ir apie Lietu
va kuria manoma kaip ant del
no parodyti kaip lietuviai yra 
veiklus. Kad ta lietuviu pub
likacijos darba palaikius, pa
tartina kad lietuviszkuju kolio 
uiju veikėjai susiustu ir to- 
liaus in vietinius anglu laikrasz 
ežius žinias t?bie vietos lietuviu 
veikimus, o ta pat diena ar už 
dienos jau atskris tos žinios in 
musu ofisą, kad tokioj kolioni- 
jo,j lietuviai turėjo demonstra
cija ar buvo apvaikszczioja- 
mas ar taip ar kokios palie- 
cziantis lietuvius atsitikimas. 
Beto szitame New York’s biu
re randame ir sziaip žmonių— 
specialistu, kurie raszo straips
nius apie Lietuvius 
dirbtuose srytyse.
iszsiuntinejama kas savaite in 
kiekviena anglu redakcija po 
visa Amerika trumpi straips
neliai, 
talpinami invairiuose Ameri-

einaneziuose laikrasz-
Visas darbas turi bu 

ti sutvarkytas taip, kad butu 
galima turėti pilni apraszymai 
apie lietuviu gyvenimą.

Neprabega diena kurioj ne
rastum Amerikiecziu laikrasz- 
tijoj apie lietuvius arba apie 
Lietuva.
apie Lietuvos klausima, bet 
dar tik prasideda darbas. Visi 
turime veikti iszvien ir toliaus, 
kad ta publikacija palaikius,

14.000 1875
10,000 1891

... 40,000 1902

Keliolika areszta-

Ant
ir

Philadelphia, Pa. — 
American sales, 3—ežios 
South ulyczios kur atsibuvinc- 
jo veselka, pakilo tikra revo- 
liucije kurioje likos sužesta ke
li svodbininkai o 56 likos apdo
vanoti dyku pasivažinėjimu in 
palicijos stacije; net tris patru
ks pripildo veselninkais. 
dai revoliucijc prasidėjo
to, kada vienas isz svodbinin- 
ku apteikė kita su bonka alaus 
nuo katros sveczias ir sukrito 
su perskeltu pakausziu. — 53 
svodbininkai ant rytojaus už
mokėjo po 10 doleriu ir kasz- 
tus už taja linksmybia, — arba 
konia tūkstanti doleriu,
gistratas uždirbo taja diena 
puiku szipta.
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Lenkai paėmė Lutska ir 2,000 
in nelaisvia.

Londonas. — Cpntraliszkas 
bjuras žinių danesza isz Berli- 
no, kad lenku kareiviai atome 
adgal nuo Ukrainu miestą Luts 
ka ant Voliniaus arti Lvavo. 
Tcip-gi paome du tukstanezius 
ukrainu in nelaisvia, daug ar- 
motu ir visokio kariszko mate- 
rijolo.
Rosi jo j bus dideli pogramai žy
du. —Žydai didelio j e baimėje.

Moskva* —r
Moskvoje žmonis szauke: 
lyn su žydais!
duonos I 
peisuoezius!

Soviatu valdžioje žydu 
apie 30 ar 40 nuoszimcziu; tar
pe didžiųjų valdininku žydu ne 
daug, žymesniais yra Trocki ir 
Zinovjev bet j u yra

savo isz- 
Isz ežia yra

Praga.— Ma-
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kurie laikas nuo laiko
sziam laikui ka 

bet nelai-

Kytras mužikas. — O ar daug buvo kvailiu?
— Ant jomarko kvailiu no 

maeziau, tiktai dabar 
nim vienas Seneka.

' ----—♦ ,Į

Giminaitis.

Sugryždamas mužikas isz jo 
marko pasitiko su ponu ir po
nas užklausė.

— Kur buvai1?
— Ant jomarko.
— Ka ten girdėjai ?
— Kad ne klausiau, — po

Isu ma-ilgiau irgyvena
ant gerklinio 

ligų, influenzos, uždegimo pinu 
ežiu ir džiovos, ir turi neszioti 
kanuomažiausia drapanų. Jei
gu tai iszpildines tai galės da- 
yvent lyg 115 metu. Pats dak

taras sziandien turi 79 metus ir 
yra s 
taras pripažino, jog ezionais 
randasi daugelis turtingu mo
terių kurios nenaudojo vandens 
ant savo kimu per deszimts me 
tu ir niekad nesirgo nuo kada 
pradėjo pildyt jojo rodąs. _

r* J

O

K

veikas kaip krienas. Dak- 
jog Nhuims ParslduoN 5-ta. diena .JuniauN.

Namas Mirusio John T. Quin, po No.
22 N. Main St Mahanoy City, Pa. bu« 
pastatytai* ant pardavimo, 
5—ta Junlaus, 2 vai. popiet.
vieta del biznio, galima pigel pirkti.
Apie daugiau* galite deslžlnoti Quino 
buezerueX MaU ir Centre 8t,

Ketverge 
Gera

koje 
ežiuose.

Petrograde ir 
“Sza 

Duokit mums
Iszmuszkime visus 
M

yra

Didžiuma jau žino

. kol amerikiecziai pilnai ir vi- 
nemažai siszkai nepažins Letuviu ir kol 

Amerikos valdžia nepripažinsv L X k Iii vi llvOJS VtllvlZilct IlvJJl IjJtlZ

antraeilias komisarais. Ju yriu Lietuvos neprigulinybe. j

7 ’t-' •fr.

L J

Pagal

. 30,380 1883 

. 12,000 1914 
104,850 1908

36 užmuszti kasyklosia 
Czekijoj.

Kasyklosia Ma-
radzka — Ostrovą per eksplio- 
zije guzo, likos užmuszta 36 
anglekasiai o 106 sužeisti ir ap 
deginti. Lyg
sykiu neužgesino, 
mingus anglekasius iszgavo 
isz kasykju.

Kirmėlės ir žvėris užmusze 
26,000 žmonis.

Kalkuta, Indija. —
valdžios surasza, tai 1918 me
te Indijosia draskanti žvėris 
ir kirmėlės užmusze 26 tuks
tanezius tenaitiniu gyventoju 
23,600 žmonis mirė nuo iukap- 

, dimo kirmėlių, o 2176 užmūsz- 
ti per žvėris. Yra tai 300 žmo 

’ niu daugiau ne kaip 1917 me- 
• te.

4

>. L
1
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nuli.
— Ar buvo didelis jomar- 

kas?
Kad ne mieravau.

— Ar daug buvo žmonių
— Kad ne skaieziau, poneli.
Ponas perpykias ant mužiko 

Ida užklausė:

* 4

f

Meime nuėjo pas savo drau
gia Mcry atlankyti jia pas ku
ria užtiko jauna sportuka. Ka
da tas nuėjo in kita stuba, pa
klauso Meime, ka jis czion vei
kia?

Tai mano g
Mere atsako:—

iminaitis Maika.
O, asz ji ži

nau, priesz menesi jisai buvtf 
mano giminaitis.

jAnt
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GIRDĖT
Pradedant nuo 1 Julajaus sn- 

gryž du centinis pacztas ant 
gromatu, o centas už postelkor- 
tes, teip kaip buvo priesz kare.

nežino isz

'J? i

Bi-

tik neteko savo 
Pati matydama ko

susirinku-

bravorninkui
Tolinus

tas, gal jau daugeliui žinomas, 
kaip tai atsitiko ana diena 
Jersey City.

Jonas Delmont,
kokios priežasties pasivėlino 
sugryžti vakare namon, 
jodamas savo narsibs paeziu- 
les ar gal pertraukt saldaus 
miego — radęs duris užrūky
tas, lipo per Įauga. Bet tuom 
gerumu, ka 
gyvasties.
ki tai vyra lendanti per Įauga 
szove ir jin pažeido, manyda
ma, kad tai kokis valkata.

Pamokinimas isz to toksai: 
Jeigu esi vyru, ejk drasoi per 
duris, tada, kada tik reikalas, 
o ne lipinėk isz baimes paczim 
les per įauga. Vyras, turi bū
ti vyru, o ne nužemintu nevnl- 
ninku savo paezios.

Tasai
tas revolverinia 
vo paezia, matomai nemokėjo 
būti vyru, už tai jin Dievas nu 
baudė, nes tokie asilai ant sviė

Vyras turi

nelaimingas, 
kulka per sa

pa že iš

Kinai pradės tuo- 
Tai-gi,

blai-

miegojo

Ant susirinkimo reformatisZ- 
kos bažnyczios dvasiszkuju 
Leesport, Pa., vienas isz dele
gatu, Rev. Ward Hurtmonas tu 
rojo netikėtina kalba apie blai- 
vysta. Tasai iszmintingas žmo
gus prakalbėjo in
sius dvasiszkuosius buk Kinai 
pradėjo pabust isz miego ir pra 
dėjo naudot gorima alaus ir ru- 
kima paperosn in vieta opium. 
Amerikoniszki
siunezia alų in Kinus.
kalbėjo, buk laike kada Ameri
kos tikysi pasilikti blaivu ir ke 
tina užejt tiesos uždraudžentes 
nik ima tai
sius dalvkus naudoti, t/
jeigu Kinai pradėjo apsiszviest 
per alų ir rukima, kas atsitiks 
su Ameriku jeigu užstos 
vybia !

Tokia kalba Rev. Ilartmono 
iszvere dideli inspudi ant susi
rinkusiu dvasiszkuju, kurie gei 
dže invest! visiszka prohibicija 
czionais ir kokia bus josios pa
sekme ant žmonių 1

Jeigu Kinai kurie
per tukstanezius metu pradėjo 
vartoti alų ir suprato jojo verte 
idant žmonis atpratyt nuo ru- 
kimo opium, del ko apszviestas 
Anierikas pradėjo slenkti in už 
pakali 1

Jau dabar daktarai Amerike 
pradėjo rūpintis, jog tiek žmo
nių pradėjo vartoti opium ir ki 
tus vaistus kurie apsvaigina 
žmogaus protą ir sunaikina 
sveikata lyg smert, o kas bus, 
kaip užstos blaivybe T

Dabar pradėjo ant to visi ge
rai užsistanavyt. t

Szimet valstije Kalifornijoj 
surinks 14,322,000 dcžitt pama- 
ranezu, o Floridoj 5,285,000 
dėžių, arba konia db kart tiek 
kiek praejta meta. — 
to, jeigu pamaranezai yra 
brangus, o biedni žmonelei juju 
negali valgyt nes ne turi už ka 
nusipirkt.

y 

Kas isz 
pamaranezai

Kas neturi sveiku smegenų, 
tas kabinasi prie doru žmonių. 
.— Kas isz proto iszejna, 
k vai Įjodamas ejna.

tas

Protestonai pradėjo kovoti 
prieszais girtavimo, ne tik ežio 
na is bet ir Europoje. Czionais 
Amerike yra daugybių tokiu 
fanatiku, jog suvis geidže ariel 
ka, alų ir visus
.gėrimus isznaikyti. 
didelis neiszmanymas!

ba
gėry inas

svaiginanezius 
Tas v ra 

Giart 
reike, tik giart su davadu,
kaip valgis, teip ir 
alaus ir arielkos yra del žmo
gaus sudrutinimu, 
katrie sunkei dirba, 
tankei pasigėrė tai tokiam la
bai kenke sveikatai, sutrumpi
na amži, skriaudže savo paezia 
ir vaikus.

Davadnas žmogus ne nu
skriaus saliuninko ba kiek iž- 
giars, tai kožna karta užmokės, 
o girtuoklei pragėrė visa uždar 
bi ir da kita lieka tiek skolingi, 
del tokiu, tai privalo uždrausti 
gerti ir padalyti tiesas idant su 
valdyti pasigėrima, o ne visisz- 

užvesti po visa

>5 ypatingai
Bet, kas

ne

į:a blaivybių 
Amerika.

Jeigu nemoki būti 
gyventi!

Ta nuomone
vertas esi

vyru, ne-

patikrina lak-

to nereikalingi. — 
būti vyru visame.

ŽINIOS ISZ LIETUVOS

Žiežmariai.

