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Kiek Chicagos ateiviai pirko 

Laisvių Bondsu. 
»

Chicago. — Laisves paskolos 
komiteto svetimkalbiu skyrius
parodo szitokiu skaitliniu už 
kiek svetimtaueziai pirko lais-
ves bondsu: .

Vokiecziai ■
• •

9

1

J J o

Teip nudžiugo dvinais, jog 
kožnam pirko bondsu?.
Pittsburgh, Pa. — Jonas 

K rask is, dirbdamas amunicijos 
dirbtuvėje czionais, aplaike ži
nia per telefoną idant pribūtu 
kagreieziausia namon, nes jo 
paeziule apdovanojo jin dvi 
nais — sunu ir duktere# Jonas 
isz didelio džiaugsmo nupirko 
kožnam po bondsa ir apkriksz- 

“John Pershing
Anna Victory”.

Žiegoris iszgelbejo szeimyna 
nuo ugnies.

Punxsutawney, Pa, — Szei- 
mynoje Rcifsnageliu radosi di
delis žiegoris kuris ne ėjo per 
dvileka metu. Ana vakara nu
sistebėjo nemažai visa szeimy
na kada iszgirdo nakties laike 
ziegori muszant dvilekta va- 
landav Szeimyna nubėgo žemyn 
pažiūrėti kas atsitiko su ziego- 
rium, bet vos nužengė tropais 
suvode durnus, kurie iszeitine- 
jo isz kuknios. Ugnis kylo isz 
nežinomos priežasties szopoje 
ir jau buvo insidegias 
smarkiai.
Szauks vela 250,000 kareiviu 

ir visokiu mekaniku.
Washington, D. C. — Ant pa 

liepimo per generolą Crowder, 
liko^paszittikta^YlYoO tukstun 
ežiu rekrutu isz visu szaliu A- 
meriko. Priek tam reikalingi 
yra tuojaus 12.000 visokiu me
kaniku ir 6,000 amatninku prie 
visokiu darbu. Valdžia nusiims ...^ * •
in Francija apie keturis mili
jonus kareiviu apie 1 July 1919

Lietu vys auka Vokiszko 
submarine.
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Czekai 
Italai 
Lenkai
Žydai .
Szvedai .
Graikai
Pietų Slavai ,
Norvegai
Vengrai
Lietuviai

~ Rusai »
v

gana

Rusai 
Danai 
Prancūzai 
Belgai . 
Armėnai . 
Asirai . 
Szvicarai ♦ 
Rumunai . 
Japonai .

B 

4

4

2,959,650 
2,859,500 
2,700,000 
2,500,000 
2,100,000 
2,000,000 
1,375,000 

. 1,000,000 
. 1,000.000 
. 750,000
. 677,000

575.0000
250,000

b

. 150,000
w

b

. . 125,000
• 120,000

* 75,000
35,000
30,000

. 7,500w

Taigi viso Chicagos svetimtau
eziai iki sziol paskolino vai-
džiai 21,322,000 doleriu. ■
Biskupas Hayes paženklintas 

del Amerikoniszkos kariu- 
menes.

New York. —Popiežius pa
ženklino biskupa Patriką J. 
Hayes, biskupa isz New Yorko

. kaipo - Amerika iszka biskupa
ant katalikiszku kuningu kurie 
randasi Amerikoniszkoje ka- 
riumeneje Francijoi.

Deszimts prisakimu kuriuos 
kožna naujei užgymusi motere 

turi žinot ir iszpildyt:

1 Asz esmių ponas tavo ku
ris iszvede tave isz nelaisvės

Chicago. Petras Paliulis, senpanystes i r namo rupesties.
gavo isz1749 S. Halsfed St.

Australijos szitoki praneszima 
apie savo broli Kazimiera, ku
ris szeszi metai buvo iszvažia- 
ves isz Chicagos.

“Brisbane, Queensland, Aus
tralia, Kovo 19, 1918. — Ger
biamas Tamista: Noriu pra- 
neszti jumis apie jusu broli 
Kazimiera Paliūtį, 
kareivis Australijos imperinėj 
armijoj ir tapo submarinos už 
musztas regis 36 diena gegu
žes 1917 metais, bekeliaujant 
in Anglija. Laivas pataikytas 
gariniu pccziu dali n, ir Kazi
mieras tapo ant vietos užmusz- 
tas. Man pavyko iszsigelbeti 
atsargos valtyje ir galiaus pa-

Pabuves kuri 
laika ligoninėj asz sugryžiau 
atgal in Australija kaipo nebe
tinkamas kariuomenėj tarnau
ti. Kazimieras buvo mano drau 

' gas ir davė man savo giminiu 
adresa, kuri asz užsižymejau 
savo knygutėj. — Su pagarba, 
A. X. Crampton,

70,000 nauju vagonu del 
geležinkeliu.

Washingto, D. C. — Minis
ter is geležinkeliu McAdoo isz
siunte užkalbinimus in visas 
dirbtuves ant padirbimo ka
greieziausia 70,000 visokiu ta-Į 
voriniu vagonu del Ameriko- 
niszku geležinkeliu. Tasai-už
kalbinimas kasztuos valdžiai

doleriu.
Priek tam bus padirbta 1,025 

iL

siekti Anglija.

toto

Jis buvo

George St.

apie 200 milijonu

nauju lokomativu, j
L/ . ū.
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kultūra

ISZ KARES LAUKO
■■ ■ ■ ■' I.'. ' I'.. * . ' , ■

I

kankirf kokias kankina savo nelaisvius barbariszki

1
f;

29 METAS
NELAIMINGA ROSIJA.

1 ■  '.................................

Tik tie jei valdo, kurie turi gin 
klus rankoje. Rusai mirszta

fe

?nrl

i!'

isz bado, žudinstos visur, . .. 
baisiauses padėjimas visur/

Petrograd.— Rosija sziadien 
raidasi griuvesiuosia. Geležkę-

l'fy\ ru<^Me’ vagonai su sužeis

- ■' ■ • :

—r-r—n.-■ i i iLi-- -■

Bolszevikai užklupo ant Vokiecziu Krimoi
Zurikas-

gj ...

taiseis ir mirsztanczeis griūva
|iiuv ivt/iiv. v lauš amjrpuo vvuv 

Į/htfPA pastojo nelaisvėje supaneziotus 
\ vokiszkoms retežiomis įr bol-

nuo kelio. Visas sklypas vela

szevikiszkaisA I szevikiszkais prižadėjimais, 
p Szarlatanai, graftieriaį ir szesz 

į ’ kai vieni per kitus stengėsi

SZTAI VOKISZKA CIVILIZACIJE —KULTURA! ■

I pralenkti kitus ant visiszko.su? 
naikinimo vargingos ir sužeis- 
tos Rosijos. Sziadien teisinus
ia ir laisve dingo visur.

Laikraszcziai ne turi jokios 
Iv i »i ' - L.liuosybcs apreikszt gj^vento I

Vokiecziai platina savo •“ kultūra” priverstinai ant užka jams tikra padėjimu, visu getai 
riavusio svieto ir kankina jiosius panaszei kaip kankino krik- gerai velinaneziu ypatų buiv 
szczionius kraujageris Neronas. Vokiecziai norėdami, parodyt |nos suveržtos, visi kenezia di- 
savo galybia kryžiavoja nelaisvius del didesnio inbaugimo
žmonių. Paveikslas parodo kanadiszka kareivi, isz kurio Vokie-|m°, junkieriai priskubineja ga- 
kiečziai norėjo iszgauti slaptybes Angliszkos kariumenes, beii*”' Rusijai. Rosija peisimaiuc

džiausią prislegima bolsžėviluz

— I ’

( bet la Rosijai. Rosija persimaini 
kareivis nukente kaukes tuju rakaliu mirdamas už savo drau- a11^ paikszu namu. Rosija 
gus baisiausiosia kentejimuosia. Yra tai vienas isz tukstaneziu mirszta nuo bado, norints turi

0
t

vokiecziai, visko pilna. Žudinstos, pogro
- < I I ' ' t ",

kokius laikraszcziuosia negalima ne primyt. Vokiecziai pasielg- mai, vagystos ir graftas plati
nasi žaibiniiv staigumu po visa 
sklypą. Rosija sziadien yra 
valdoma per visus* kurie turi 
ginklus rankoje. Dirbtuves vi
sur, sustoja, ukes guli tuszcžios

viai sugryžia isz kares in kai
mus su ginklais pasielgineja

,tu da bjauriau, jaigu inžengtu in Amerika.
■ '< ( ''' . : i. „ į \r.(i '' . . • ' , '■ i * / , •

18,000 Rumuniszku nelaisviu pristojo gervaliai prie Italu.
Ta pati daro ir Czokai. __ _______ _ ____ _

Purįžius.--^s^^įplįfca .tukstaneziu Jįnmunisdsa kareiviu l^anTai
/

ill

Bolszevikai Krimoje, apsiginkliavia in sunkia
artilerija ir ginkluotus trukius, užklupo ant Vokiecziu terp
Teodasos ir Dranko. Bolszevika pradėjo skerdynes ant Vokisz
ku kolonistu tenaitheje aplinkinėje. Daugeli užmuszta.

■ ■ . I ' ■

Kijevo ^gyventojai susirėmė su Vokiebziais.
Maskva.— Kijevo gyventojai, ne tik isz miesto bet ir isz ap

linkines,

Ji j.1 1

paimtųjų iii nclaisvia per Italus, gbrvalei pristojo prie kariume
nes, prigelbeti jiems kariauti priėšzaisz Vokieczius. Visi 
likos priimtais su meilu noru. Tiejei Rumunai buvo priverstais 
in kariumene per Austrus. Daugelis Czeku teipgi instojo prie 

f * -

Italiszkos kariumenes ir jau randasi ant kariszko lauko. Lenku 
armija teipgi pradėjo dalyvauti musziosia ant Francuziszko 
frunto.

negalėdami ilginus nukensti Vokiszku bjaurybių ir
, nuolatinio prispirimo ant pristatimo jiems maisto, šukele mai-

7 milimiausiu

vyro

" jį

Ji!