O

SAULE
— ■ ........ . "  .......................... ■ , . - . ■ „ < ... —------------ ............

szaudydami in miesteli, sužoido!mynoje turtu- rastis PARTO- 
viena žmogių kita g.
suszaude turgavteteje 
kad nenorėjo parduoti 
sviesto už 4 markes.

Stalgiu ir Girdiszkes parapi
jose nusivaro 
kur tik pakliūva, reikalauja 
paszaro ir ima vežimus, kiek pa 
siprioszinus, grasinu suszaudy- 
ti.

Tai visa košdami, g 
klausia: kas ir nuo ko mus gy
liai Tszmintingenioji pradeda 
suprasti, kad mums reikalinga 
sava tvirta armija, svetimiems 
negalima insitiketi, nes jie ei
dami neva musu ginti, mus no
sy k i skaudžiai užgaunu ir 
skriaudžia.

Garliava.
m.

(Kaiszcdariu 
apskr.) Vasario men. vietos mi 
licija, Piliecziu Apsaugos Vado 
vedama, suėmė ežia vagiu lizdą 
arti 20 žmonių. Surado gyvuliu 
mėsos, audeklu ir kitokiu daig- 
tu, o vienu tik pinigu milicija 
rado ir atėmė arti 10 tukstan- 
cziu markiu.

Reikia pastebėti, kad keletas 
Žiežmariu vokiecziu kareiviu, 
dalyvaujant buvusiam lygi
d.111. Žiemariu Komendantui, 
norėjo vagis paleisti ir grasino 
milicija szaudysia. Bet milicija 
nenusigando juo labiau, kad už 
jia stojo naujai atėjusioji yo- 
kiecziu žandarai.

Milicija atgabeno visus va
gis Kaiszadorysna kalėj iman, 
kur jie ir turės buti iki teismo.

Beje, vokiecziai užstojo va
gis ypacz todėl, kad to ptasze 
ju pažįstamos meilužes.

Tada Apsaugos Vadas aresz- 
tavo ir tasias “meilužes” ir 
jas pasiuntė Kaunan.

Tai padare ypneziai todėl, 
kad jos szmeiže ir niekino Lie 
tuvos Valdžia ir vokiecziu pa
gelba stengėsi trukdyti darba 
vietos milicijai.

Skaudvile.
komiteto gautas yra 
raszytas 17 sz. m. tokio turinio.

Skaudvilės apskr. 
upas nekokia, ypatingai pasku
tiniu laiku, kada isz vienos pu
ses brianjasi isz 
bolszevikai, prie kuriu skuba 
prisidėti visi vietos nepastovus 
ir isztvirke elementai, 
ros — atėjusi mušu ginti vokie
cziu kariumene, kuri savo nein- 
žabotais reikalavimais ir sauva 
lingu elgimosi tiesiog stumia 
gyventojus prie bolszevizmo.

Dauguma gyventoju ima jau 
teiriautis, kas kviete vokieczius 
Pradeda teisti paskalų, kad tai 
ponu, kunigu ir komitetu dar
bas, susitarusiu su centreline 
Vyriausybe. Vokiecziu darbu 
pavyzdžiui duodami szie ’ fak- 

Nemakszcziu parapijoje, 
isz-

meilužes y y

Isz apskrities 
laiszkas

žmonių

Sziauliu ap.

isz ant-

tai: 
neva jieszkodami ginklu, 
plesze mėsos ir lasziniu už 700 
rub., apiplesze kleboną 5,000 
markiu.

Titavenu parapijoje važinėjo 
8 kareiviai, kurie reikalavo pi
nigu ir apilesze gyventojus ke
liais szimtais rubliu. Kelmeje, 
ateje pabausti bandytu už' nu
ginklavimu 3 vokiecziu, nubau
dė nekaltus miestelio gyvento
jus 9.000 mr. ir, be jokio reikalo

r

r

y ventoja I LA. 
už tai|. • 

svaro

keletu kiaulių, 
pakliūva,

yventojui

užgaunur>

in pavakare vas.
16 d. szeszi ginkluoti vokie

cziu kareiviai iszkrete Garlia
vos Žibicne jieszkodami ginklu. 
Nerado nieko. Du vietos lietu
viu milici jautu 
su jais už tai.
oi junta Matulaiti ant vietos nu 
szove, o bebėganti mil.
taip suszaude, kad 
liks gyvas.
buvo besiveža in Kauno ligoni
ne. Bevežant numirė. Gerve pa
liko 7 mažus vaikus, o Matuku- |dais. 
tis du.

susikivirezijo
Vokieeziiti mili-

Gerve 
vargu isz- 

Gerve vokiecziai

' t i

/ rekomenduo
jama ir parsiduoda didelėse 
skrynutėse, tiktai $1.
6 skrynutes ūž $5.00.

DYKAI
Graži ir naudinga dovana 

kiekvienai^ kuris prisius už
sakymą kartu su sziuomi pas
kelbimų.

Laisžkus ir pinigus taip ad
resuokite:

APTIEKA PARTOSA.
160 — Second Ave.

New York, N. Y. Dept. L. 5. 
(105)

PARTOLA

KAIP SZIANDIEN LIETU
VIAI KOVOJA UŽ SAVO 

NEPRIGULMYBE.

liet

Vlfloki užgroblkai, visokį prle-

Lietuvos Atstatymo Bendrove
Pirmiausia ir Didžiausia Lietuviu Korporacija New Yorke

1)

2)

3)
4)

visa szalies

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

Padaryti Lietuva Neprigulminga nuo svetimu isznaudotoju, paimant 
pirklyba ir pramone irt 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 likęs inrankiu, maszinu, gyvuliu, javu ir tt.

Lietuviu Atstatymo Bendrove rūpinasi Lietuviu gerove Amerikoje:
D
2)
3)

Steigia Lietuviu Banka su Užrubežiniu reikalu (Foreign Exchange) Skyriumi 
piningu mainymui, siuntinėjimu ir laivakorcziu pardavojimui ir tt.

Organizuoja Keleiviu Narna aprūpinimui keliaujaneziu in Lietuva ir in kitas szalis. 
Padaro ir Paliudija Re j entalnas Dokumentus, pirkimo-pardavimo aktus, daliu isz- 
jeszkojimus (daviernastis), 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) ka-sz- 
tuoja po $10 ir parsiduoda nemažiau penkių szeru vienam žmogui. L. A. Bendroves 
pelnas iszdalinamas visiems szerininkams, isz ko yra geras pelnas kiekvienam nuo indetu 
piningu. Prie L. A. Bendroves galima prigulėti ir Lietuvoje gyvenant. Bendrove steigia 
savo Skyrius visuose didesniuose Lietuvos miestuose.

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

Lithuanian Development Corporation
320 Fifth Ave. New York, N. Y.

a

d
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Lietuva ir ja isznaudotl.

KUR BUNA?
kokios

Tikri lietuviai, nusudemorallzuotie- 
Jt szladien pasirlszo neatbūtinai isz- 
kovoti noprlgulmybe Lietuvai. Jei 
žino, kad ncprigulmingojc Lietuvoje 
jio patys pasiliks liuosi, patys gales 
apsprensti savo reikalus taip, kaip 
Jie norės, ar kaip jiems patiks,
kad gerai gyventi, reikia mokėti gy
venti.

Musu jaunimas Lietuvoje kovoja už 
laisve tėvynes Lietuvos su ginklu ran
kose.
szai vėl, kaip pirmiau, nori pagriebti

Musu szvie 
sesnis jaunimas gerai permato ta pa
voju, todėl gina Lietuva, nes kitaip 
lluosybes nebus, jei patįs jbs nelsz. 
kovosimo.

Kiti vėl žmones, kurie del
nors priežasties negali nuvykti ir gin
ti savo kraszta, gina Ja kitokiais bu-

Jie gina ja per spauda, jio 
skleidžia tikras žinias apie Lietuva, 
ir kitais budais darbuojasi.

Lietuviai, kurie masto, tie žino, kad 
nors czia mes Amerikoje turime nema 
žai savo laikraszcziu, kurie isz pas- 

Isz tikru szaltinill gavome pa Ikutlnluju stovi už Lietuva ir kovoja. 
.. .. , , , , i i ' «i i |Bet tokiu laikraszcziu, kurie tiktaitirti, kad lenku bolszeviku pul- stovėtu už Lietuva, be kitokiu priedu, 
kai, kurie turėjo ejti priesz Pil- ^,nug tu^ne;
sudskio legionus, sustojo Vii- Vien tik Lietuvos laisves ir 
niuie ir pakele maiszta. Sukilę rcika,lai^’. p,rmo-l® vatoje stovi dien- d 1 . Irasztls “Lietuva.

Kad ingyti noprignlmybe, pirmiau
siai reikia paežiam buti neprigulmin- 
gu, pirmiausiai turi buti žmones nepri

Vilniaus bolszevikai suskilo.

raudonarmiecziai nuszove savo 
komisaru ir nepripažinsta Kap

J

Bet tokiu laikraszcziu,

Tokiu laikraszcziu, kurie užsidavė 
_____ __ ____„ _ ■ geroves

suko valdžios. Laukiama krūvi I Sėmingai o kuomet bus žmones nepri 
gulmingi, tai jau krasztui 
mybo gauti nesunku, 
dalykas ir /yra 
šiai turi būti žmones apszviesti.

Visokia apszvicta, ar mokykloje ar 
kur kitur Jnglj^mą t|ktai, per skaity*

nu susirėmimu.
Kapsukas susirgęs džiova.

Lietuviszkas 
Iszradėjas

Szitu vardu iszdaveme nauja 
knygute del iszradeju sulaikau 
ti 20 paveikslu ir ilustraciju, 
visokiu iszradeju ir iszradimu, 
su paraszais ir paveikslais 
miestu New Yorko ir Washing 
tono. Ta brangia knygute mes 
itoiuneziame kiekvienam ant 
pareikalavimo DYKAI.

Jeigu jus norite žinot kiek 
turto . žmonis prasigyveno ir 
kiek dar galima prasigyventi 
su’pagelba iszradimu naudin
gu, tai raszykite tuojaus reika
laudami tos naudingos knygu
tes. Kaipo žinovai (ekspertai) 
patentu bandome iszradimus 
DYKAI.
American European Patent 

Offices Inc.
256 Broadway (BE.)

NEW YORK, N. Y.

UŽSIGANEDINIMA IR 
SVEIKATA

suteikia kiekvienai szeimynai 
skrynute PUrtolos, taip kaip 
tie pažymėtini saldainiai, va- 
lanczius krauju ir skilvi, atsa- 
kaneziai veikia ir praszalina:

Sugadinta virszkinima,
Užkietejima viduriu,

Paprasta apetitą ir 
Galvos skausmą.

Tukstancziai pagyrimo lai- 
szku, užlaikomi pas mus, paliu
dija verte tu pažymėtinu prie- 

Daugeiiui taip pagel-moniu.
bėjo Partola, kad jie liko visisz 
kai sveikais irgi jie persitikri
no jaja.
skanus valgiui-
galima duoti ir vaikams.
gu jus mylite savo szeiinyna ir 
branginat savo sveikata, užsi
sakykite sau tuojaus skrynute 
PART0LOS.

Gydytojas pavidale saldai
niu Partola apreiszkia geriau
siu draugu vyru, moterų ir vai- 

KiekVienoje lietuviu szei

Saldainiai Partola
Taipgi juos

Jei-

ir kad

neprigul-
Taigi visas

plnniau-

ma. 
tin is. 
kad sakyti, anas apszviestas žmogus, 
sako, — anas apsiskaitęs žmogus. Ap- 
szvleta iv apsiskaitymas-jau szladien 
beveik ta pati reiszkia.

Taigi reikia skaityti, kad apsiszvics- 
tl. Bet ka skaityti? Suprantama kad 
reikia skaityti dienraszti, nes tik iszjo 
galima susipažinti su gyvenimu. 
Kas neskaito, tas nežino kas svieto 
dedasi, tas gyvena kokiame kalėjime. 
Taigi reikia neprleidžiant nei vienos 
dienos skaityti dienraszti.

Bot koki dienraszti? Suprantama, 
kad ta, kuriame yra paduodama dau-

Atejo valanda, kurioje turės iszrisz- 
giauslai ir invairiausiu straipsniu, pa- 

Toku dienrasz- 
cziu yra “Lietuva” ir ji reikia skalty- 

Skaityti reikia dėlto, kad mokėti 
neprlgulmingal gyventi.

Vienok nors dabar “Lietuva” dien- 
rasztis duoda daugiausia visokiu stral 
psniu, bet visada nėra ganėtinai. Dar

Dar gali
ma butu kelis kartus spausdinti dau
giau. Tas nepadaroma tik tai dėlto 

Kad ta atlik

Skaitymas, tai apszvietos szal- 
Paprastal Juk sziandlen vieton

hiokinancziu žinių.

ti.

galėtu būti daug daugiau.

ku.

kad neva tam pajiegu. 
ti reikia daugiau redaktorių, daugiau 
raidžiu rinkėju. Vienu žodžiu tam 
reikalinga daugiau iszlaidu.

Czia mes ir norime paklausti tu visu 
lietuviu, kurie kartais daug kalba apie 
apszviesta, pripažinstk Jos reikalingu
mą, ar daug jio praktiszkai prisidėjo 
prie, to darbo? In ta klausima mes 
patys atsakysime, kad prie to didelio 
ėpszviestos darbo dar tiktai maža da
lele prisidėjo. Tiktai nokurie. Tai 
ir kvioczlaine praktiszkai 
prie leidimo tokio dionraszczio, kuris 
kodauglausial apszvietos duoda skai- 
. J Kviecziamd prisidėti prie 
Lietuvos’* dionraszczio leidimo, prie 

pagerinimo jos turinio. Taigi kiek
vienas mylintis apszvicta privalo insi- 
gytl “’Lietuvos” dionr. szerus.
kaina $10. Pirk kiek iszgali. .< Ir tai 

didesnis bus skaiezius leidėju, 
didesne bus parama, tubm daugiau 
nioksliszku. straipsniu bus galima tal- 
pinti“Lietuvoje'’. “Lietuva”, 3253 S. 
Mbrg^n St.. Chicago, Til.'

ĮGALIOTINIAI.
‘‘Lietuvos**’ Bendroves Szeru 

liardnvejai:
Apsega, L. Cleveland, Ohio 
Orlauskas, K. A*. Rochester, N.Y. 
K. Abyshell, Detroit, Mlch.
Vitautas Shauklis, Ansonia, Conn. 
J. Butkus, Noxy Haveh, Conn.
S. Ambrasas, Amsterdam, N. J. 
A. Trecziokas, Newark, N. J. 
Kaz. Shimkus, Brooklyn, N. Y.
M. Karosas, Waterbury, Conn. 
Mateuszas VilkeViczius, Youngstown,

O,
A. Tralnaviczius, Nashua, N. H. 
Ant. ,P. Ostlelia, WdWi’bury, Conn. 
M; kupris, Willies. Barre, Pa.
P. J. Lalas, Amsterdam, N. Y. 
Jos. Kardas, Wyoming, Pa.
T. K. Pangonis, W. Frankfort, Ill. 
Juozas Zckdnis, Westfield, Mass. 
Julius Kirdulis, Cicero, III.
Ant. F. Lauruscviczius, Gilberton, Pa.

—Apgarsinimas

Tiktai nokurie.
prisidėti

tytojhms.
44

Szero

novilkinant ta privalėtu' padaryti. Juo 
, tuom

44

J. Blazeviczlu, 
Juozą, Kastanta, 

Juozapa

Pajicszkau dėdes 
Vlada Aszakaucka, 
Joną ir Aleksa Mazecziu ir 
Bingisllo visi paeina Isz Seiriju para.,
Suvalkų gub., Talp-gi praneszu, jei
gu kas nori dasižinotl apie Matauszi 
Janavicziu, tegul kreipėsi po 
adresu:

sziuom 
(to 43.)

I. Blazaviczlus,
15 N. Main St., Kenosha, Wis.

Asz Elzbieta Atnbrazicno pajicszkau 
Onos Szcpaicziutes, brolio duktes, po 
vyru pravardes nežinau;
Suvalkų gub., StarapolCs pav., Szunc- 
ku gmino ir kaimo. Praszau atsi- 
szaukt, arba jei kas duos apie jia ži
nia gaus $5 nagrados

Elzdleta A mbroziene,
101 First. StVcet. Spring Valley, Iii.

. - - ■ ■ i -'— -r - .. . - , - ^t--i ~ ~ x ..
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NESIUSK MUMS PININGU
Stebėtinas Laikrodėlis

$8.75 su 6 rodyklėmis
Rodo valandas
Rodo minutas 
Rodo sekundas
Rodo sanvaites dienas
Rodo menesio dienas
Rodo vardus menesio
Rodo atmainas menulio

I 
k 
t;

*’R

.pt.

kaimo.

(to 43)

Boczkausku Saleje.
Ketverge, 29 Mojaus — Lester Club 

balius.
Panodeli, 2 Junlaus — Lietuviu B^se-

Bali Klubo, balius.
Utarninke, 3 Juniaud, — L. S. S. 46-ta 

Kuopos. — Teatras.

I
I I

Yra lai stebėtinas baigtas. Kas szi laikrodėli turi nereikalauja kalendoriaus 
Pažiūri ir pamato ne tik valandas, mlnutas bet Ir diena sanvaites, diena mene-
»lt> ir atmaina menulio. Su; laikrodėliu nustebėsite kožna. Labai gražus, 16-lo 
saizo. ir gerai laiko czesa. Vertas nemažinus kaip $16, Bei ant trumpo laiko 
parduosime tik už $8.75 ir duosime dykai puiku paauksuota lencugėll ir peliu
ką vertes $1.50,, |r (la,kjlą.puiku prezenta. tNesiųskite piningus tik jszkirpklte

KUPONAS 
t’nloh Watch To. Dept. 746.

1016 Milwaukee Ave. Chicago, TH.
Prisiuskite man laikrodėli ir dovanas 

O aplalkes užmokesti $8.75, jagu nepa
tiks sugražinau inl 30, dienu o mnn su
gražinsite piningus.
Kiek laikrodėliu ..........
Vardas .................... .............................
Adresas ...................................

aplalke tavora. Jagu nebusite užgartž- 
szita apgurslninui o $8.75 užmokėsite 
dinti in laika 3Q dięnu tai sugražinkite 
o mes fiugražiiY^iiti plillnfeus Nieko no 
trotinat./ir pertiKrlnsite save kad yra 
tai stebėtinas ir naudingas JjiiroJięięlis. 
Nelaukite kolei pabraifgs bet raszykite 
szedien ant, adresą; j,

WAT(,’R C’Or.Dcpt 740 
1016 Milwaukee Avė. ('hieage. III. i
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Delei to jie laiko daug ilgesni laika mainose. Jums

Ęall-Band

Mishawaka, Ind.
“Instniga, kuri Užmoka milijonus del gerumo1M

i

Mishawaka Wooten Manufacturing Company 
414 Water Street,

e 
.•

Raudonas

I

Bankini Narna:

Piningus sluncziąni ih Lietuva ir Lenkija sulyfe pigiausiu deniu ypatom 
no prleszain. Po ilgam kentėjimu pagelba krajuj yra neatbūtinai reikalinga. 
Per tai privalot neatbutiiiai kreipties ypatiszkal ar per lalszka prie musu

L HEItZ, JlHiiklėrrlns Ir Notaras,
224 West 34-lh. St; New York, N. Y.

Pardavimas laiVakorcziU visti laiviniu Unijų sulyg deniu kompanijų.

1016 Mthvnukee Avė.

1 i L' ■ f |

Mainierio Če very kai
'I I I ) I '

su tampriais padais
“Ball-Band avalu isztisi padai yra padaryti specia

liai del mainierių. Jie užtektinai prasikisza pro peretkus 
del apsaugojimo ir yra taip tamprus ir drūti, kad ir asz- 
triausios akmenų ar anglių kriaukszles negal ju perpjaut 
nei perpleszt.

BALLtiBAND
nereiks pirkt nauju batu taip tankiai ir Ivasztuos daug 
mažiau pataisymai, jei nusipirksite “Ball-Band”.

Jus galte gaut “Ball-Band” batus, pus-baczius 
(Himiner) ir czeverykus (Lopac) baltus, raudonus ar 
juodus. Pirkdami žiūrėkite kad butu su žyme “ 
Kamuolys”. Toji žyme reiszkia geriausi iszdirbini.

t

A

A.'

>IĮ

d■
■į

j

1

I'

1

I

I 

"Ji



II'JĮIIBIII .t 11Į!I!I!|IIJ!LI
\A( t ’ 1 || 1 ,JF> 1 ‘ i- i'i'f1 l'V ' f ' •’ j k ' J ” ■’ ► ' 11 ' t I ' i 1 i ' |-

e

d’ŠAULE

TARPE LAVONU
tankiuose 

mano giini-
Laike vakaciju 

persedinejau pas 
ne pas dede ar pas katra teta. 
O buvo man gerai ba kaipo 
studentuku visur mylėjo o ir da 
piemenukas ponaieziu pavadin 
davo, isz ko pusdavausi kaip 
kiapta utele.

Mano dėdės kuningo namas 
buvo didelis, stovėjo konia 
dia,o szeip 
daugybe.

Buvo ir kitas 
namas pekorine, 
nos.
na medine bažnyczia, tarp sza- 
kotu liepų, tolinus, szale baž- 
nyczios stovėjo namelis, kuria
me gyveno kuningas kamando- 
rius.

Sziandien jau
Sena bažnytėlė jau ne

nauja murine

>

80-

kitu triobu, buvo

namas, vadr- 
del szeimy- •F

Szale sodo stunksojo se-

viskas persi-

ba

susieidavo

nia ine! 
nei dingo, stojo 
bažnyczia o ir numirėliu dabar 
nelaidojo szale bažnyczios, 
turi toliau kapines.

In ta pekorine
szeimyna kas vakaras, ateidavo 
ir szpitolnykas ir da keletas 
davatkėlių. Bobeles verpe, 
vyrai szi ta knibinėjo ir ap
sakinėjo, visokias apysakas, 
apie szpukus, numirėlius, 
baininkus užkeiktus dvarus, 
raganas ir t. t. Ypatingai senas 
szpitolnykas, kuris da Kos- 
ciuszka paminė, tas tai daugy
bių žinojo, o noringai pasako
davo, tai būdavo visi klauso, 
o asz net k vapa sulaikyda
vau, kaip apie 
sakydavo.

Kada būdavo 
vakaras, 
klausyti senio apysakų, nes ka
da būdavo Iyjer ar teip kokiu 
dargana užeidavo, tai isz laiko 
apsesdavomia sena Juozą, 
asz net po jojo 
dos pasislėpdavau, 
manes ne paimtu.

— Czionais ne vienas ne at
menate badmeczio, ne paviet- 

Visi esate jauni ir pra
sekite Dievo, kad tokiu laiku 
ne sulauktumėte, 
buvo baisi žiema, 
buvo daugybe, 
niszkas, vejas konia

ir da 
Bobeles

raz-

baisus daigtus

pagadlyvas 
tai ne teip norėjosi

sena ouoza, o 
skvernu skran-

kad bužis

res.

Isz pradžios
Sniego 

szaltis perku- 
nuolatos

kui pavietre.

■ i ■!■ i i W r ' ■ n i'm ■ ii U ~ ii > m ■ ‘ ii ■ ■ —i .....kį

Pasodino negyvėli grabia ir 
pradėjo nurodinėti.

— Vardan Dievo Tėvo ir

» ; a
■ i. ■■ ■■ . ........................................ ...

Ir atėjo trt&f konia tikejbmos,
Atėjo pirmiausia badas, o1, pas-

Siffertis skytie
kaimene lenkdama no vieno. Sūnaus ir Dvasioj Szv.— pa- 
Kur katras stovėjo, ten puolė 
ir gulėjo. ’ Dirbo laiikuosia ten 
ir likosi, sėdėjo stuboje ir czion 
smertis užtiko, pajuodo ir tuo- 
jaus atliko...;

mislino duobkasį s — ir cziupt 
už kojos.