<

kaip pasiutia gyvulei kuriu nie 
kas negali suvaldyti ne apmal-

szati priesz tuosus nedorėlius. Vienam kaime, gyventojai atspi- 
rinejo užklupima Vokiecziu per tris dienas su maszininems ar- 
motelems. > . v '

Minske gubernijoi Vokiecziai surinko visus sveikus vyrus, 
uždare in vagonus ir iszsiunte in Vokietija prie darbu. Tiejei 
ka stengėsi pabėgt yra nuszaujami. Gyventojai slėpėsi in kalnus 
ir girres. Ulyczios yra patruliojamos per kareivius kurie szau- 

daugybe sužeido.na in žmonis be jokios milaszirdystes

Vokiecziai paėmė Sebastopoliu be muszio. Z
Berlinas. —Praeita ketverga Vokiecziai paėmė Sebastopoliu 

Tokiu budu Vokiecziai turi tiesu kelia prie

(

be jokio muszio. Tokiu bud u Vokiecziai turi tiesu kelia prie 
Juoduju Mariu. Tenais randasi dideles fortecos- kurios pastate 
Nikalojus I. Miestas likos užvestas per Katarina II. mote 1784.

2 Nenaudokie vardo mano 
neprigulincziai, nes vadyk ma
ne brangiausiu 
vyru savo.

3 Atmyk idant diena kurio
je atneszu tau pede savo in na
mus prigulineziai szvenstum.

4 Guodok tęva ir motina ma
no, jog jieje iszaugino tau toki 
gera vyra.

5 Neužmuszk niekados mei
les tavo del milimiausio 
savo.

6 Nepraleidinek laiko savo
ant skaitimo nieku ir su kitais 
vyrais ir neturekie jokiu mei
lingu susineszimu su kitais 
vyrais. '

7 Ne vogkie niekados pinin
gu isz kiszeniaus vyro savo, 
kada ateis namo vėlybam lai- 
kp ir pakabys kelnes ant krės
lo.

8 Nekalbėk neteisei priesz 
vyra savo, j
tėvus savo, jog tavo vyras atei- tie in glyta

szyti nes sziadien Rošįjoi “bo
so” nesiranda.

Szia pavąsara Rusiszka dir
va bus iszdii’bta su krauju kai- 
muocziu kada ateis prie pasi
dalinimo priverstino

4

Vokiecziai szaukia vaikus nuo 17 lig 18 metu.
London.— Vokiecziai ne tekia daugybia kareiviu, pradėjo 

szaukti po ginklu vaikus nuo 17 lig 18 metu amžiaus 
siunezia ant tolimesnes skerdynes prie Ypro.

Visi ligonbucziai, kliosztoriai, mokslaines ir fabrikai yra 
pripildytais sužeistais vokiecziais Belgijoi, neš in Vokietija bijo I narnįįes kares. Leninas ir Troc 

Isz Iv
Picardo ir Flanderso iszgabenta 265 trukei su sužeistais karei-1 Rosįjos, visiszkai jiaja paminė 

•po kojų, suardė, atydave in ran 
kas vokiecziu ir vel varginga

_ * ** k * ’ * . .' ** I™' ' ■ -*

)

su keleis ^nklyviousiaisĮ^^į^^^^įTįįį' •

Vokiecziai arestavojo Kijevo virszininkus.
London.— Vokiecziai paeini a Kijevą, tuojaus pradėjo in

vest! savo paredka ir tiesas. Pirmiausia a^esztavojo visus vir
szininkus, paduodami preižaste, buk yra netinkami ant pildiiho 
savo dinstu. z / 1 ’

— ,-^.l .................  .,u r. ................  ■ \ ,

*‘Milaszirdingi’ ’ Austrai apdovanojo vaikus su duona, 
po tam vel atėmė. - /

London.-— Idant parodyt svietui ,kaip jie yra “milaszirdih- 
gais del vaiku” Austrai suririkia daiigyįbe iszbadejusiu vaiku

*1

o ypatingai priesz Feltre, iszdalino tiems nelaimingiems po szmoteli duonos, susta
ir kada vaikai stovėjo su linksmais veideleis, aty- 

na vėlai namo truputi tižsige- trauke juju paveikslus, idant apdumt svietui- akis ir parodyti 1 * I M a ■* a a ... a m ^.a'a a—.

kuriuos
žemes. 

Fanatikai, iszdavykai ir kvai
lei uždege Rosija su liepsna 
Ineužganadimo, neapikantos ir

sužeistus gabenti idant žmones neregetu tuju baisybių.

viais. ■f
I

;z kis loszdami rolia iszgelbetoju

Austrija atnaujino užklupima ant Italu. |Rosija nuženge kelfe
Austrijos ciėsoris 1

Vokiszkais generolais pribuvo ant Italiszko fronto, pažiūrėti I spaudimą isz kurio tikėjosi Isz-
London.

pradžia nauja užklupima ant Italu. Prie Lagarina ir Astiko sigaut ir vel tąsai
1 1 «<■ • • 1 • • I *>-* 7

artilerijos galėjimai yra baisus, bet Italai laikosi drueziai.
Al^trijoi užsinesza ant kruvinos revoliucijos ir todel Aus- 

trai pradėjo naujus užklupimus ant Italu idant užganadyt savo * •

Caras su szeimyna iszvežtas in Ekaterinburga.
London.— Caras su savo szeimyna likos iszvežtas isz To- 

bolsko in Ekaterinburga, Permo distrikte, už tai kad Tobolsko

in Vokietija:

*»*

gyventojai padare sutarto* cara iszvogte isz tenais ir iszgabenti 
/ > A

rias ir su tavim pasielgtu tru-1 jog jieje yra milaszirdingi ir maitina iszbadejusius. Bet po nu-

“mužikas” likos surūkytas in • 
panezius.

Vinatine pagelba kokia Ro
sija gali aplaikyti ir ant kurios 
gerai vėlinanti žmonis tun at-
kreipta aki yra Ęįuyienitos Vai

' : b, I ' ' '\ ' . 'Vn; "* ' J II' ' L ’ "... ’ ' _ * ' it

Si

Užmuszti irsužeisti Amerikonai Francijoi.
Po szituo antgalviu talpiname pravardes tildai musiszkiu 

_ .. 'J- ' . K, . . _ _________ • -

, ' 1 ■|i*H' ’

Užmuszti:— Stanislovas Dobasz, Jokūbas Tompojorovski, 
iJuozas Tamalonis isz Tąriffvilles, Conn., Jonas Macijewskis isz

■ 1 ' i.1' ' * . ' 1 . ■

... . ’ , •
* / ' •.

Juozas Gemskis, Juozas Žilinskas, Adolfas

i

kurie likos užmuszti ir sužeisti Francijoi.

stijos. Isz ten tikysi iszganimo
• iii . . • . ‘

viku ir prusiszkos nelaisvės.
■. ' .?■' ■f ■ ;;

|<||W.1—j I BI Um..... .

Vokiecziai

ir paliuosavimo juju isz bolszd

4i

M

* Rotterdam. — Vokiecziai 
tikysi aplaikyti 60 milijonu. *■» ** " " * • 
svaru rugiu isz Ukrajinos me-

> | ylk " ? ”•K • ■! | " i *’*.. > * '*
j • r

,r— Anglikai Retina

I,

nesije Julajaus.
** London.;

I- ■ I v
heužilgio aplaikyti 500 tukstun 
ežiu nauju rekrutu i?z Indijos.

Priceburg, Pa.
Sužeisti:—

Blais isz Fall River, Mass., Juozas Skrzekoski isz New Haven,
Uonn., P eliksas Vierzhiclus isz Tariffville, Conn., K. JDemnoski I yįsį naujabrancai yra indusai

<9
h

’1

atėmė nuo vaiku iszdalinta duona ir
''V* ū;’

puti žveriszkai norints ir tai traukimui fotografijos, 
butu teisybe. nusiuntė juosius namon su prakeikimais ir kumszcziomis

1 ' ‘ / ' * ,

«w»i«iiw i.ii.i ■in. w ■■■ ■■ ■——m; H 1 ’ '

Vokiecziai valgo pastypusia arkliena.
London

v
9 Negeisk jokiu balių, szo- 

kiu, iszvažiavimu automobileis 
su svetimais vyrais, brangiu _ _ w
paredu nei jokio brangaus pa- kariszku lauku, buna suvalgytais per dszbadcjusitts Vokiszkus 

“ * “ “ “ *' *' * '**'* '**' • • • * ■ ” * * 1 * 1 * * - ji
bet bukie I sius arklius, supjausto ir nakteis laike juosius suvalgo, Daugelis 

I •. . J _ • 1 J • 1 • 1 • • A « <1 " »

■''v . 1 'i'.' ! : ■ 'U

į ■' ■■1

Szimta pastypusiu ir užmusztuju arkliu ant

puoszo, kuris isztusztintu ki- kareivius. . Vokiecziai neturėdami kitokio maisto surenka tuo 
szenius vyro tavo,

.. . . .užganadinta tuom, kuom vyras isz tuju vargszu nakties laike pereina in Angliszka szali ir pąsi-
ęluoda gervalei kalbėdami, jog ne turi pajėgu ilgiaus kariautitavo tave apdovanos.

10 Negeisk, nuo vyro savo Į nes jokio valgio nemato per kėlės dienas ir turi paneszti didžiau
— , I * . . ; . ■ i

nieko daugiau kaip saldu bucz- sius paniekinimus nuo savo virszininku. Jaigu katrie svars-
■*{»■ i-1-*-* Jfe-SM—ML
it* hti'K

ku ar ant atako,
■ ■/; h '.-v',:. U r;;’ ■ ' 71 • U AS'

i. j o

Conn., Feliksas Vierzbičkis isz Tariffville, Conn., R. Demnoski 
isz Ansonia, Conn., Juozas KalaSauckas isz New Britairi, Conn. 
.■m'      ii i .  i iii— n.    i i

TRUMPI TELEGRAMAI 
' "i ' 1 " 'ii. I i!; W 1 ’ 1 'l "t h. ijft' 

•j ■"> / wuf'M u, r- r

Omaha, Nebr.— Du šana-

M
M.