3

^Malnlorial, mtchanlknl, audėjai, fabrlkot ftf slap 
i darbininkai, įdirbanti viduj ir laukt, yra aipMnl

S PAIN

'J

visokie 
draugai

Jau auvlrft penkios 

tuoj amu su gerlaunlonis ptsek- 
nionii, lAflydyantil m m ati žino, 
skausmu krutinėjo, ėonoae Ir rau- 
menyie, nenralgljos, atronu dlo« 
ginu), ialfrlo ir kosulio.

ŪL i -/j

K®'

-EXPELLER
enkloBdeAimtyw ftietu 

kaip šita pluki gyduolo yra var-

iAgyd ym u I r n m a t i z m <>•

manyte, nenralgijoa, tironu dlo«

t
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MCOHlN

Noaptlgnuk pirkdamas pigina vaIMna didoleae bnnkoae. 35 centai Ir 65Al i |Kį«‘ll pu A'iailjnn niui.ivi’w .................. t i i <V

i’Aln-Expcllor, perritlkrink ar yra IKARA. vaUbntenklt* ftnt !’ < i«v

‘■yu>*wg» i

pirkti- ”r* p*ntui ui

New York, N. Y.

Reikalauk gertauaiu.
1. G*

L’iMUKriOK «r yrn, ifx/iiwi, -------
bonkntę. Gaunamos visose aptlskose, ar tiesiog Ik Jabort n;

TT *

DRAUGAS NELAIMĖJE!

TARADAIKA.

*/

(h

Pati ilgai ir
Vaidulis balsei suklykojr 

pargriuvo ant žiuves, o negy
vėlis grabia paleistas, volei gu
le in graba.

Tame iszlindo isz

Varpai skambė
jo ir skambėjo,' kuningas melde 
si ir meldėsi ir kas diena 
mirusius laidojo, nuo ryto 
vakaro.

Tai isz pradžios laidojo^ 
jau toliau, ne kuhingas ne var- 
gamistra, ne graborius, ne teko 
pajiegu kad visus palaidoti. 
Isz pradžios laidojo negyvė
lius grabuosia, nes kada ir tiė- 
jei s ta lore i numirė, ne buvo 
kam grabu daryti tai guldė ne
gyvėlius ant kapiniu in 
nyczia kol duobius duobė ne isz vagilka, apiįdeszhieji 
kasdavo ir szoki toki grabu ne 
padare.

Stovėjo lavonai 
ih b6 grabu ir turtingi ir bied- 

Duobkabis sunkei
6 

pridavineja del jojo

nu- 
lyg

nes

lavo-

grabuos i a

Hokelei. 
dirba nuo ryto lyg vakaro, 
Dievas 
pajiegas ir saugojo nuo baisios
pavietres.
f Pažinodamas aplinkines gy
ventojus, žinojo kas numirė

g

debesiu 
tnenulis ir apszviete lavoniniu 
kaip tyczia.

— Jėzau 
leisk maile, 
ateisiu in czion, 
tinis kartas — szauke vaidulvs.

Du o k ba sy s i n s i ž i u re j o 
in veidą ir pažinias tarė.

M a riję!, nmujv. Jonai 
jau daugiau

tai bus pasku-
ne-

gerai

— Tai tu, Magde*?

Musu

O tu 
numirė

lius? Veidmaine! kn vaikinus 
paikini — nsz tavo pamokysiu!

I

— O Dievulėliau! o Joneli! 
susimylėk ant manes!
szcimyneles net dvyloka, valgy 
(i nori, o nieko ne turime, tėvas 
ir motina ant mirsztanczio pa
talo.... Ka galėjau daryti ? isz
niekur pagialbos ne buvo, o 
ftzia reikia nuo smertes gintis! 
Ir ka ? pradėjau negyvėlius api

h užiaszinejo ant popiet eles. p]eszįlietį? jug numirusioms nie
Apsižiūrėjo viena karta, jog 

<as tokis negyvėlius apiplesz’f 
he ja — nuo moterių nuiminėju 
karolius geresnius apredalūs iV 
net marszkinius. Negalėjo sau 
isz galvos iszmuszti', kas tai yra 
nes ne mate ne diena ne nakti 
kad kas vaiksztinetu po kapi
nius.

Dubbkasis buvo tai drūtas, 
diktas ir drąsus vyras; mat, se
nas Žalnierius, tai ir apmislino 
kad lavonineja privaktuoti ir 
nutverti vagi.

Viena vakaru, kada jau ge
rai sutemo, pasislėpė už grabo 
turtingo gaspadoriaus ir lauke.

Sztai — apie gaidžius iszgir- 
do žingsnius ateinanezius ir jau 
ne toli suves.
drąsus, tai vienok dantimi su- 
barszkino nuo baimes ir

Norint buvo

prisi-

ko ne reikia!

“Su Jonu gerui draugavau
Ir kiek tik pedeš gavau 

Tai jam padaviau, 
Ir teip jau sziihtuH Nurinkau.

Ir pamištinau:
Kaip diena taja sulauksiu
Tai sziur adgal in 

trauksiu.
Na ir tas prakeiktas, 

Szurigalvis latras, 
Po velniu iždume,

Ir mano piningus paėmė.
O kad tu.gala gautum, 

Kad tu ant, saušdS’szakos pa
sikartum.”

Teip tąi vienas vaikinas, 
Skundėsi su aszardmis nebtigas 

Butu netrukus ir važiavęs, 
Namon su piningais keliavęs, 

Sztai tam latrui intikejo, 
Savo visa procia pas jin sudėjo, 

Tasai gerus laikus turėjo, 
Suvirsz szimta praleido. 

Tokiams niekszams netikėkite, 
In bankus piningus padekite, 

O kada reikes iszymsite, 
Jokio trubelio neturėsite.

e>**

y

y

J jie tu va

*

kalbėdamas, pagriebė

-1- Paskui galėsi teisėti s, o 
asz tau tuom laik tiek duosiu 
jog atsinoresi apipleszineti ne
gyvėliu !

Tai
jiaja per pusią, paguldė in gra- 
ja ant vietos numirusio, antvo
žą uždare, pats atsisėdo ant gra 
io ir lauke kol iszsidienis.

Spardėsi nebage 
tegalėjo iszsigauti, 

dėjo kaime gaidžei 
pradėjo

bet

glaudė prie žemes kvapo ne isz- ku(] iszlejstL

gana, 
tame pra

giedoti ir 
szvicsti pradėjo persimuszti 
jer langeli in lavoninia.

Negyvėlei
vartyti pėr vaįylki^y

•' i ►

• O tnoin' lAik gitlejo vagilka 
grabia ir sunkei dūsavo.
galo atidarė graba

1

J

Nežinau ir
nesakysiu.

duodamas.

Nes insidrasino volei, lauke 
toliau, kas ežia nusides ir atsi-

gulėjo vifcįi, su-

Ant 
duobkasis

Magde pasijudino — drąsi, 
liekas del josios nesistojo puo- 
esi duobkasiui in, kojas ir pra-

pute nuo žiemiu szalies, jog in davė ant valios Dievo. Žingsnei sze susimylejimo. 
niekur negalejei kojos iszkelti, artinasi....
— ne in kita kaima ne in mies
tą su reikalais.

Balandžio jncnesije blikste
lėjo saulele, nutarpino 
ir ledai sujudo ant upiu.

Vanduo daei- 
o szeip

sto-

sniega
Sztai

duris lavonines su
girgždėjo, i nėjo kas tokis ir ei
na pas artimiausia graba.

Duobkasis ntuiipo. Jam nu
davė, kad atėjo giltine jojo 
pjauti, nes ne drebėjo tiktai 
kalbėjo “Kas iii apieka.”'

Atejvis turėjo apsigobiąs
balta drobule, apėjo pasienais jiji gyveno ant svieto, nes pa- 

. peržvelginejo visus lavonus.
Pirmiause ėmėsi už Antanie

nės, ka be

Duobkasis pasigailėjo nelai
mingos vagilkos ba pažino jo
sios baisu padėjimą jog ne isz 

numirėliusgero apipleszinejo 
paleido.

Daug metu perėjo nuo to lai
ko — baigė benas Juozas. Mag
de jau senei pus Dievą ilgai

grabo gulėjo, nu-

ne

o

ir užėjo tvanai, 
tinejo net in klebonije, 
kaimo triobas užseme lyg 
gu ir daug vanduo nunesze.

Žmonelei gelbejosi kaip ga
lėdami. Ne vieni vos spėjo 
gyvaste iszneszti ir glaudėsi eme drabužius o ant galo ir 
pas tuosius, kurios vanduo 
dasieke, o daugelis kaip čigo
nai ant lauko gyveno.

Vanduo stovėjo ir stovėjo, 
kada pradėjo nupuolineti,

užėjo dideli karszczei, kaip Vi
du vasari ja.
be galo, o ežia laukai ne apdirb 
tijrugei iszszale, tai daigtais 
žemem užnesze, baisybe

Žmonelei jau senei suvalgė, 
ka turėjo ant žiemos vaikai 
szaukia ir klykia — praszo duo 
nos, o ežia ne yra! <

Czia velei dumble pradėjo 
atsirasti kokia tai vabalai it 
kitokį gaivalai, pradėjo amir*- 
dėti balos, net sunku apsaky
ti, kas tada dėjosi.

Daugelis 
grinezias

Degino karsztis

pamoteŽmoniu
ir iszvandravo in 

platu svietą: kiti pasilikla kai
me atsidiTodami ant malones 
Dievo ir Jio Apveizdos- t

in mA L .

marszkinius ir paliko, kaip Die 
vas ant svieto leido.

Padėjo ant krūveles ant že
mes, o smulkesnius daigtus su- 
sikiszo in anti. Paskui prisiar
tino prie Jokūbo, apiplesze 
viską kas buvo geresnio.

Duobkasis temino ant
dyk los bet negalėjo inžiureti 
kas tai buvo.

Ir teip ėjo isz paeiles mažes
nius daigtus dėjo in anti dides
nius dėjo ant krūveles.
i Tada duobkasis
$au aha! tai ne bile kokis vagis 
j— nes getė&nius daigtus pa
ima o prastesnius palieka.

J Ir teip prisiartina nėt pas 
^uobkasi, & kurib ne mato, ba

Ta

sitaise ir buvo nobažna lyg 
smert.

Po josios smerties, kas tokis 
apie lavoniniu vaitoja ir bala
dojosi o žmonis sako, jog tai 
Magdės duszia pakutavoja....

J1 X* ’• |4 ' , )\ ■ M .‘i . I.A G4.

Jeigu kas nori būti bolszovistu, 
Arbd ihdkytu, neprastu, 

O jeigu da nori tinginiauti, 
Tai vyruezei negali ponauti.

Czia apie viena toki pasakosiu 
Ant paveiždos pastatysiu 
O kur gyvena ? ' w. * * n

-

N orėjo karibpsz Tė formos, 
Ant svieto1 permainos,

Nieko kito ant dantų neturėjo, 
Tiktai bolszovizma garbavojo. 

Net jam smėgenas geli,
Ar ėjo gulti, ar isz lovos keli 
Visas apigardas aprunijo, 

Bet pralobti negalėjo, 
Kumpanu norėjo pastoti, 
T i ugi n i auda ma s p ra lobti.

Ir teip nebagas nusiszpicavo, 
Jog jau ’net badavo, 

Ka daryti,
Reikia ka sumislyti, 

Mislino gerai bus,' 
Paėmė ant bargo Rakandus 

O rakandus, 
Paemb bran’ghis, 

Paėmė visur,
Teisinosi, jog dabar piningu 

ne tur,
Ir raudos ne mokėjo, 

Vi's iszsikidbinejo.
Savininkas namo nesiskubino, 

Ba mat, rakandus namie ge
rus turėjo.

Tai piane, jog užhibkes,
O kaip negales, 

Tai daigtus užgriebs. 
Kada naktis užėjo,

f

vai-

pamislilio

»

rn

------— ----- —  '‘•"r'”— 
Rakandus ant vbžimo sudėjo, • 

Paslnpta pardavė,
Badai pusdykiai atydave.
Pdczia pas kitus paliko, 

0 pats lygybes jieszkoti nu- 
< vyko,

žinios negavo 
lauke.

Susi mylėjimo szauke, 
Gromatos nuo jojo nesulauke.

Sztai bolszevikas parbėgo, 
Bet toje vietoje būti nenorėjo, 

Tai kaip nakties sulaukė, 
Su savo szeimyna isztrauke. 

In kur jiejei piningus padeda? 
Del ko kenezia bad a ?

Maitok; tinginiauje, 
Tai ir badauje.

Laukia bolszevikiszku laiku, 
O no turi kuom maityti vaiku 
Beda, didele beda del kvailiu, Į 

Jeigu no turi smegenių!

»
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Prisiiinskltc mums tik 50c.
Nusilpncjio ant Lytiszku 

vyrai, kaip tai nerviu paliksi ižgydinti 
ant visados per vartojima, gyduolių

Tai yra galima pasakyti, cu-
daune gyduole kurios iszgyde jąu tuk- 
stanezius vyru serganeziu lytiszkoms 
ligomss. Jei esate ser^ganti ant ly- 
tiszku nusilnejlmu, kad kenkia jums 
betvarke nerviu, kad nustoet vyrisz- 
kuma, kad esate nusilpnejusiam pado 
jime, szaltos rankos arba kojos gal
vos sopėjimai, žukietejimai viduriu, 
norvinimai skilvio, inkstu liga arba 
kitos ligos pūsles, nemielus sipnal, 
balmo sutikti žmonius, kaip tai daro 
nekurie, paliksite iszkgydyti per var
tojima gyduolių NOVO Gyduoles tas 
in trumpa laika padarls jus sveikais, 
tvirtais ii* laimingais, tada gi galima 
bus naudotis gyvenimu'ir jo ypaty
bėms. Del atydos, idant pertikrinti 
jus apie tai, kad NOVO gyduoles ta 
padars, Iszsunsime jums DYKAI Ičom- 
plctiszka kursą tu gyduolių, užtektnai 
ant 15 dienu kada gi prlslunslte mums 
savo alitrasza* Ir pavarde, teipgl sykiu 
50c. kraštas ženkleles arba sidabru 
del apmokėjimo lieszu persiuntimą. 
Malonėkite atkreipti atyda ant to, kad 
tai nėra maža dėžute, bet koinpletisz- 
kas kursas iszsigydymui, užtektinai 
ant 15 dienu, labai tankci yra užtek
tinai iszsigydymui.
vien svarbi ant trumpo laiko. Raszy- 
kite mums neatideliokite, taip-gi pra- 
ncszkltc kokiam lalkrasztl skaityti ta 
dpgarslnima Ir mes iszsiunsime jums 
tuojaus tas gyduoles.

KOVO COMPANY.
Bcpt. 48 Box 4000;- 

rhllmlelphik. Pa!

Ta proga yra

1 \.įf

; F. AD. RICHTER & CO.,

$50.00
Fonografas, 
tiktai už 

$26.75

<*

O

L 4

74—80 Washington St.,

z.?:***'—1—
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tai pažvelk
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Ir tiktai per 
trumpa laika

”^*****^.f“..........

Jeigu nori turėti gera fonografa, kurio butum užganėdintas, 
in szita gražu fonografa, kuris savo gicdalu, muzika yra lygus net ir $75.00 
gramofonui.
(as taip, kad gali užtekti visam gyvenimui.
Ir grajina 3-10 colinius rekordus vienu užsukimu. Tik pamąstyk, klek turė
tum užmokėti už toki fonografa krautuvėj. Szitie fonografai krautuvėse par
duodami po $50. ir brangiau, mos gi Ju užplikome net 200 isz nusibankrutiju- 
sios firmos žema kaina, dėlto per trumpa laika gaiemime pardavinėti po $26.

Ar girdėjot, kad kas kada-nors gavo szitoki fonografa už tokia kaina?
Niekad neturėsite tokios progos, kad gavus už taip maža kaina szitoki 

pulku fonografa. Fonografas grajina visokios iszdirbystes rekordus. Turi 
malonu ir stipru baisa, kuris kiekviena sujudina ir palinksmina, dėlto mel
džiame szita fonografa nelyginti prie pigiu fonografu, nes jis visur brangiai 
parduodamas, tik vien mes galime ji pigiai parduoti.
fu duodame visiszkal DYKAI 12 naujausiu kavalku ir 300 adatėlių.
tuo jame užganedinima, kitaip gražiname pinigus.
ti proga, tai prisiuskite tik $3.00 rankpinigių, o likusius užmokėsite atsiėmė 
fonografa, rekordus ir adatas. Raszykite tuojaus, kad nebūt u vėlu.

PRACTICAL SALES COMPANY

Szis fonografas yra dailiai ir gražiai padarytas, puikiai iszhaig- 
Be to jis turi dviguba sprcndžlna 

Tik pamąstyk, kiek tur 
Szitie fonografai krautuvėse

75.
Ne.

Fonografas grajina visokios iszdirbystes rekordus.

Su kiekvienu fonogra- 
Gvaran- 

Taigi jei norite pasinaudo-

1219 North Irving Ave. Dept. SO. Chicago
Dldella Dirbtuve reikalauja pardavėju 
drapanų, panczlaku, szlcblu, jokiu Ir 
del pardavimo marszkinlu, apatiniu 
andaroku, tiesog In namus. Raszyklte

SKAITYKITE “SAULE
SKAITYKITE “SAULE
SKAITYKITE “SAULE”

SAULE“
SKAITYKITE “SAULE”
SKAITYKITE “SAULE”

SKAITYK IT1
o gausite sempelius dykai. .Madison 
Mills. 503 Broadway, NewYork City.

ims h£

»»

DYKAI Iszbandytf del 
bile kokios IIron.
Prisiuskite 50c. stenipu 
del naujo virhzko diržo 
su tam tikru prietaisu 
dvi vyru, ar 60c. del 
moterių diržio su prle- 
taisom, ir užmokėkite 
likusius $5.98 (\ 0. D. 
ant paczto. Pradėkite 
tuoj neszioti kožna die
na, jagu nebusite užga- 
nędyti in 60 dienu su
grąžykite o adgal pini
gus gausite. Adresas:
A. P. OWENS, Drp. 43E. 

152 W. 14 SI. New York

Nuga-Tone
DIDIS SVEIKATOS TVĖRĖJAS

Padara Galvq, Raudoną Kraują. Stiprus Nuolatinius Nervus ir Tvirtą

Stebuklingi vaistai nuo abelnai nuvarginto ir
I 

iu sapnu, štoko energijos,_ numažinto gyvin- 
, nerviškumo, blogo apetito, stoka raudono

i ovuuuKliligi vaistai nuo aiycincxi nuvaišintu ia

nualsinto kūno ir proto, liūdnumo arba melancholijos, 
L biauriu sapnu, štoko energijos,_ numažinto gyvin- 

gumo, nerviškumo, blogo apetito, stoka raudono 
' kraujo arba anemijos, tingos cirkulacijos kraujo, 

žudymo kūno, negruomulavimo viduriu, išpūtimo po 
b * . *_■;......... r
I. skilves, smirdąti kvapo, nepriimno skonį burnoje,

kraujo arba anemijos, tingos cirkulacijos kraujo, 
žudymo kūno, hegruomulavimo, viduriu, išpūtimo po 
valgiui, skausmo pilvo po valgiui, tulŽinio, užketejimo

ąpdankto liežuvio, sunkaus galvos skaudėjimo,

Vyriškumą Ir Moteriškumą.
givianančtu šiltam ir drėgnam klimate, kuriam 
Malarija viešpatauja.
w Nuga-Tone suteika Sveikatą, Stiprumą ir 

Spėkas. Padidina apetitą ir gruomulavimo viduriu, 
padara viduriavimo liuosą ir regularišką, priduoda 
naujo veiklumo visiems saniariams kūno. Suteika 
sveiką veikmę širdęs, vara Šiltą sriovę tiršto rauduono 
kraujo į visas dalis kūno, priduoda Šviežą rauduonu- 
mą išblyškusiam veidui ir žibutną akims.

Nuga-Tone suteika Sveikatą, Stiprumą ir 
r 

padara viduriavimo liuosų ir regularišką, priduoda

neuralgijos. Nuga-Tono yra pasekmingi vaistai, del

Musu Absoliutiška Gvarancija

4

t

■ <

Pet'nyczioje pripuola Diena Papuoszimo Grabu' Už žuVu-

1’ I

brisiglaudias prie grabo.
me grabe gulėjo turtingas ūki
ninkas, parėdytas pusėtinai tai siufc kareivius ne tik czionais Amorike bet ir Franejjoj, 
ne dyvai, jog vaiduliui užsino
rėjo apipleszti negyvėli. aUJ..

w

kur 
tukštanozei musiszkiu silsysi szio sklypo. — Kur randasi Rau
donojo Kryžiaus prižiūrėtoją ligoni u J . . / .
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Tone, ar mes sugražlseme Jums pinigus. Kožna boiikutč talpina devynios- 
dešimtys (90) pilių, vienam mėnesiui gydymo, kaina kuriu yra vienas ($1.00) 
doleris, arba šeši mėnesci gydymo, šešes bonkutes už penkius ($5.00) dolerius.

ti pasekmių, sugrąžlkitc lyktus piles ir bonkutč, o mes betarpiškai sugrąžisme 
Jums pinigus. Matote, jog negalite prapuldyti ne viena centą, jeigu vaistai 
ne bus pasekmingi. Mes imamč visą riziką ant saves. Mes negalėtume 
įstengti davimu jums tokios ąvarancijos jeigu nežinotume kad Nuga-Tone 
padarys viską? ką. Čionais tvirtiname.

^Mes tikrai gvarantojame, jog busitB pilnai užganėdinti vartojant Nuga- 

dešimtys (90) pilių, vienam mėnėsiuTgydymo, kaina kuriu yra vienas ($1.00) 
doleris, arba šeši mfinesci gydymo, šešes bonkutes už penkius ($5.00) dolerius. 
Jeigu vartojant Nuga-Tone per dvidešimt (20) dienų nebusite pilnai užganėdin
ti pasėkmiu, sugrąžlkitc lyktus piles ir bonkutč, o mes betarpiškai sugrąžisme 
Jums pinigus. Matote, jog negalite prapuldyti ne viena centą, jeigu vaistai 
ne bus pasėkmingi. Mes imamč visą riziką ant saves. Mes negalėtume 
įstengti davimu jums tokios ąvarancijos jeigu nežinotume kad Nuga-Tone*.a- 
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Nuga-Tonel
ttlmuUtėf 4nd 
nCreng 
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valuable blood, 
nerve tnd 
hUIlh tonic. A 
combination of 
corrective ana re- 
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Skaitykite ką tie žmones saka apie Nuga-Tone^'
NATIONAL LABORATORY. Chicago. III. 
Gerbiamieji:—

Gavau iusų laišką Ir Nugą-Tonc piliules Ir turiu pasakyti, jo« 
vaistais. Meldžiu prisiųsti dvi bonkutCs Nuga-Tone piliutiu. Aš 
protelių del pabandymą ir jąm ‘ 
Siuskite vaistus ką greičiauseh

NATIONAL LABORATORY, Chicago. Ills. Shenandoah. Pa.
Godotini Tamistal:—

Aš esu labaį,užganėdintos nuo jūsų Nuga-Tone. Esu labai sveikas po ju|ų vartojimo. 
JOE DOMBROWSKI. 333 W. Coal St.

__  ___ _ ____ r , _ _ Elwood City. Pa.
Gerbiamieji:—

Gavau iusų laišką ir. Nuga-Tonc piliutes Ir turiu pasakyti, Jor esu visai užganėdintas jūsų 
. aistais. Meldžiu prisiųsti dvi bonkutCs Nuga-Tone piliutiu. Aš daviau kialeta nillutiu sava 
“ratelių del pabandymu j r jąm labai patika. AŠ stelluju vieną bonkutč dėl jio. Pasiunčiu S2,

Su pagarba. GASPAR BER§EK, Box 547.