M

* I
rei baloninio korpuso likos už-

_ mušzti o 20 likos sužeisti; *per
' ėkspliozije batono Omaha for-

.. - .. . . - . ■ •;

_  __________ ‘ ' ’■■■ •

I ..

Three Rivers, Quebec. —

J. ? J. J* i , L ' i, ... ,JJ. " y .. . ■

teatre, padare bledes ant 150 
tukstaneziu doleriu. Daugybe 
kromu ir gyvenimu namu teip-

HI- < « •

Lenkai paėmė

tecoi.
*

XVAVJSJLpj V^JU.v5UvUa *-*•

tai būna suszaudyti per aficierius. Ugnis kuris pakalo, yictoriai
■ W : ■■'—1 .

* New York—Motormonai ir
".'v * i ’ ‘ '' '

konduktoriai ant czionaitiniu 
strytkariu pavagia kas. metas 
nuo kompanijos apie milijoną 
doleriu, 
kompanijos detektivus.

* Zurikas.— Lenkiszld dar
i. į - 4 h”

pagal isztirinėjima
gi sudege.

London.
Visa Chelnusczizna, kuri buvo | bininkai sustojo dirbti Domftro 
atvduota del Ukrajinos, bet

*

■ 'j. ■ | i- ii n * i ■

atyduota del Ukrajinos, 
iLenkai nesutiko ant to ir pae- stojo ėja entekia anglių.' Strai- 
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vos kasiklosia. Geležkeliat su-

me po savo apgloba
jįjį',site 'ii I:. o

kas platinasi in kitas kasiklas, 
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19 į,722,
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Suv i en i t ošia Valsti josią lan
kosi in bažnyczias 42,044,374 
ypatų. Bažnycziu (tai yra viso
kiu) randasi 228,007, kuningu 

in ncdelįnęs moksląį-
nes lankosi 20,569,831 vaiku 
kuriuosia mokina 2,049,293 mo 
kytSjhi. Visokiu tikėjimu ran
dasi czionais 201. Rymo kata
liku randasi 15,742,262, Grai- 
kiszko arba rusiszkę iszpąžuv 
mo yra 250,340, žydu 35'9,998. 
Norints czionąis yrą milijonai 
žydu, bet mažiausią isz ju atsL 
lanko in maldnamius.

Walteris Spreckles, 
('laud Spreckles cukrinio kara
liaus, aplaike uždraudimą atsi- 
lankinct in cukrinas dirbtuve 
Yonkerse, kur buvo generalisz- 
ku užveizdu per 16 metu. Val
džia jam uždraudė atsilankima 
in savo fabriką už tai kad jisai 
ne yra pyliecziu szio sklypo, 
norint s czionais pergyveno šū
vi rszum trisdeszimts metu.

anūkas
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1 ‘ Naprzod ’ ’ isz Lietuvos.
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Shenandorije susitvėrė kom- 

panije ant iszleidimo naąjo 
laikraszczio,. Tame tyksle ?n- 
nęsze praszytna in Pottsviljes 
suda ant aplaikimo czarterio 
vedime biznio* Ant praszymo 
vra pasiraszja Vincentas Szlia- . W „r 4

Kompanija .bus 
“Viltis Publish

ing Company”. Isz to duodasi 
suprast, jog su nauju kapitalų 
“Viltis” vela prisikels isz nu
nirusiu. — Sunitus bus gyvavi 
mas naujo laikraszczįo tebyr 
rioje brangenybeje.

Po biskucziuka po trupueziu- 
i ka vi§ pasirodo kas kylo ant 
i Lietuvos sprando

Kaizeris* mat pirmiau*? Len
kija su žiąonimis bolavija, Iįu- 

rį net legijonus davė ąž kaizerį 
kad kovotu, už ta viskk kaize
ris lenkams suteiktia moczekisz 
ka globą. • • . .

suda ant apfaikimo ęzarterio

kys, P. W. Birsztonas ir Julius 
Lusczinskas. 
žinoma kaipo

v.

Lietuvai pažada patvąldyą
II ~ • l 'i ' “

tą su iszligoms kąd kontribu
cija Lietuva padės vokięcziams 

Nuo 1 Gegužio Chięage pa-[mokėt, kad Lietuva duos savo 
liovė pardavinėti svaiginau- vaiska kovot priesz allijentus 
ežius gorimus tūkstantis salų- ir td. ir, viskas tas sakoma 
nu. Dabar tik pasiliko apie pen pritaikyta su žine visu Lietū
ki tukstaneziai. vos žmonių.

------------- Lietuviai gudresni su sziuo-

lenkai vyskupai visus, tris pa
sigave nužudę. Taigi kas gali 
žinot ir kaip žinot dabartinio 
vyskupo Karevicziaus kalbėsi 
su Vokietijos kaizeriu!

Kai kurie laikraszcziai isz- 
girde tuo jaus isz pradžių apie 
vyskupo lankymas! pas kaizeri 
dare pasmerkimus, bet tas dar
bas per greitas, kad vysiszkai 
nežinant reikalo, žipogu dękrę- 
tuot. —S. K.

su Vokietijos kaizeriu!

o

Mes apie savo szali, isz tikro 
keleriopai galime manyti: Sza- 
lis musu ten, kur mes esam gi
mė, isz kitos puses atsižvelgent 
turime pripažyti kad szalm 
muS jten, ku’r gyvendami daro
me sau duonos kąsni. Szis.klau 
simas palinkės turėtu but dau- 
g taus prie žmogaus vąrgszįo ku 
ris neturi nieką dąęgiaus, ką.ip 
tik sąvę rąnku deszimts pįrsz: 
tu. kurie 'pelno jam duoną. Žino 
gils, kurs užgimęs, augęs ir prie 
vięo, ko pripratęs, ten jam sma- 
gą nors kartais ir vąrga ąc- 
Is/^uit, bet jeigu ąplinkybcs jin

neramu kad ir 
gyvenant tolei,
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I linkite, kvorta miltu 
r5 szaukstus baking 
powder, pusę puo

la ūko KĮAZOLA, 5 
kiauszlnu, biski pic- 

tf no, ir isz^epkite. Po 
[ tam supjaustikite iii 
Jšzmotukūs. Tas pa
daro gera vąlgi prie 
srubos
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Geri ir blogi palinkimai.
■' ---- ------------ !. ■■

Kiekvienas žmogus turi su 
savimi palinkimus, bet toli ne
vienodus.

Vienu palinkimai vadinami 
gerais, kožuaip isz szalies be- 
(emyjant malonus, su žmogum 
panaudojanezia gerus palinki- 
mus, smagu ir akyva kalbėtis, 
draugautis ir teip tolinus, Prie 
svingai:
draugautis 
blogu, , 
draugautis, o da arsziau jagu 
ręik .su- juomi kam

Pratintis link geru

COOKING 
OIL

K Si

su žmogum pratusiu 
tarp palinkima 

nesmagu susikalbėti, < _

SU MAZOLA, CZISTAS ALIEJAUS ISZ KORNU, GALITE, TURĖT ,
/ '

GERESNIUS VALGIUS ‘ UŽ MAŽESNĮ KASZTA. ;

Į ■ pasekme smožinant, kepiant visbkius valgius.
■ * ” ' t'll •

Mazdla yra ęzista.s aliejus mokslingai padirbtas idant duoti geriause •

I 4 Į . I 
F

h1 
r hI “I ' 
r
I

pąlinki-
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sunkinus, negu prię blogu. Ku -.
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mu, buna rodžios kieRvienąm
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Mazola yra spaustu isz .
Rasite jin’ sveika ir gardu — padaro ,

, I. t"

Mazola kasztuoja mažiaus negu sviestas, ar taukai, už tai kad gali-

geriausiu Ameilkonįszku korini.
valgius geresnius ir daug lengviau •suvirinamus.

' I * ■ - ■ ~ .... I 1 ' • 1

ma jin vartuoti valgis nuo valgio, nusunk ji.h ir naudot lig paskutinio la- ’ 
szoj nesilaiko jame sprok a ar kvepas vieno nuo kito valgio, galite nitu- ’ 
doti prie žaviu ąr cibuliu. Mązol a yra -padirbta per garsinga Corn Pro-

1 i (»• • TiT; t '• • f» i ♦ rr rM • a t v «

Galite pirkti Mazola j aso sztore. Parsiduoda paintuose, kvortose, pĮiser. 
galono ir galopo, blesžinese. Sdczedinsite pininga pirkdami didesnes ble-

• * ' " ducts'Refining Koihpanija, fabrikantai Karo Syrupo ir Argo krakmolo.. >—a . • ■» i • -n t ' • « « «• * - .

diki.us tėvai augindami visus 
motiną doros, veda prie geru 
palinkimu, kartais net per nu
gara vaikui motina ar tėvas už 
drožia, o prie blpgo, nėreik tu
rėt klapatu? nes kaip matant, 
greitai tie negeri palinkimai 
apsireiszkia ir prigyja.

Isz Petrogrado daneszama mį pajuto koki tai nepaprastą 
laikraszti “Daily r^ele* paszina ir, dar pakilo klausį- 

raph” Londone, buk žudin- |inas jsz i;ur kaizeris pasiėmė 
a, tai 

yra, žmones apsiima mokėt isz 
vien su Vokietiją kares kontri
bucija ir da duot kareivius. 
Laikrąscziai tuom tarpu negali 
dažinot ai' tik iszmisląs pąty- 
ežioms, ar gal pravizijonale 
Lietuvos valdyba su kaizeriu 
taikosi!...

Teip sau nuoszalei mislijant 
manoma kad kaizeris 
szposa isz rankoves neiszrove, 
Įszion gal vis gi ant ko nors rė
mėsi. Jeigu tame nieko nežino 
teip vadinama Lietuvos tuom- 

I laikine valdžia, tai gal kaize
ris priskaito už žmonių norą 
toki atsilankymu pas ji vysku
po Karevicziaus.