Nuga-Tone yra sudėti 
parankioje bonkuteje. Jie 
yra apvilkti su> cukrti; 

j priimno skoni; ramo dd 
vartojimo; neatitrauka 

x nuo darbo ar linksmumo.
Bandykite. Jus
menduosite tuos vaistus 
visiems'sava prcteletns. ‘

roko- 5

daviau k i alėta nillutiu sava

vi

I

Stcliuklte vaistas ant tuo kupono.
NATIONAL LABORATORY, 123 W. Madison St., Chicago, Ill.
Gcrbiamięii: PrislunČiu $......... ir meldžiu prisiųsti man.............
bonktitė Nuga-Tohc.
Vardas ir pavardė........... . ................................................................................

Gatvė ir No. ar R. F. D............................... . ...................................................

Miestu.*. . . ..^

PristunČiu $......... ir meldžiu prisiųsti man.........

♦ J / ♦ • • • ■ Valstija.. .... U 4
>
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Žinios Vietines

_  Szventa. Žmones nedirba.
— Nedalioj jau pirma diena 

Birželio — June.
— Petnyczioje diena papuo-

Decorationszimo grabu arba 
Dav.”

< t

’ r

Utarninke užsibaigė VI-

publikines mokslaines. VaiSOS
kuczei turės pasilsi kelis mene-

Daugclis isz musu vaiku
užbaigė mokslus Grammer
SIUS.

mokslus
School o atejnanti terminą in- 
stos in High School, 
lėkite siausti vaikus 
tolimesniam moksle, nes szinn- 
lien mokslas yra labai reikalui 
as kur tik žmogus

Aesigai- 
lavintis

(

apsisuka
be užbaigimo High School ne 

priyina in jokias 
mokvklas mokvtis ant visokiu 
profesijų.

— Panedeli pribus in miestą 
Doris karnavalas ir rodys viso
kius nerstatvmus West End 
Darže.

r>

O

apgsztcsncs

perstatymus
Dalis pelno karnavalo 

paskirtas 
bažnvezios.

— Vincas Juodcszka pirko 
puiku Studebakeri automobiliu 
ant septynių pasažieriu.

— Lake wood Parkas 
darys petnyczioje su 
pasilinksminimais ir 
Parkas likos pagerintas ir isz- 
czvstvtas.

— Praejta sereda 
gustaitis suriszo mazgu

Elzbieta Kundro- 
tiene su .Juozu Dullie isz Szena- 
dorio.
slaptai.

— Sziadien 
pikninkas.

— rtarninko diena mirė 7 
Mikalina, dukrele Da 

miniko Kasznaucko.

ant naujos Airisziu

rstes nasziia

menesiu

SAULĖ
........ ........................—„„Ui

DOKUMENTAI ISZ RYMO.
(JTasa no praeito numerio) i u

Invykus Plrman valstijos padallni- 
Konferonacija, prie

re-

Lietuviszku Kapitalu sugra- 
Sziloje Komisija neilgai gy- 

Scimas 
Vėliaus 29 d.

laiko KoRtluszkos 
Masalskis tapo

Sulyg ano isztorlko yra pa-

nesyjo (3000 lyrų In motus,) bot szl- 
tąls( pinigais turėjo būti užlaikoma
bažnyczia, zakristija ir tarnai. Kunigo 
kambarį isznuoniavimul buvo mokama 
360 lyrų in metus. Koki buvo tie kam 
bariai galima lengvai sprensti isz at
skaitos, lazduotos Krupenskio, Rusi
jos Pasiuntinybes Patarėjo

atei
vi sukeis 
szokeis.

kiui. Au-
mote-

Vinczcvonc atsibuvo

Lietuviu Beno

Laidotu- 
ves atsibuvo ketverge po direk 
cije graboriaus Sakalaucko.

— Isz miestiszkos apskryti- 
už-

moksla
nes Grammer mokslaines 

pasekmingai
Konstantina Matulaieziute isz 
Hilso. Isz miestiszkos High 
School užbaigė mokslus 
helmina Xorkevicziute ir 
dona Baksziute.

baigė

Vil-
Al-

— Neužmirszkite kiek 
nukaut del Salaveisziu A 
jos kada atsilankys 
rinkikai.

suszelpe

pa- 
rmi-

pas jus
Juk toji armija dau 

musu karei
vius ant kariszku lauku.
inauser>

& 4 (itiotlokie tęva ir moti- 
>»na savo." — Ir isztikruju ta j i 

prisuks nia iszpilde dukters ir 
sūnūs ponios Magdalenos Tras 
kauckienes, kurie padare neti
kėtina linksmumą del savo mo 

kuri pabaigė (ii metus 
Taja 

apvaiksztine.jo 
diena.

tineles, 
amžiaus seredos vakaru, 
tai diena 
Traskauckiene gimimo 

primyt, jog ponstva
Traškauckai 
Mahanojuj o«> 
rika pribuvo 43 metai 
lios. Dukters, 
kai sudėjo szirdingus 
mus su dovanoms savo motino 
liai vėlindami ilgio pagyveni
mo o tiejei, 
tame linksniam vakarėli jo hu- 

Isz Szenadorio
V. Traskauckai, 
, A. Rutkauskiene,

F. Szlakiene. Helena Savickiu- 
te isz Hazletono.
jaus buvo F. Sklarei, F. Bocz- 

J. Petruseviczei, J. 
Norkeviczei, Jos. Trackauckai 
P. Traskauckai ir Petras Tras 
kauckas ir daugeli anūku.

Redyste vėlina ponstvai 
Traskauckams sulaukti 
pagyvenimo ant szio pasaulio 
ir kad galėtumėm dalybauti 
szinito meto sukaktuviu.

Reikė

vo:
venai, 
Grain įsa i,

kauckai,

)•>

J<> <r o
ją U

P-

pergyveno 
įlietus, o iii Ame 

adgu-
8U11US ir anu- 

ve lini

kurio cine dalvbas

- A. Krei-
J.

Isz Maliano-

vėlina
ilgo

niui, Targovlcu 
kurios prisidėjo Ir vyskupas Malaskls, 
norėdamas užbaigti finansinius 
bitinius su Varszava, Balandžio mene
syje 1793 metais, instelgc isz Lenku 
Jėzuitu 
tinimo.
vavo; Ja panaikino Gardino
tais paežiais metais.
Birželio 1749 m., 
sukilimo, vyskupas 
Lenku pakurtas Varszavoje; Lietuviu
pinigai taip ir nesugryžo in Vilnių. Ga 
tutinai žlugus valstijai 1705 m. pinigai 
Iki szial dienai pasiliko Varszavoje, 
sudarydami dali Lenkijos Kataliklsz- 
kos dvasiszkos apdraudos kapitalo, 
variuojamo kataliku tikybiniams rel. 
kalama.
matas tvirtinti, kad sumoje 23,867 ru
bliu 68’/; kapeikų Rusijos Užmokėto
jo isz Varszavos iždo už namus prie 
Szv. Stanislovo bažnyczios, yra dalis 
Ir lietuviszku pinigu, suvartotu isz 
Jėzuitu Lietuvlszkos provincijos kapi
talo. • , -—

Be virszminctos sumos Rusija 1855 
metais apmokėjo instaigos skolas •— 
14.343 rublius. Vėliaus 1900m., už 
patalsyma ir tvarkon sugrąžinimą szl- 
tos Instaigos, Rusu valdžia suvarto
jo 20.000 rubliu; 1904 m., 15.000 rubliu 
ir 1908 m.. 8000 rubliu. Isz viso Rusi
jos iszlaidos Szv. Stanislovo Just algai 
isznesze 81.210 rubliu arba 216.550 
lyrų, iszsklrlant kelias dcszimtls tuks- 
taneziu franku, užmokėtu skolų bu
vusiam valdytojui Delikati.

Paliktasis prancūzu kapitalas 46. 
332 Fr. kartu su Rusijos suvartotais 
216.550 franku, suteiks auku pavyzdi 
ant kiek Szv. Stanislovo instaiga Ro
moje buvo užlaikoma Lenku leszomis. 
Lenku pamatai dar per puse sumažės 
Jeigu atkreipsime atyda, kad prancūzu 
paliktieji piningai 46,332 Fr. esą Len
ku-Lietuviu nuosavybe, tai elemcnta- 
ves teisybes dėlei, turi būti padalinti 
tarp Lietuviu Ir Lenku, tuomet Len
kams tepasilieka tiktai 23,116 franku, 
arba iszreiszkiant 
1,907.

suvartotu

rubliu arba

praneuzu

Jlnal “de 
Instaigos

Isz 
kad iki 

instalga buvo

Venerabile

Rusijos finansais 
Tokiu budu “de facto” Rusija 

pasirodo Szv. Stanislovo instaigos sa- 
vinikc beveik desziinti kartu daugiau 
negu Lenkai ar Lietuviai. 
Jure” ir yra virszminctos
savinike, kas apsirclszkia Isz peraszu 
musu misijos Romoje su Italu užru- 
bežiiniu reikalu ministrais ir Isz Jus* 
ticljos 1873.78 metu laikotarpyj. 
virszminctu peraszu matyti, 
prancūzu laika szitoji
Lenku-Lietuviu nuosavybe. Vėliau nu
pirkta imperatoriaus Aleksandrin I. jr 
iki sziu dienu pasilieka Rusijos nuo
savybe; atžagariai, turėtu būti yaldisz- 
kas užraszas ant keno bent vardo, ku
rio vislszkal nesama. Isz ežia pasirodo 
kad kontrakto žodžiai:
regia chiesa et Ospedale di St. Stanis
lao della nazione polacca” 
vien paprastu notaro akto užvardinl- 
mu, neaprubežiuodami teisiu tikrojo 
ir teisėtojo Szv. Stanislovo Romoje 
instaigos nejudomo turto savininko, 
kokio pasirodo Rusija; todėl virszmi- 
neta instaiga yra Rusijos nuosavybe 
Italijoje ir pastarosios likimas prlklau 
so vien nuo Rusijos, kad tapo patvir
tinta Rusijos Pasiuntinybes Romon 
praneszimu užrubežimiu 
nistrui d. 29 Vasario (13 Kovo) 1919m 
N. 96 apie tai, kad instaiga beabojo 
yra vidujiniu reikalu ministerijos nuo
savybe. (Žiūrėk - Užrub. reikalu min. 
lapkriczlo 11 d 1885m. N. 8119, Gerb. 
Vidujimiu Reikalu 
mui kopijos Imperiallo Pasiuntinio 
Romon Klausyme nuo 4 (16 Spalio, 
1885 metu Nu 971 prijungiant)

Kardinolas Hozijus iki Rusijos isz- 
pirklmui užtaikė virszmlneta ištaiga 
su tuo tikslu, kad Joje rastu prieglau
da maldininkai Isz Lenku- Lietuviu 
valstijos ir pragyvenimą keletas jau
nu vyru, Ivaniszkiu 
Roma baigti teologijos mokslus, 
riems buvo atliekamos pamaldos szio- 
Je bažnyczioje Po nupirkimo ežia ir 
vėliaus, glaudėsi maldinikai ir 
1835 metu, tai yra iki inkurimo 
szavos Dvasiszkos Akademijos 
užlaikomu du kleriku pasiustu Romon 
Virszminctos Akademijos augsztesnlo 
teologijos mokslo igyjimui. Dienoje 8 
Vasario, 1900 m. N-185, Vidujiniu Rei
kalu Ministro Siplagino įsakymu iš
taiga buvo pavesta globai Rosijos dip- 
pomatlszko agento dvasiszkuose 
kainose, d. 20 Kovo 1900 m. N-1591 di
rektorius D R. S. T isake agentui pri
imti prleglaudon su katalikais lygiai 
ir staeziatikiu maldinikus, ir d. 12 Ge
gužio 1900 m. N-2435 meldžiant agen
tui, D. R. S. T. Departame tas suteikė 
leidimą priimti prleglaudon nedaugiau 
50 žmonių 7 dienomis

Atostogų laike 1910-1914 m., 
maldiniku prleglaudon buvo priimami 
ir lankantieji Roma Rosijps turistai:- 
Odesos Kadetu Korpuso

pasilieka

Pasiuntinybes 
reikalu mi-

Ministrui Iszvedi-
Imperlalio 

nuo 4

Romoje, 
kuris 1899 m. apžiūroje Szv. Stanislo
vo įstaiga, priėjo prie Iszvadu, 
“Astroniovo gyvenimas yra vargin
giausia, du mažuczlu kambarėliu 
slžymejo savo neturtu 
ir pavojingu senumu, prie kuriu nuro
dė siauros, tamsios ir slidžios kopic- 

Klebonas gauna 60 franku in 
menesi, kas pridera padidinti.