Viskupas žinoma kad titu
luojamas kaipo jenerolas, taigi 
ir tokio žmogaus lankymąsi 
nėra menkniekiu. Saugok Die
ve, argi galėtu tas žmogus Var
da visu Lietuviu panaudot?....;.

“Darbininkas” sakoma kad 
L. I. Biuras Washingtone su
taisęs protestą su paraszais 
organizacijų ir parapijų viena 
ir antra iszsiuntinejas kur rei
kia, kad lietuviai nenori tokiu 
kaizerio g 
paskelbtos.

Po protestais sekretorius 
kvieczia visus geros vales lietu 
vius bei organizacijas dėti kuo 
skaitlingiausei savo paraszius.

, Toki protestai, suprantama 
kad tai žmonių pageidavimo, 
tikri dokumentai, bus del lie
tuviu szęip. ar teip užsilikia.

I Jeigu Lietuvos tuom-laikinę 
prov. valdyba, ar 
Kere vieži us su savo .

Daily Tele-in
g!

stos kosijoi ataibuua ant dide- Į tikrinimus, kad Lietuv

paszina ir, dar pakilo klausį-

lio laipsnio. Glukove, gubernį- 
joi Czeįnikovskoi nužudinta 
penkis szirntus ypatų vidurines 
klasos žmonių
Simferapoliuje aąt Krymo, žu- 
dinstos atsibuvineje ant kas
dieninio paredko. Sevastopo
li u je laivoriai nutarė nužudinti 
gyventojus isz dvieju ulieziu, 
ant kuriu gyveno/ turtingiau
sios szeimynos. Naszle vieno 
isz nužudinto gyventojo melde 
noriko idant iszgautu isz ma
riu josios paska&dyta vyra. Po 
trumpai valandai liepesi iszsi- 
traukt ir vos buvo gyvąs nuo 
baimes. Apsakė jisai, buk visi 
lavonai inmesti in mares turė
jo akmenis prie kojų ir kožnas 
stovėjo staezias. Už jokius pi
ningus nesidavė prisikalbyt 
idant vela užsinertu in vande
ni.

iu viena nakti.

toki

nei pąukszti isz tos tėvynės, isz- 
stumę kur svetur gyventu tuo
met nesmagu 
pasekmingiau
kęlei apsipranta, apsipažinsta 
su szalies žmonėmis ir reika
lais. Su visukuomi. kada apsi
pažinsta, apsipranta, tuomet 
pasidaro rami ir gera nauja 
tėvynė.

Prie naujoje tėvynei gyven
toju, galime daugumas męs sa
ve priskąityti. M.ums girdint 
kad sena mus tėvynė spaudžia 
vargai, kares, liepsnos, galop 
dar nauja vQkiecziu vąldžia, 
skausmai szirdįje atsiliepia, ir 
ne ka darysime, juk atspirt vo- 
kiėczius ne mus yra dar czion 
galybe.

Kaip mums atrodytu, jeigu 
kas užpultu ant mus dar naujos 
tėvynės, tai yra: ant Suvienytu 
Valstijų Amerikos!

į Rodosi kad ik paskutinio 
reiktu gint szali szito nuo prie- 
szio, nes joje ,tai yra: Suv. Vai. 
mes radome sau dirva ant ku
rios pasidarėm pagal pasiseki
mus geresni ir menkesni kąsni 
duonos. Juk tai ne szposas ma
tyt griaujant pastogių ta po ku 

žmogaus
bent kokio galva, juk sunku isz 
kensti negynus nuo neprietelio 
užpuolus.

Ar szeip ar teip, mes dabar 
turimo kaip kas galim atjausti 
szios dienos reikalus naujoje 
tevyneje netikėtai kilusius, tai 
yra, dar kares metu. Szios sza
lies reikalai ypacz stot in kare 
priesz Vokietija, juk tai netikė
ti, ir ,Suv. Valst. prasilenkt ne 
galėjo, nes rankas nuleidus be
žiūrint, but galima būviu susi
laukt isz puses užpuoliu pla
taus nesmagumo.

Kares vedimui žinoma kad 
'reik piningu, taigi Suv. Valst. 
valdžia sumanė daryt paskola 
tokia už kuria procentai, nenu
eina in keszenia kitu szaliu 
žmonių, bet paliekti czionai tar 
pe (savuju.

Duodasi isz laikraszcziu pa
matyt kad kai kur randasi y-

riaje prisiglaudžia
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? galopo, blesžinese. Sączedinsite pining

CORN PRODUCTS REFINING COMPANY,
Selling Representative: National Starch Company, '

alono ir 
szines. 'V

J t

Washingtone susitverė Ame- 
i ikoniszka draugavę po vardu 
“ Amerikoniszka Lyga su.szel- 
pimo ir kooperativiszko darb- 
sząvimo su Bosija” kurios tyk 
siu yra užbėgti vokiszkai pro- 
pogandai Rosijoi ir iszgelbeti 
jiaja isz križjokiszl^u nagu,

Ana diena mirė ant džiovos 
kalėjime fortecoi Teresin- 
sztadt, arti Pragos, Gabrielius 
Princįp,

fortecoi

per kuilio priežaste 
szi baisi svietine kare praside- 

Principas nužudę impedi
Austrijokiszko sosto Ferdįnaib
d a Šere jo ve.

Principas turėjo 18 metu ka
da papilde žudinsta 28 Juniaus 
1914 mete. Austrije .nusiuntė 
ultimatum in Serbija, kuriame 
užmetinėjo, buk valdžia buvo 
tame kalta tosios žudiustos.

eradejiscziu kokios

vyskupas 
gaidžiu 

prisidėjo, tai mus protestai 
kad pamaezytu, negalima tikėt.

Gal kaš i^z lietuviu darytu 
sau klausymu... ar galimas
daiktas kad vyskupas tokia 
stambia klaida galėtu daryti!.. 
Daiktas galimas, nes jau tokiu

sau klausymą...

Parapijoi radinskoi, guberdi 
joi Vihmskoi, kur randasi mą- 
žas procentas Lietuviu, vpkUz- atsitkimu buvo, 
ka valdžia uždare visąs lenkiąs 
kas raok^laines, o atydarę lįę- 
tuvįszkas iu kurias privertinę- 
ja lenkiszkus vaikus ant atsį- 
ląnkimo. /yokiecziąi baudžia

Vyskupai Massalskis, Koz
lowskis ir da vienas, pasirasze 
Maskolijos Katarinai ant isz- 
draskymo iu tris dalis Lenki? 
jos vien su iszligu /kad bus 

lenkus ant 14 dienu kalėjimu visi bažnytiniai, kliosztoriniai,. 
r irir 200 markiu bausmes, jąigu 

tame pąliepimui kas prieszjn- 
tusi. - B
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kapituliniai kųningu dvarąi
kiti turtai nepalytėti.

Už tokią padaryta kląidu,

I
k. d

■.rJ

Gyveniipas duodasi patyrt, 
kad blogi palinkimai prislen
ka net prie geriause žiūrint ąp- 
sisaugojeneziu žmonių, ir žmo
gus buvęs geras tąmpa neyal- 
ninku blogo- ,

Atsitinką kad buna žmogus 
blaivus, pradeda po trujjuti ra
gaut svaigulus, ir kuo tolyn (o 
labyn pripranta teip, kąd jau 
atprasi nuo tu ragavimu kibą 
neturėjimas už ka deguto nusi
pirkt. Mylėtojus svaigulu gėri
mo priveda prie sudurnavoji- 
mo galop ir prie nelaikęs mir
ties. , , :

Tokios nelaimes ir palinki
mai prisigretina net prie gęrąi 
apsiszviestu ir Dievo baimingu 
žmonių kuriu kiek ten žinau, 
bet vardus iszreikszt, butu ne
patogu.

Prie palinkimu geru, kiek
vienas žmogus žiūrint nėra 
prięszingas, bet kad juose tu
rėt prisiriszima neperdaug ra
sime spąrcziuju, dauguma nuo 
blogo sulaiko tiesos valdisžkds 
arba bažnytines. Tiesos valdisz 
kos kisza in koza, o bažnytines 
in pekla. Kai kurie kozo la- 
bįaus bijo negu peklos.

Prie blogu palinkimą prive
da neretai susįdrąugimai su 
žmonėmis blogo chai;akterior 

— Dabar tai aeziu tau bro- Faktai: Jaunas vaikinas gero 
idu! Nuvariau savo alki ir dar pasielgimo jagu pradeda drau- 

* . |l " T1' e # e

NEW YORK.
Selling Representative:

135 So. 2-nd. St., Philadelphia, Pa.
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Amerikos Lietuviu Visuomenei Ir akmens kartais suminkszteja

Treti metai kaip lietuviai 
moksleiviai isztremti vargstą 
Rusijoje. Juo tolyn, juo isztrę. 
mimo naszta darosi sunkesnę. 
Daug jaunimo nepakelia tos 
nasztos. Juos szalti kapai nu
ramina. Daugeliui grab i u jau
nuoliu jau neteks paremti varg 
szes Lietuvos dirvonu, neteks 
savo ięok*?lu ir darbu pądeti 
nepriklausoma Lietuva kurti.

Kas nemate, kaip gyvena 
dabar 
via į,

isztremti vargsta
viso

Visokiu

-Ne, žinai, asz szitos dęžes
- - i' *

putos kurios netik pat savaimi 
nas, bet ir kitus paerzina, to
kius valdžia susekusi, nubau
džia. Argi tie žmones nesupran 
ta kad ne.vale ypacz dabai’ val
džiai prįeszgyniaut! Supranta, 
bet tankei rokuojama kad ne
gales, niekas suseki. Tokie žmo- 
nes szalies apgynėjais but nbno 
ri, o kas szali kur gyvena kad 
nenorį apgint parękUOJĄmas

^ęigu .męę ęzi.on radom sąu
•yrą. is^gąma-

prieglauda, tai ir szalęį prilan-
kus turim but,A
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plęszti nenoriu, va, duonos ga
vus, tai butu geras dalykas — 
ežia kaip.tik ir kvepia szviežia 
duona — tarė vagis, 
mas orą.