Isz szltos priežasties Kun. Astromo- 
vul pradėjo mokėti po 250 lyrų in me
nesi su iszlyga, kad Jisai negaus isz 
Administracijos jokiu sumu už pamal
das, parapijos priedermes ir bažny
czios bei zakristijos užlaikymui, 
tvarka gyvuoja Ir dabar prie manos.

Po Krupenskio apsilankymui įstai
goje, Administracija iszdavc Kun. As- 
Iromovul 357 lyrų 60 czcntezmu 
kandu nupirkimui savo kambariams. 
(Laiszkas agento Manuilovo in 
S. T. Department a 21 d. Gruodžio 1900 
m.t)

Mirus Kun. Astromovui 1912 
pabaigoje, 13 d. Sausio 1913 m asz, pa 
skirtas jo įpėdiniu, atvykau in 
22 d. Gegužio, tais paežiais metalu 
nuo to laiko nei karto ncaploldcs savo 
vietos pildau Szv. Stanislovo bažny
czios kapeliono priedermes, 
paskyrimas invyko su ta Valdžios nuo 
mono, kad aszal, mokėdamas septy
nias kalbas, pilnai sugebėsiu užganė
dinti dvasinius reikalus maldiniku ka
taliku visu Rosijos tautu, būtent 
Rusu, Lenku, Latviu, Lietuviu, ir 
klcczlu.

Pamatęs Kun. Astromovo 
gyvenimą, asz atsisakiau užimti kape
liono kambarį ir iki 5 <1. Vasario, 1914 
metu, gyvenau pas brolius 
konus.
szininko Lcsll szlrdingam rupeseziui, 
man ta'po pavesti namuose prie Szv.. 
Stanislovo bažnyczios maži 
rial.

Bažnyczia atradau vargingame sto
vyje apleista; anuotai daugiausia nu
dėvėti, apiplysze, iszskyrus viena (im
peratoriais Aleksandro dovana,) 
taikinta Szv. Stanislovo Szvcntci. Za- 
kirstija tartum vieni griuvėsiai 
gonai pagadyti; kėdžių bažnyczioje 
vislszkal nebuvo, altorius aptaisytas 
sudriskusiais užliesimais.

Dėka malonaus Lesli 
suteikusio man tuomi paežiu kartu ke 
lėta szlmtu lyrų bažnyczios reikalams 
ir mano sesers rūpestingumo, asz nu
pirkau keletą pigiu arnotu, nekurtuos 
pataisiau, pasiūdinau 
riains užliesimus, nupirkau 12 kėdžių 
sumainiau purvinas gėlės naujomis, 
žodžiu — suteikiau bažnyczia! gana 
pakcnczlama iszvaizda: isz priežastes 
kares daugiau padaryti nieko nesuge
bėjau.

Savo penkių metu gyvenimo prie 
bažnyczios, asz galutinai persitikrinau 
kad kapelionui absoliutiszkai negali
ma paežiam pragyventi, bažnyczios už 
laikyti ir priedermes atlikti, gaunant 
nuo Įstaigos virsziniku tiktai 250 fran
ku in menesi.

Asz gyvenau ir nevarginau nei Val
džios, nei Administracijos savo mal
davimu, kad padidintu alga man as- 
menlszkai ir .bažnyczios užlaikymui, 
vien aeziu tai aplinkybei, kad asz tu
riu gyvastlni užlaikymu 2400 rubliu 
in metus .kuriuos gaunu už Ilgu metu 
sekretoriaus pildytas pereigas prie ke 
liti paeiliui ant Vyskuplu — Metropo
litu ir už tikybos mokymą keliose Ka- 
riszkose ir civiliszkose mokyklose Bet 
rograde.

'(Augszcziau negu 
bolszevikai atėmė užlalkyma, man at
ome mano užlai^una Lenku Lcdnickio

gyvenimas yra

1SZ

atvykusiuju

maklinikai

ežios.

kad

pa- 
elgetlszkumu

ir
Szi

ra-

D. R.

metu

Roma 
ir

Mano

niokodamas

Vo-

varginga

prancisz-
Pagaliaus, aeziu įstaigos vir-

vykusioj! atlankyti Szv. Namo.
Kuomet Szv. Tovas Klementas 

XIV panaikino Jėzuitu ordena ir ju 
vieton nuskyrė Mlnoritus, tai katall
kiszkos vieszpatijos užprotestavo, ne
norėdama savo ištaiga Govcto pavesti 
svetlmtauczlams. Szis atsitikimas su 
telko proga Įvairioms vleszpatijoms pa 
sitarti su Vatikanu, kad virszminctu 
stalgu inoigos butu suvartojamos už
laikymui neturtingu maldininku atsa- 
kanczlu tautu.

Tokiu budu patinkamu pasitarimu 
su Vatikanu, lenku Karalius, Didysis 
Lietuvos 
Augustas Poniatovskis 23 d. Balandžio 
1791 m. dcpesze užrubcžinlu 
deputacijos plrmsodžlo Malachovskio 
savo pasiuntinio Romon vardu, 
dinolo Antlczl, isake tuojaus parduoti J 
“Opera ICa Polacca” ir isz įgytu sumu j 
ipotlszku budu ant visados apdrausti t 
Kapitula. (

Namai buvo npkninuoti 6713 skudu j 
72 bajoku ir parduoti markizui Antici. J

Žlugus Lenkijai, tautos visas teises t 
ir turtai Ir lazdaringos Loretto istai- J 
gos perėjo Rosijos nuosavybėn. j

įstaigos valdymas laikinai tapo pa- | 
vestas lenku pcnitencijarljui ir tiktai i 
1829 m. Rosijos Misija Romoje nusky- ( 
re užvelzda Dominika Vallerl, kuriam ' 
tuo metinis penitencijarijus Kun. Pav
ilk atidavė pastarojo valdymu kartu 
su turtui priklausomas ir prieglaudos / 
dokumentus.

Nuo tu laiku 1)0 pertraukos, prie
glaudos valdymas iki 1876 metu pasi
liko užveizdu rankose kuriuose pasklr 
davo Imperialc Misija; nuo 1875 motu 
gi Imperialc Pasiuntinybe Romoje, 
kuriai pavesdama atskaita kartu ir su 
likusiomis incigomls. 
inoigos, sujugtos 
Įstaigos 
Dvasinu Reikalu Szvctlmu Tikybų De- 
partmentan.

Garbes Kanaunikas 
Kazimieras (Jurgio sūnūs) Prapuol. 
Roma — 1 (14) Lapkriczlo, 1917 m.

Szv. Tovas

Kunlgalksztls Stanislovas

reikalu

Kar

Virszminctos 
su Szv. Stanislovo 

incigomls, ' pasluneziamos

kedžiu

kamba.
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Pullman Davenports
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Uždaromos Lovos.
Ilgi ir trumpi modelei.
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Dr. KOLER
638 Penn Ave. Pittsburgh, Pa.
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Dr. KOLER yra vi e na
tinis tarpe Lietuviu da 
ktaras Pittsburgh. Mo
kinosi Varszavoje, stu
dijavo beglje 26 m. in- 
vairias ligas vyru ir 

' moterų, todėl jas nuo« 
dugnial pažinsta. Gydo 
užslnuodinlma kraujo 

ir silpnybes vyru, spuogus, nležejlmuu 
ligas tinimo, Invairias ligas paelnan- 
czIah nuo neezystumo kraujo.
szaukite ypatiszkai, per laiszkus asx 
negydau. Dr. Koler kalba LcnklszkaJ 
ir Rusiszkal.
Ofisos valandos: nuo 9 ryte lig S 
vakare. Nedellomls iki 2-v. popiet

fe

d

3
V'.

Alsi-

na

Pas mus gausite goriausia pirkti visokiu naminu rakandu,
Karpetu, Pecziu, Drapanų vyrams, moterems ir vaikams. 
Fonografu, visokiu Lietuviszku rekordu. Ateikit pamatyt 
fili H N A 201 W. Centre St. Mahanoy City, Pa.
xlVlliMlviJ Shenandoah ir Mt. Carmel. Pa.
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PIRKITE GROJAMAS MAŠINAS IŠ MUSĮJ FIRMOS'
KIEKVIENA MAŠINA GVARANTUOTA.

Capitol Stock $125,000.00
Surplus & Profits $460,000.00

DAKTARAS GYDO 
PATRŪKIMA 

I ~~

Be peilio ir be operacijos. 
Ligonis netrotina darbo laika,

Dldele atyda atkreipė publika in 
stebėtina gydimą Patrūkimo, Hydro
cele ir Nerviszku arba trotimo veisles 
ligų; per Daktara Andrew O’Malley 
isz Wilkes-Barre, Pa. be vartojimo pel 
lo Ir operacijos ir iszsklrent arszes- 
nlas atsitikimus, nereikalauja trotlnt 
laika nog darbo kitokio užsičmimo.

Žmones paprastai mielino kad nesi
randa gydimo dol patrūkimo kaip tik 
su pagelba operacijos, bet tas yra tik 
ne tiesa, szendien Į)r. O’Malley pralei
do didesni dali savo daktaravimo dol 
isztirinejimo ir gydimo Patrūkimo, be 
skausmingos operacijos ir pasiseko 
jam iszpildyt savo pora telp kad neyra

įš.0-

Lithuania
• Šita, grojama mašina vadinasi LITHUANIA. >— - - • • 

groja rekordus visokiausio»

didumo, kaip: Columbia, Victrola ir kitus. Lithuania groja
Ifidirbimo ir visokiausio 

k teisingai,
puikini roprodukūojn, baisai esti atlikus, Švelnus, tyri

Raftykltė aplo išlygas, o aplaikysitį visas informacijas.
r •• * -• _' - ■ ‘ -

Rašydami laiškus adresuokite: <

S. P. TANI s
1233 West 111th Place,

Iteikalingi agentai pardavinėti musu grojamas mašinas.

>
Chicago, Ill.

Mokame antra procentą ant 
sudėtu piningu. Procentą pri
dedant prie jusu piningu 1-ma 
diena Sausio ir Liepos mene- 
suoso, nepaisant ar atncszat 
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- 
mis 9 ryte lig 12 vai.

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

Lietuviszkas Graborius

A. J. SAKALAUCKAS
801 EAST PINE ST. 

MAHANOY CITY, PA.
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Komlcija Petrograde, kas galima maty 
tl isz Kanauniko Narjausko 
raszyto ten pat 23 d. Rugpjuczio 1917 
įdėtais.
Ja” paliakinta Likviduojama 
kio) Komisija 
palaike Department© (Dvasiu reika
lu) valdlnlkal, bet noppergalejo, 
asz nuo pirmo Spaliu menesio 
szit jau 11 menesiu ne skatiko nesmi 
gavės.“ 
gubernijos dvarponis ,lr advokatas 
Maskvoje Nūnai pasivadino Lenkijos 
atstovu tempat.)

laiszko,

Sztai jo žodžiai: Jusu pensi- 
(Lednic. 

Laike “diskusijų, jia

ir
1917,

Tasai Lednickis yra Minsko 
.ir

suteiktą

Loretto.
Szia Stanislovo įstaigos Administra

cijos globojo randasi taip-gi ir “Opera 
Pia Polacca in Loretto.”