— Duonos

Buvo vienas turtingas, 
ko pertekęs žmogus, 
gerybių buvo pilna tręba ir 
kietis. Ateina naktis ir tas žmo 
gus vis nemiega

vagis
Kad tik kur kas 

krepsztels kieme, tuojau jis 
kelias ir eina žiūrėti bene tai 
jau vagiai atėjo.

Viena nakti iszejo jis laukan 
ir girdi, kad kažin-kas sznabž- 
dįnasi apie kieti. Užemes dva
sia, ant galu pirsztu priėjo prie 
klėties kampo ir žiuri, kas tai 
galėtu būti. Anas irgi atsistojo 
ir žiuri in jin pro kampa. Neži
nia, kaip ilgai juodu teip žiu
rėjo, bet anas pasidarė drąses
nis, priėjo areziau in szita ii 
žiūrėdamas in akis, sako:

— O ka broliau, ar ir tu atė
jai in ežia ant pramogos!

— Tai-gi, aįejau, kaip matai 
atsake tas.

Na, tai gerai, einam drau 
tegul bus visa pusiau:

neateitu 
jo gerybių.

vis bijo, kad 
ir neisznesztu

♦j

uostyda-

isztremtieji inoksląei- 
sunku tam net įnsivaiz- 

dinti, nes Lietuvoje ir pieme
nėliams buvo geriau. Beabejo 

/ ' ' J ;

žinote isz laikraszcziu, kad 
Komitetai jau beveik nebeszel- 
pia, kadangi, jiems vyriausybe 
piningu neduoda. Patys mok
sleiviai, ka buvo isz namu atsi
vežė, senei iszleido. Brangumas 
valgomu daiktu neapsakomas. 
Darbo sunku kur gauti. Lieka 
viens būdas — badauti, isztisas 
dienas stovėti eilese, kol gausi 
kokios tai panaszios duonai ko- 
szes.

Broliai Ainėrikiecziai! vardu 
badaujanoziu moksleiviu krei- 

r * II I

piasi in Jus atetininku suszel- 
pimo fondas. Szioje valandoje 
nepamirszkite musu, neduokite 
mums žūti svetimoje szalyję.

Broliai, jeigu jus paaukosite 
tik vienos dienos, pelną, tai ir 
tuomet mes datrauksime lig 
karo galui. Todėl renkite vaka
ru, mitingu fondo naudai, jąik- 
rasžczįuose raginkit mums pa
dėti. Broliai, paremkite suszel- \ '-I • " ' 'f ■ M 1 1 '

M

Tai eik 
ežia yra 

! duonos, tarė szęimyninkas ir, 
nuemes kępala, padavė vagiui. 
Vagis misitveres su abiem ran
kom, jucz-tuojau j),rądejo ta 
kepalą pinoti.

— Tąi ar buvai nęędes ke
lias dienas, ar ka^fcąd Jęip pį- 
•loji ta duono! . užklauęe szei- 
nyninkas, o pats jau laiko ran* 
koje szei;dekszninka.

— Kur ežia busi — atsake va 
d s su pilną duonos burna: 
’reczią diena, kąip ne trupine- 
’io neturėjau burnoje!

Nusileido szęimpūnko ranka 
m szerdekszninku. Vagis tuo 
'arpu, baigdamas pięma.kepe- 
!a, nusitvėrė už antro ir tarę:

, sakai,! 
prie szitos lentynos,

II

5

pimo Fondą, i vienintele, mok-
/v « v f wvi«14-<a tsleivhi vilti

Pirmninkas,kun. J. Vailukaitis
(pasirasze)

' Kasininkas, P. Karvei is 
(pasirasze) , 

Aukas meldžiame siusti cze- 
l^ais sziuo adresu. 11
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arba:
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PETROGĘAD,

Levaszov^kįiį p.r. N. ^2,
,,-f p n

A,

Tovąriczestvu Ęy. Vailokaitis, 
i Ko Fondui.
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ge, tegul Ous visa pusiau: ii 
laimikis ir nusidėjimas, ir kal
tybe ir vargas!

—- Gerai, tas sutiko: eina, bet 
kur!

— Tai ir asz pats nežinau — 
asz pirmu kartu, man ęzia ąe- 

gal tu, ežia 
, Sako ,kad szis; 

žmogus, kur dabar mudu esava 
gal in jc

pąžinstama vieta, 
geriau žinąi.

, y

yra labai tirtingas, 
kieti ir pradėti ląužti!

— Tu epia pirmu kartu, pa
mastė szęimyninkas: tai tave, 
reikia pąmokyti, kąd tą dau
giau in ežia nenorėtum vaik- 
szczioti ir pamąstęs valandėlė 
tarė vagiui: >

— Taį pradekime, tik su lau 
sziva! ar turį k a ąt sįnęszes !

Nę, neturiu, 
bet mudmeria gąlime pasijęsz

n ►

fas atsake
* . , ■ 1 \ 

koti kukio. .inąągię. f
— Palauk, asz’ tąriu ęzia vit- 

lik u, gąl kąrįs tiks, tąi uęreį- 
. tarę szeinynin-

■ I ,■ I. I • I 1 ' f I

kęs nę laužti, tarę szemynin- 
kas; išsitraukę isž antjuę.sczio 
raktu ryszuli, atrakino ir inejo.

Sz.tąi ęzia, žiūrėk, stovi 
kękią dęže — gąl su piningais:
Į<iužk tu ja, ture vagiui,, o pats 
pažaste, sąų:. 

*
tpki ui.pagį ir asz ji teip pa-

— Pasijeszkosiu kirvi ar ki-.

szventisiu, kad jam nereikeš 
rl h n <ri n n vno4i1 'U'i

; f-
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daugiau vogtįl
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ir norėjoląmon parsinesziu!
įamon eiti. Bet szęimyninkas 
jąm tarė

— Palauk, kur-gi tu eini! 
Juk ežia yra daugiau visokiu 
gerybių, — imkime daugiau!

— Ne, tegul bus jau gana! 
3^an daugiau nereike — asz per 
kelinta dienu turėsiu ka val
gyti su paczia ir su vaikais -— 
atsake vagis.

— Tai ęikszia dar in ežią ir 
i inkis szi miltu maisza ir nesz- 
kis namon ir eik su juo darsįai, 
yątve, jei kas, užkląus kąr ga
vai maisza, tai sakyk, kad pats 
^zeimynįnkąs tad dovanojo!

gautis su nepraustąburnąis vai 
kinais, su pesztukais, tai tik 
žiūrėk jau jo dorumas ir .nus
muko. nei, kirvis nuo kotu.

Kaip tik žmpgus nebęsidai- 
rai, tai vis surandi, kad blogi

**kO 4 *

t

— Kokis szęimyninkas! Kas 
szęimyninkas? bailiai užklausė 
vagis.

— Gi ežia priesz tave stovi 
zeimvniukas ir matai szita 

szerdekszninka laiko rąnkęj 
mt tavo galvos! i Vagis, kaip 
stovėjo,, tęip ir griuvo jam po 
kojų.

3

ir

kojų,
—- Dovaįko, dedate! Matąi,

tris dienas pats su paliegusią 
paczia ir vaikais iszįuyau ąę-
vąlgiąs! Nežudyk manes!

— Stokis! tarė szęimyninkas
f

iiąkis kepalus duonos ir miltus
■ \ įi i|< •• < <•» "y ’» r \ <
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palinkimai nors neapkencziąmi 
bet teip lipnus kaip arkes prie 
lėtos aveles skuros. —S.K.

KUR BŪNA?
*

Mano dėdę Jonas Ramanaus
kas ir pus-brolis. Feliksas Pęža 
isx Ęąuno gub., Sziauliu pa v., 
Kurszenu miesto. Tegul atsi
smaukia ant adreso:

G. Norman t, . 1 .
(to 87) Box 23,KĮtarnilIcr, M d. 
-.. - - -' •' ; "----- ■ - y . ,_| J . -
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Didella Dlifytuve reikalauja pardavėju
t h. l * . . . ■ ■

ąrapanu, paneziaku, szlcbiu, jokiu ir

1

4

del pardavimo marszfcityiu, apatiniu 
drapanų, paneziaku. szlcbiu, jokiu ir 
andaroku, tiesog in namus. Raškykite
o gausite sempelius dykai. Madison

•į

■ ■ |

ižSk’v

Mills. 5.03 Broadway, New York City-
Tt*——-

f

ir eik sau sveikas nąmon. Tik 
dąugiąu .kąij? neturėsi ką val
dyti, neik ią svetimas kietis, o 
įteik staeziai in mano namus!
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Įr paleido vagi namon.
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Prancūzas turi ant akies vo- 
kiszka sznypa kuris taikosi 
prie apkasu idant dažinoti, 
kiek tonais randasi kareiviu.—

• Kur tasai vokiszkaa sklypas?
____________________________ ;• ; l ' J

JUODA VAIDYKLA.
I

I I ? *

Versta isz angliszko “The 
Black Spectre”

Puiki ir labai užimanti is tori j c.

Laikais nerimdamas pats ne 
žinojo ka daro, ne rasdamas 
sau nusiraminimo niekur ir nie 
kame geide padaryti volei savo 
padėjimą baisiausem stovije, 
o po tam ir gala gyvatai savo, 
drebėjo prie kožno subruzdeji- 
mo mažiausio, tai velei isz nu
liūdimo ir praskindimo mislese 
kokiosia tai baisei kankinan- 
cziose jin. staigai pereitinejo 
in pasiutiszka linksmumą. Ne 
norėjo suvis atsilankyti pas tę
va in Carrisbrooka, nors daž
nai aplaikinejo laiszkus užpra- 
szinejanezius jin. 
baugino jin
kad ten jaųie nužudė susirgusi

No tiktai 
tas namas tuom,

sena savo dėdžių, bet baugino 
jin da nuolatos szeszelis jaunos 
merginos, kaip pats sau misti
no ant tokios baisos budinės 
smerties iszdave.

Isz pradžios geide
Liudos stovinezios jam ant kė- 
lo, vėliaus vienok gailėjosi už 
savo taji žudintojiszka darba, 
o ne rasdamas nusiramininmo 
ir baugindamasis idant ne. in- 
pultį in silpnumą kas gal pri
verstu jin prie iszleidimo mer
ginos isz kalėjimo, kuom vie
nok prapuldintu pats save, įsz- 
dume in Londina, o t,en pradėjo 
gert ir kaziruot. Ątitokiąs tru
puti pagalinus ir sugryžias 
prie atminties suprąto, jog jau 
buvo per vėlu, mergina jau igi 
sziol negalėjo gyventi szaltam 
kalėjime, turėjo mirt nog szal 
ežio ir batjo. Kam-gi tas, del ko 
jiadydint sau kanezias dvasisz- 
kas tuom atsilankimu in ta vie 
ta, kur galėtu jin labinus dą 
persekiot szeszelis pasimiru- 
sios merginos per jo priežastį? 
Gana jau jam iszmetinejo loc- 
na savžine, ne norėjo girdėti 
pasakojimu apie mirusia skie
po kalėjime mergina niekeho, 
nes vos persekiotu jin ne tily 

'* "JbA -I . J .< • *

smerties

gyvenime kuri gal turėtu baig-• ‘ !
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tukstąnezty Švą.ru. puškutityus leve.., 
savo iždus,, todėl buvo privęr-
stas tuom prųszyti tėvo naujos 

n įsakąs 
vienok ne turėjo suvis noro nje^ 
tinti savo ingytu turtu, kurie 
gal ne ilgai, bus jo. locųasczią, 
ir, ne atsakinėjo suvis ant kas- 

ku* 
riųose yisokeis budais melde 
ir privertinejo tęva prie paši- 
čknbinimo, ne gana buvo laisz- 
ku leidę po tųm konia kasdie
na telegramus, bet ir ant to te 
vas nedavinėjo atsukimo jokio 
matomai dėlto, kad priverst 
sunu prie pribuviųio pas jin, 
Alfredas ne norėdamas da ap- 

”sigarsinti bankrutu, norom-ųe- 
noroms nors pasiutiszkai rusti- 
uosi ant tėvo už toki iszsižade- 
jima, turėjo atsilankyti in Car- 

f

risbrooka ypatiszkai.
į,aike pietų buvo tilincziu ir 

pagrimzdusiu kokiosia tai miš
iose, o tarnai po pietų, kurie tar 
navo prie stalo suoja szeimin- 
stubeje nesigailėjo kožnas savo 
iszreiszkimu, jog Ąlfredas isz- 
rodo baidei, jog turi raudonas 
kraujuotas akis, jog pasiners 
mislese, nelinksmas, jog baisei 
daug valgo, o da daugiau tusz- 
tina butelus no vyno.

Alfredas tuo tarpu atsikrei
pė in tęva su iszmętinejimu, 
jog szis ne iszpilde jo reikala
vimu.

— Ne reikėjo tau raszyriet ir 
telegramus leidinėt suvis, jagu 
tame mierije pats ypatiszkai 
pribuni. tai-gi suvis ne reikėjo 
raszynet o paežiam pribūti — 
atsake jam sausai tėvas.

-— O vienok turiu turėti rei
kalaujamus piningus ?

Na, paveizcjan

paszelpos piningines.

dieninių luiszku» .sUnaus,

kad priverst

— Ar teip ? 
kiek ?

«— Szi m ta 
svaru szterlingu:

— Ar pasiutai?! 
piningus kuriuos tau buvau 
davės priesz du menesius ? Ar 
mislini, jog turiu neiszsemama 
szaltini iždu, ka?

— Tai ve , bet du szimtai 
tukstaųcziu svaru yra gražus 
kapitalelis ir 
prie manes.

— Tavęs?
laikei tuju piiiingu 
skatiko ne gausi daugiau už pa 
skirta tau metinių alga, nesi
duosiu vėlėj ant naujo per ta
ve davest* prie prapulties ne 
inyesi mane b,1 toki padėjimą 
kokiame, buvau pĮrmiaus.

— Ne daleisi per mane da- 
veęt saves in padėjimų kokia
me pinniaus buvai? — tiezia- 
vosi Ąlfrędaą isr4tusztinias be 
pasilsiu stiklų yyno.-Nori teve 
yjską. suvalgyti, o man, kuris 
kasztonus isz karszto pecziaus 
isztraųkiau, nori atstumti ai- 
kana su niekuom...

* * "i -

— Tu isztraukei isz karszto 
pecziaus?! Ka-gi tas turi ženk
linti?- paklausė Isaka stebedą 
masis, kurio veidas pabalo ste
bėtinai.

Tas ženklina, kad asz tau 
atydąriųu kelia prie tu piningu 
kuriu man atsakai ir ne nori ne 
puses atyduoti — kalbėjo lig

penkisdeszimts

, Kur dejei

tas priklauso

Ar-gi jau ne ap-
Ne vieno.

t i kąlejime, bet ir mirti rąmei
ne duotu jam Į Tas tai baugino be isziųintįes piktadaris. 
Alfreda ir ne daleidinejo atsi- 
lankiųti in rumus Carrisbroo- 
ko. Geide užmuszti kirminą ku 
ris grauže jo savžinia. Kazires 
ir alkoholis buvo buk vaįstu 
nuraminaneziu jin, 
nieko ne paisant

todėl ant
, _ naudojo jo

kuodaugiausių ir in kelis meųe 
sius ne tik praleido visą; paiųi-, 
ta no Lindos kapitalų ir brang- 
mene§>, bet ir visus piningus no 
tėvo gautus.“

Vienkart nąkczia, trąųkije
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Rodos gera boba buvo,Rodos gera boba buvo, * 
Kol ne persitikrino, 
Žmogelis tai padare,

I

ik-ti^k apszviesdami jia.'Vi
usz jin iszgu-jau inkana žniogau^,kiiiyŲ pegelbiirinky sur aplink xieK7.pa.tavo.gUI ti- ..-V.''’' ' '■ ’■ .. ....... <U. -v» ,.,.(L|.

— Esi paikszas, pąsiutelis,
k

L " •

Svietą.

ka czionftyiĖ(n pųsųkojį ? Jųl 
žiimb kad toji mergina jin nu
žudė, turime ant to aiszkus da- * jį 1 f i r
vadus... (• F '■ . «■ ' I ■ . >

-—Linksmina mane taste ve 
jog tejp mislini, bet...... ir mer
ginų puolę isz mano ranku,

įsakas nusitvėrė abiem ran-

r ’

Isakas nusitvėrė abiem 
koni už stalo ir sU’didžiause isz 
gašte su pabalusiu veidu ir šu- 
cziauptpm pamelinavusiom lu
poms žįuręjo akis pastate^, ne-

* UHpasijudinUntiš lig in akmeni

kur papildei tąją 
antra žudinsta ? — isztare dre- 

t ..%t "

banezių silpnu balsu pagalinus 
įsakas.

— Sklepuosia neapgyventos 
dalies rūmų.

■ ' • V'' i • '

Ant valandėlės apsivieszpata 
vo valgstubeje grabįna tikumą.

Ant galo Alfredas pradėjo:
—• Ne reikųlauji teve baugin

tis. mųnes gali būti ramus, bet 
daduosiu da: duok man pusėti 
na skaitli piningu, o asz iszva- 
žiųosiu in ųžrubeži ir koja ma-

pavirtęs ant sūnaus 
-r Kur?

no daugiau ne pustąs ant ang-
liszkos žemes.

Nors įsakas, kaip žinome ir 
ne buvo doru žmogum, vienok 
zkifredo nedorybe praaugo mil 
žiniszkai tėvo. Konia apkvai
tins žiurėjo neiszmnnjom aki
mis ant žmogžudžio sūnaus sa
vo. Sunkei lig susirgias pasikė
lė no kėdės idant aplęisti valg- 

bet ne dnejo nei igi 
nes kojos atsiake 

griuvo kaip ilgas,

V i

stubia,
slankscziui-
paklusi ūmo, 
ant žeiųes dalipstetas apiplek- 
sije.

* * * 
) 

llupertas Doredas nustojo 
yisiszkai vilties atidengimo ti
kro žudintojaus, visas tas atsi
ejimas rodos buvo ( uždengtas 
neper laužiama uždanga slapty
bes. Buvo moraliszkai persilu- 
dijes, tikėjo, kad Alfredo Hųl- 
tropo ranka nužudė sena nere
gi, kąipo, ir Linda Delęfosse, o 
josios kūnų paslėpė kur nors 
geroj vietoj, kąd nieks nesu
rastu, žinojo jog toji ęsybe, ku
ri dideli inspųda ant jo iszverc 
ir szalta jo szirdi savo meilumu 
ant naujo inkaitinti mokėjo, 
ne gyvena jau ant szios pasąli- 
les, geide bent už jos ^įnerti 
atkerszinti žudintojui, kraujas

.>

Sugrąžinime tiesu, sątersųtos; luma - ir malszumas pertrauki- 
uJ... I. r. ..„ai___ „r .!..

szlovel Vą^10-.savo ąjiųkes,
tuom užhjįtyinejinpį žudinHtos

A * l I 
griŽtuĮiczį,^ j^Uįprie sveilsatęY'

zkąi tęip labai sukręsta <wų-- 
gies liga,;?;prąsze Linda, savo 
tetos idapt pųlauktu nes dabar 
dų tiek (ftyhsoę ir galės neturi,

Silpąn Ja moralisz.kai ir i’i 
zis:

iga, ■ prąsze Li nda savo 
• ' Iii .'Vai F« M b - «

; i |jX ( ' 1 . ' ? ' ; ' . . ' I • /

dų tiek (,lrttsoę ir galės neturi, 
idant pradėt veikti.