Isztikruju jokios prieglaudos Loret
to nesiranda, ir tiktai Isz incigu, szttai 
įstaigai priklausomu turtu,
ma pagolba atvykusioms in Loretta at 
lankyti “Szventojo Namo.”
Casa di Loretto”) rusu ir lenku mal- 
dinikams, ju naudai tonais gyvena at
skiras penitencijarijus, mokas Lenku 
kalba, kuris gauna nuo Italu Valdžios 
užlalkyma ir kambarius Szv. Tėvo na
muose Lorette, už tai jisai turi kiaušy 
ti iszpažinties ir Italu kalboje.

Isz rusu Įstaigos ineigu jisai gauna 
20Olyru in metus (kitu atveju isz Szv. 
Stanislovo ineigu 22
— D. R. S. T. Agento atskaita 17 30 d.
Balandžio 190G m

Nuo 1905 metu szia vieta užima 
Austrijos lenkas Knorek.

Draugija savo pradžia igljo nuo pe- 
nltencijarlju Kolegijos laikuose Szv. 
Tėvo Juliaus motuose 1554 prie Szvon 
tojo Namo Lorette, “Tanta Casa di Lo 
retto” su tuo tikslu, kad maldlnlkai 
galėtu atlikti iszpažlntl savo prigim
toje kalboje.

įvairios Katallkiszkos vieszpatijos, 
ju skaieziuje ir Lenku Lietuviu vals
tija, Įsteigė Loreto savo viontaneziams 
maldlnlkams labdaringas prieglaudas.

Lenku skyrių (prieglauda) atnauji
no 18 d. Gegužio 1597 m penitencijari
jus Jėzuitas Jonas Clvinskls isz atiku, 
kuriąs suteikė Lenku-Lietuviu valsti-

(“Santa

bei Kijevo 
university auklėtiniai, Maskvos Drau
gijos iszpletimui technolozijos mokslu 
nariai ir Petergofo gimnazijos moki
niai. Szv. Stanislovo bažnyczios kape
lionai

Nuo 1824 metu Iki szlu laiku, bažny 
ežios kapelionais buvo Italai Ir tiktai 
mano pirtakunas kunigas Julius As
tromov buvo Rusas.

Senoveje kas metai bažnyczios rek
toriui buvo mokama 2380 franku algos 
3250 franku bažnyczios užlaikymui 
"plus” dovanai kambarys in 1800 fran 
ku vertes. Nuo 1824 metu kapelionu 
“padėjimas žymiai sublogejo ir taip:

1) Kun. Reccia gaudavo ig menesi 
32 lyri 25 czentezlmus. 1880 metais isz 
priežasties senatvės, pildės 40 metu 
kapeliono pereigas, tapo palluosuotas 
nuo vietos; jisai gaudavo szita užlal
kyma savo visa gyvenimą.

2) Kun. Antolinl nuo 1880 — 1889 
metu pradžioje gaudavo ta paczla alga 
kuri Imperatoriaus Aleksandro insą- jęp maldininkai. Isz naujintojas szi-

0 franku) Žiūrėk

kymu tapo padidinta in GO franku me
nesyje

3) Kun. Julius Astromov ir-gl gau
davo 60 franku in menesi. Vėliaus Jo 
alga tapo padidinta In 250 franku me-

apie tai abejones.
DĖKINGAS PACIJEXTAS SAKOl 

Beverly, N. J. A ng. U, 1917.
Brangus Dr. O’Malleyx—
Negalų rasti žodžiu Invales jumis 
padėk n votį už stebėtina patarna- 
vlnta dele! manes, 
mane nog dubeltavos 
nog kurios kentėjau per devlnis 
metus ir negalėjau dirbti.
džlau kitokius daktarus bet man 
negalėjo paglalbetl.
sveikas,
Wilkes-Barre, Pa. Asz fsmlu Lie
tuvis, 70 metu amžiaus ir szlrdln- 
gal rekomendavoju Dr. O’Malley 
del kiekvieno Tuutleczio kuris 6sa 
tam paežiam padėjime 
pirm lauš buvau.

Jonas Gedminas, 
Box 68. Beverly, N. J.

[Tikra gromata randasi mano ofiso] 
DAKTARAS O’MALLEY SAKO:—

Penki motai adgalios po dvieju motu 
isztlrinojima, Iszradau nauja būda gy
dimą Patrūkima ir vadinu ta būda gy
dimo “Chemlc-Electro? būda gydimą 
Patrūkima dol szlmtu Patrukusiu žmo 
niu. Nebuvo didesnio iszradimo mode
rnuose noi gydimuoshe nog laiko Isz
radimo X-Ray ir daugiaus svarbesnio 
dol žmonijos. Jagu esate vienas isz tu 
skaitlingu kenkeneziu, sorganczlu ant 
tos noapikantos ligos “Patrūkimo” 

Ne laukite. 
Jagu reikalaujate rodos tai nieko ne- 
kasztuos kaip tik paraszimas groma- 
tos ar atsilankimas in mano ofisą asa- 
biszkal. Raszykite prlsiusdami Už 6c. 
stompu o gausite paveiksluota knygu
te. apit Patrūkima. Adrosąyoklte:

OR. A. W. O'MALLEY
(SPECIALIST)

27 South Washington Street 
Wilkes-Barre, Pa.,

Kur kalbasi ir raszosl Llotuvlszkal.

II ’

iszgydomas 
nipturos,

Ban-

Dar Csinln 
aeziu Dr. O’Malley isz

asz galu jus iszgydintl.

kaip asi

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.

I

Visada pasirengus pagelbeti savo prieteliams <
Yra tai tykslas Merchants Banking Trust Co. Banko. S
Yra visada pasirengus prigialbeti savo depositoriami j 

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

Banko depositoriai yra jo prietelei ir kada pradedant bu-1
ti vienas isz ju depositoriu — tada gaunate szita patarus- 
vima kuri prigelbsti, Padaro prieteli kuris gal but jumis 
reikalingas.

MERCHANTS BANKING TRUST CO. 
i MAHANOY CITY, PA. 

—DIREKTORIAI— 
L. Eckert, Vice-Pres.

9

D. M. Graham, Pres. L. Eckert, Vice-Pres. D. F. Guinan, Treaa.
J. H. Garrahan, Attorney W.F. Rynkewicz A. Daniscwicz M. Gavula

P. C. Fenton T. G. Hornsby

k
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AMŽINA ATMINTIS MOTINOMS IR .TĖVAMS!
Tiems Lietuviams, kurių sūnūs, broliai ar šiaip giminės yra paimti j kariumenę ir ke

liauja į anapus vandenyno, idant kovoti už viso pasaulio laisvę ir demokratiją,.y ra pavė
linta valdžios nešioti tam tikrus žiedus su žvaigžde. Nešiojimas Žiedo su žvaigže yra di
džiausia garbė ir paguodonė, kadangi nevisi jj gali nešioti. Tie žiedai yra labai gražiai 
išdirbti. Areliai iš abiejų pusių žiedo yra giliai įpjauti, viršus yra enamel raudona, balta 
ir mėlyna parva. Toksai žiedas turėtų rastis pas kožną vieną mylintį laisvę ir kurio gimi
nė yra kareiviu Amerikos Armijoj. Tą, žiedą gali nešioti kaip vyras taip ir moteris, ir ga
lima gauti su viena, dviem ar trim žvaigždutėms. Užstcliuodami Šį žiedą, atsiųskite savo 
piršto mterą ant kurio manote nešioti ir m'ima drauge su pinigais piisiųskitr, o mes Jums 
prisiusime tą garbės vertą žiedą.

ė

Sterling'

1OK Auksinis..................10.50

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

Prekčs Šių Žiedų yra sekančios:

$1.75

Taipgi moterims ir vyrams yra labai tinkamos nešioti špilkos, 
paveikslas kareivio kepures, su viena, dviem ar trim žvaigžduttin. 
prekė OBc. už kožną.

Siųskite užsakymus ir pinigus ant sekančio antrašo.

COLUMBIA COMMERCIAL CORPORATION (Inc.)
160 North Wells Street, Dop. 60 CHICAGO, lit.
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ANT PARDAVIMO.
Visas lotas ant keturlu famlliju po 
No. 336 — 338 W. South St. Ir 337 — 
339 W. Spruce St.

tas aukas suvartojo nupirkdamas skly 
pa žemes ir įsteigdamas metinius mo- 
kesezius prieglaudos nauda

Isz inolnancziu nuoszimczlu buvo 
užlaikomi neturtingi maldininkai, at-

~ , Paraduos atski
rtai arba visa lota atsiszaukit ant ad- 

Mrs. Morris, 316. E Centro St., 
Mahanoy, City Pa. arba (to 44) 

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

Pottsville Pa.

NAUJAS $) IŠRADIMAS!
Del Prakaituojinčiy Koį^

Prakaitavimas žmo- I 
gaus kojų, tai yra di
džiausias kankinimas I 
kaip dideliems tetp ir 
mažiemsL Didelis ne* 
smagumas yra ii ne

skanaus kvapo kaip ir kenkentis žmo
gaus sveikatai, Prakaituotos kojos tai 
pradžia visokių žmogas ligų Ir pavargi
mo viso kūno. Musų naujai išrastos gy
duolės išgydis prakaitavimą arba Slapu- I 
mą Jūsų kojų į labai trumpą laiką ir m$s 
užtikrinam jog nieko ne kenks Jūsų arei-
katah Su buteliu bus aiškus lietuviikai 
laiškas sų paaiškinimu. Preke
su prisiuntimu. Piningu, siųskite adresu!

URSUS REMEDY CO., 
Distributer

Dtp. B. CHICAGO, ILL.160 N. WELLS St.,

W. TRASKAUSKAS j
^GRABORIUS—

PIRMUTINIS LIETUVISZKA8 
GRABORIUS MAHANOY CITY, PX.

Laidoja Kunus Numirusiu, Pasamdo 
automobilius, riginus ir vėlimus del 
laidotuvių, krlksztlnlu, pasivažinėjimo 
Ir t.L Krausto daigtus ir Lt.
520 W. Centre SL. Mahan o y City. Fa.
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• R<lkilau|am« JAESi'.ri:'u! 
ri liuoao laiko vakarais, gali uždirbti nuo
$10 iki $15 į sąvaitą. pereidami per stabas 
su musų nauju išradimu. Atsišaukit tik 
laišku: URSUS REMEDY CO.t t

CHICAGO, m.
UKSUS REMEDY CO..

ISO N. TILLS St., Dtp. B.

NAUJAS ISZRADIMAS.
DEL PLAUKU. 4

___  1
Dekavoje % milijono žmonių 

už puikus plaukus, o teip-gi 
sulaiko puolimą plauku labai 
trumpam laike, in vieta iszpuo 
hisiu, atauga tankus plaukai: 
Gvaranty. Informacijas dykaL 
Pasakykite kitoms tautoms 
Raszykite pas:

Drs. Brundzas Cosmetics,
Sta. W. Brooklyn, N. X.
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ALL NATIONS DEPOSIT BANK 
...Su Lalvakorezlu Skyrium^.

1’. V OBIECUNAS IR KOMPANIJA
12th and Ctirson St., S. S
Tai yra vienatine Banka kuri senei žinoma 
Lietuviams. Banka talpinąs! savam name kur-

- Pittsburgh, Pa.

rio verte isznesa apie $150.000 ir vartoja sze- 
mc laiko apie niiHjona dolierlu ir randasi po 
kontrole Vai. Ponnsylvanios. 
Rinigus moka 4 procentą, 
in visas dalis svieto.
Užlaiko Notarijialna kancolarlja del padirbimo 
Doviornascziu ir kitokiu dokumentu reikalin
ga Lietuvoje. Užrubožinis skyrius randasi po 
vadovisto gerai žinoma Karollaus Varaszlaus 
valdiszko Notarijusžo.

Naujas Lietuviszkas Graborius 

c Kazis Rėklaitis i 
Į BIG W. SPRUCE ST. < 
J MAHANOY CITY, PA. \
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Už sutaplntus 
Slunczia Pinigus 

Parduoda Laivakortes.
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A. C. NOVAKAUSKAS I 
• •Advokatas 

Cor, Main and Centre Street 
SHENANDOAH, PA.
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