•— Ko-gi turime laukti net 
kolei įsakąs atsiskirs su szubm 
svietu? dagų teip npsjini, tąi 
gulėtu tavo iszeivalnijimas isz 
tos nelaisvos tęstis da per ilgus 
metus. Ąr gal misliųi kad Al 
fredas prisipažins prie sąvo 
nuodėmės o. tuomet pasiliksi* •o! tai reikėtų mityr 
viem amžių, laukt ant to ir

' » . ‘ i . f b (

niekad tavo nekaltybe ne pasi
rodytu akifSe svieto, turime da- 
vadus savo rankose, privalome

neteis r retkarę^iaty dųzgtęleji- 
inu; prąlękanęzio vakarityo, va
balų, ‘Taįne ąbi iszgirdo. dundė
jimą žemes ; po arklįp kano-i 
pomš, kas -kart darėsi ąiszkes- 
niut ir .netrukus, i buvo, galima 
aiszkei girdeli, kad kąs tokis 
jojo ih rumus. Bu vogtai Alfre-.
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laisva

veikti idant nekaltybe parodyt 
Da szedien turi būtinai szneket 
su Rupert u.

— Ąr ne. norėtum tetutę pati 
kalbėti su juom ? - 

- 7

— Ne to negalų asz padaryt 
kapitonas Doredas ųe prisi 
skaito prie baugiu esybių, ku
rie nog manos bėga, paregėjus 
vienok mane tęip aps.i teisius ja 
su uždengtu veidu, palaikitu 
už Dievas žino ka, 
o gal ir skautu 
butu su tavįm mano kudyki

gj žinai teta, kad 
jis bus sųde szedien vakare?

—- 'Prijaucziu. Juk žinai kad 
vakarine dalis'rum.in.io parko 
sujungta su giraitę rubežinan- 
czia Carrisbrooka no Dored- 

g jis uog 
(ulo laiko vakarais vaiksztiiici 

-'.'i.............. .... x

— Isz kur 
»• •

tarė Linda
i " ■ i 11 į ■ •'

persekiotu 
o, kas tuomet 

?•.

Carrisbrooka
Courto, pateminau jo

je po giraite o ir pribunaįnet in 
Ant devintos szedien l h ■parka.

✓

menuo užtekės.
— Bet...... asz 

bijau viena eiti:

• 1 asz ijati,

—-- Bijei ? Na-gi ko tokįio — 
klausė stębed.ainasi teta ja
gu tai sakytum priesz pusią 
metu, tai tuomet iszmanytųu, 

u juodos 
bet szedien jau 

ues

nes bijotum man.es 
vaidyklos”,
dvasiu baimintis ne gali, 
dasižinojei ka ženklina tos juo
dos dvasios.

— Galecziau pasitikti da
Alfredu Holtropu.

— V e • Kad. ir tas ųtsįtik 
tai pabėgtu neg r 
tas., ,nęs palaikytu tave už i

su
, I

tu

dus sugryžtantis no lenktiniu 
pas tūlų baronų; atsibuvusiu,

' ■ į i i i' įi. 1 ;■ i ■ *4 ' U 1 '

kaip, paprastinai , neblaiva,s, o 
kad greiėztyū. gautis namon, 
neš jau Ubai suvėlino, norėda
mas sutrumpinti sau;t kela jis 
jojų per giraite, o vėliaus lie
soki pęr užpakality bromų ir 
nogi ten taje paežių aikszte ku-
rioję ejp. Eleonora su Linda 
gąutję aut rumkįėųiiof i

Buvo jųu igi tųlųm lųipsųiiii 
apsipiąlęziueų ir nustūmęs ųog 
saves vięas. taisės kankinan- 
cziafs jin įpislęs, pąųųrszO apįę 
papildintąs žudinstaę, apie, ser
ganti tęva ir apie, sąyp t skolas. 
Nes szedien-gi iszląirnejo pusė
tiną skaitlų piningu ąiit lenkti
niu, todėl ir nęsiąąilejo sau 
kėlu bųtętų szainpano ir jąųtesį 
apsiautus šviežiu oru, kaip tai 
tvirtesniu ir raipesniu buvo.

1 I . ■' 4 I f

Leisdamas kamuolus’ durnu 
isz tikro bavaniszko cigaro ir 
kapodamas lapelius ąo mędžiu, 

savo 
jojo aikszte

ąutU apt rumkiėm.iOi

kur tik galėjo pasiekti 
mitriu Uwhipu”
tarp milžiniszkii v uosi u rodos 
buk skaitydamas, medžius,

turėtu 
“am- 

milžinu. Stovis sveika-
■ J' ■ . ■ . ■ , 1 l >

D

ar
apsvarstindamas kiek 
naudos isz pardavimo tu 
žinių” 

1 I. ' ' 1

tos tėvo buvo apverkemas,, da
li pstetas apopleksije laike ka
da isZeitinejo isz valgstubes
patires no Alfredo teisybes kas 
link seno neregio ir merginos, 
jau nog to laiko daugiau ne 
prakalbėjo, o deszineję ranko
je ir kojoje nų teko yisiszkai jo
kios valdžios. Tai-gi jo kaip 
jau. i r ne-buvo, buvo, lig pasi
miręs. Misliudųmas Alfredus 
apie thi kaip ilgai da tėvus pa
tes mete žvįftęrejima in szali 

sztai paregėjo po ipedžiu 
ypa t a juodai
m
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Žmogelis tai padare, 
Kipsza nuo burdo iszvaiv> 

Pųts savo daiktelius susidėjo, 
Pas kita ant burdo iszejo;Pas kita ant burdo iszejp

Tai) matote, dabar bobą su kįtu
• i: '# į -i , , '! ’. : f ' ;i į ’ ' ‘ ' '

Tegul pasikaria

Kaip ta^ai PAęypfe gęi^ii, daro 
Jog niekaus in tęlima Ainojų-

f

.ką ■ijsjivą.ro,
](• tankiausiu ten ąjęisistojaj 

Kur ne uąyliszczęi nelekįąju.
Nukeliąuna. iii ląukįniu szali,
Kur ąę žverei . gyventi neguli,

I. I ■ ll 1 *

Ten bažnyczi u niekas, nestato,
T ” J 1 i 1 ’ i

Kunygo . .niekad ųęrąąto,
< 1 1 . ii t. I J.

I
J

Kur ne Rauliszczęj nelekįęja,
M « ■ - A / a <r -

Nukelia.unar in
Kur irę, žfvei ei . gyvęnti negali
* ’ ' I • Ii *

T

C fNuo Diąvoratvestą,
J n laukinius pavirsta.

O jau ka bobos, 
Ne blaiviom niekados, 
Negali iszsipagyriot, 

Ne lemtai isksimiegot,

r

i'*’ *

Nežino*kada diena/kada naktis................ * . I, ' - ' . - JI . i

. Ba girtos *vis>
Kitos sėdi ’kacczemoja,
Apie namus nedboja, 

Vyrai isz darbu-pareina 
Vandenio nusiprąust neranda,
Turi peczius kurt, vandeni szil-

dyti, 
Nusiprąust ir valgi garnyti.

O kad ir. in karezema nuejna, 
(iirta boba parsiveda, 

rruojaus in lova cimpina, 
Kaip užvirtus karve, stena.

Mesa buna iiędavirus, t 
nuplauta, apsjglauin i jus,Ne ___ ,r M .rcf^_____v..k

Mat ne turi kadai gerai pąste- 
liuęt,

'Nl .

Turi viena pas kita liežuvius 
' nes^iot.

Ir tiktai tada būna gana, 
Kada vakaras prisiartina.

Lietuviu aukos jau pasibaigė,

J

Kitos dą in Europa ne nuplau-

gyvena, 
. — bus gana!

' I' (|. * H * 
į H. į

M
Del ijtyštyjityo dideliė skanų-, 

mo sirenų ar kitu, sųnąrių. kų- 
po.in keletą minų tu, garsus 
Dras Ilagema per 48; metus po-

■ : ty

« •

i
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Pyka bus pasiunta.

gelbėjo tųkstąnczius nęląimm- • 
gu ne. tik nup Reumatizmo, bot 
,nų,Q kraujo užiiuodįiiimo iszgy

Mętpda gydymų dykai

n^1'

/

r" v ■ f. w > r > i

dę, *. .Metodų gydymų dykai 
tam kas prikaitys vieųa košto- 
meri kad imtu nuo musų fįr-
mos, VLotio Ų:nivei’sallev Kon> 
<«mtrųta essenęįjp. del kvortas
gyduolių verto penktu doleriu,
Icųs prdeij’ios dabar gaus už $1, 
ta uLotio” nugyduo z papuez- 
kus ir urnai padaro balta vei
dą, rankas ir kąj^la, ir ta. pati

nugyduo„ papucz-

/ " 1 ’ i, <■' ; '

gyduolė' ūmai sustabdo plau
ku slinkimų ir ant sykio pleška 
nos iszųyksta, tai-gi nereik ino 
kete ^zinitas doleriu bet tik ųž 
doleri gal gante; kas geros ir 
teisingos gyduoles reilcalauje, 
aplatyintu in pora dienu per 
pųcztų užpeczetintai pasiunsta
butu ir užtektu ant keliu mene 
<iu.
tik dabar pasinaudokite sziąn- 
dien. Ądresavokit aiszkei szi

Szitąs ežių apgarsinimas

taip:
B. Specialty Co., 

Box 9, Sta. W.
Brooklyn, N. Y.

4

>F

/

Ir

. : ' - 1 .. .- - .. .

NESITIKĖJO, JOG JAM PA
DARYS TIEK SMAGUMO. 

, -j------ r
Siuncziu szirdjnga padėką v 

riia už teip puikia knyga l$ųk& 
io ir VZi/i

ųa.” Da tokiu istorijų ne es
mių girdėjus ir skaitės kokias

7ia‘ ke
Amerikia pasiliko,

Ir viskas aptyko, 
Sudėtos auko^ czion pelije, 

O ten musu brolelei asžaras 
lieju.

Lietuvei geri vyrai,
Tiktai neąpsvarsto gerai, 

Apįe reikalus mažai ka iszma- 
no, 

.^inka aut visko, kas ką užmą- j ■ /' . no.
Iszmintingai dalyku ne svarsto

Procia savo barsto,
Nes ne ant tąutiszku reikąju, 
Tiktai in.krepszi dykadųųnįu.. 
Susirinkunuosių nępąsikalba, 
Tiktai vienas kitam galvas 

skaldo.
Paskui provojesi,

Po sudus vedžiojesi.
Neyma paveizdo.s nuo Ąnię.ij’

. . . r' ’ - '* • n ' *

Tūkstantis Naktų ir
r*

»

radau toje knygoje, kuri mane 
palinksmina diena ir imkit. Ką 
ia pareinu isz darbo tai tuo- 
iaus griebiuos už knygos, nęru- 
pi man trankytis po miestą ir 
aereikalingas vietas Netikėjau 
ką man kiti kalbėjo apie ta kny 
ga pakoi sau nepąrsigabenau 
isz redakcijos “Saulei

ųpsivilkusia.
f , v ■

Buvo, tai, paveiksiąs, merginos, 
Alfredas ntyslino, 

numarino bųdumį szaltam kale 
jime. Toje-gi valandoje puolė 
spindulėlis kultas menulo aut

juokios bligstelejo, bet pp se
kundai laiko pąveikslas buvo

kurty kaip

T • *.

tavęs kiek di u veido balto, kaip drobe ir’aki 
1 ne- 

janie virę ant mįsles apie? ja, zemiszką esybe o dvasią me|a-
e

i !♦

"V, . > ....... , į ■

eide už viską labinus apkųop.geide uz viską labinus apkuop
ti (apczistyti) josios varda no. 
to suterszimo tuom bjųurum 
užmetinejimu.

Ęokiu viepok bM4u Siūtis in 
riminę Carrisbrooko idant bent 
dų szipųtu kambariuJ,ų-gi per
kratyti ir perjeszkoti juosia 
kūno nužųdintęsf bei pasznipi-

vojanczia.
'•I > ■ 1 • ■ . '■ ■ . I

Aut galo Linda sutiko 
planais savo 
kuri prižadėjo jia padėt ir p; 
sislepus kur tankumine medžj

net po parka ir sodų ar kur ne 
atitiks sujudintos velėnos f/ po 
kuria gal guli kūnas nužudin- 
tos merginos? Tokioms mįslė
mis nuolatos buvo užimta gal
va Ęųperto. Niekur sau ne ga-
lejų atrast susiraminimo, yaik

u
tetos Eleonoros

!

laukti teiųindųina ant josios.
Buvo gražinę, sziltas vakaras 

pavasario, medžiai jau buvo a p 
sivi,lkia minksztais kveparl 
ežiais sz viesžaleis rubais suma r ' . ' ' 11 : ' \ ‘ 
gintais ' žiedais padidinęjen- 
czeis kvepėjimo oro. Linda 
apsvaiginta, senei ne ragavus 
szyiežio jkvepanezio oro, sviraį

J t ‘ ‘ '< ■ 11 I

i

vo ant kojų j r laikėsi už peties 
savo tetos, įdant. ne parpulti.)

pi man trankytis po miestą ir

Vė
linu kožnam jiaja pirkti ir skai 
tyti o turės smagumo daugiau

t

1 . II, •. J. ii

Vėlei apsiaubtas tamsumu! Al
fredas persigandęs užkirtų ar
klį teip smarkei, kad tas tvėrė- 

♦ • • . • •1*1 *1*j

tik iųkabino pirityn.
Ant rmtyuęmio ątidąyėę ar

klį “ sztębelbosui’ ’ (tarnui prie 
stonięs) pats eidamas dreban
tis augsztin, inųrinęis trepais 
prie duriu i’Uąąu misliųo: ”ĮJh! 
kas do baisybe, persekios mane 
tos juodos akis igi paskutine i

si kaip isz ugnies ir leidosi kaip
r

Ii “sztębėlbosui” (tarnui pr

t is augsztin murineis

kas do baisybe, persekios mane
I Ji 1

valąųdąi mano gyvenimo. Ryto
ausztant apleisiu tų nesmagia

'jaipužszi.ni,ta.doleriu. Supa-
į garba, Vincentas Mahiszka,

skaldo,
t ' ' ■ q 1 ' n. - ■

Po sudus vedžiojesi.

Sparruws Coin t, M’d.

ANT PARDAVIMO.
.i * h H *i ' ; 1 , »•..

konu.
Kaip vadina nuo Upagonu”, 
Kąd sau protingai pasikalbętu

> 1 Ii

Ir laikraszti skaitytu. 
Bet kalba Lietuviu tokia, 

<.. Ne kitokia:Ne kitokia:
‘ - Į J ,j ■ ' : ,Į jį '

Apie t>ažnyęžes ir kųningus,

Labai puiki ir didele farma, ;•* v ,į« *’ * ; „ (M* d. ■ Tg . g*- ’ " ’i ■   

262 akieriu kuri randasi Sugar 
Loar Valley, netoli, nup dideliu

m * »

miestu, arti geležinkeliu ir ke-
liUi Visį nauji budinkai kuriu 
yra isz viso net 13. Visokios 
maszinos. Vandens visada in-
! * , ' į4’ ’Į . » * "■ “ir■|K l 1 ■ 1 <’ pf "r ” : l|>- w .j * ■■ ,|. w’k!l

yales, niekad neužsząla. isz ku-

J)idelia girrią..

Apie karezemas ir saluninkus,
Apie kaziras, 

Ir bobos milaszirdingas.

• " " • įY' a ■ » a ■ y a v**■ . • «. i . f" 
riu galima padaryt didėli pruvieta galiant visados”.

■.r ■ • • . •’ ' : '", :
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-: Toliaus bus
4 (Ja ai^a ęžeri.

1,2__  " *' ’ - . A- »
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LuVfti graži vięita:.Tiiikama dėl
11 i ’ ’ ’ > ' * ■ *' ’ r, • * » 'v ,y

Visokiu gyvuliu, vežimu ir t.t.F 1

Vyruczei, su tūom neapsiszvie- 
sitę,

szctyojo nųlųdiąs ir dąžnąi są- Ąfyį pasirėdžiusios buvo konia) 
vieųokei, tik su tuom skirtumu' 
kąd Linda turėjo atidengta

j

pinosi aplink Carrisbrooka, pe
reįtinbjo užpąkalinią brųąąą nų
S
Soda, taikindamasis kaskart 
gąutis areziau prie apleistos 
dalies rūmu, kur niekas ne 

nes esi girtas! pats ne iszmanai* yąikszcziojo. Vienkart pribu-

— Ne tikiu tau! — paszųuke 
tėvas persigandęs dasiprasdą- 
mas ko tųi. Ne tikiu ka zauniji,

girios parko, vaiksztinejo. po vetya. Jąu heyeik vįsis^kų tąin
I 

tingai parke tarp senu iszsi-
sumą aplink vię^zpatąyo ipą

J

U' *
*

“M

i

i

vys jam tokiu budu in purką,ka sakai! A
— Jog esmių girtas, tai tas

b.ųt gali, b^t /žinau ir iszmųnam ford, kuri, kaip žinoma, iszėįtb 
ka iwkoju,. paikas jau, kad ir 
tų teye^inutum tęįsybe ir 
norętupi atsąkinųt man pinin
gu, kuriuo^ p4er {nųųo pasirū
pima ingyje). Senis dų gulėtu 
gyvent bent dvideszimts metu,

nužvelgė j m Eleonora Cran-

ąejo isz savo buto tik isz ryto 
ir. Vakarais, j idant. pakvėpuot 
s^yiežiu grinu oru. Buvo vųka- 
ąąų jau vėlus, ir gana tamsokai
jis matomai josios ne mate, 
bty ji mate jin geraį ir pažino.
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Kad ir
L • i' r « • ,» . i ♦ ' ' ■. ’• 1 - ■ v ,> ’ "•

szimtus metu gyvensite, j klosztoro ir 11. Parsiduoda už

szakejusiu inedžiu, 
juodas pantys užėjo aiit pla- 
ęzios aiksztes žvirgždais isz- 
piltos ir numintos drueziai,1 isz

* . ■ ■ : ‘ 'i i. •„ '■ - ■ t ! <|.“ < ... I |<< -. . I"f ■. ■ 1 •

kada abi i' k- . f 4;

ęzios aiksztes žvirgždais
J* jrll 111- .i ’ . "i A' Y' Y i; 'VY'1'AĄ Tii1 r i''i-Y:'i

abiejų sząlįu ap.sųdintoę dįdė- 
leis yuoęeis kurie augęžtai tver 
darni žalų.skUtbųa įsž szųku nb 
perleido sęviesųs ir tik kiir-po- 
kur menulo spindulei persiple- 
^zia per ’iii tankes szakas susi- 

aiksztes

Ai'iiJisM
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per ju tankes szakas si
pinųses puolinėjo ant
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Dekavoje % įpili jono žmonių 

gi' ątiiaike putyfrpa plauku isz
i.

art

iastojo puilcus plaukus o teip- 
gi' sulaikė puolimą plauku isz 
gjdyoų ląbąi’trumpam laike to

kw pMpMw p W»ntX-

toms taptoms. tegul w
. .... Y:',,

Brundzas.

wt*lis^pnijĮusin, ątaflgi
...................... Qwanty.
macijas Pykai. Pasakykite ki
* , a ' * J ’ " <■ (b '* ’ <1

f i pas mus. Adresas
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SĮu tokia katya save nesųlobin- jai kad doeninkas mirė o liasz 
• site,

Tiktai ant dvases ubagais bu-1 Ątsiszaukitė ant adreso:
site

Nieko ueiszmaiiisyte

/ site
, Ile nėgalį viena apstyirbti.
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Tamsųnais ęąsiliksyte.
f,

Mrs. M. Gelgot, -
■ Sugar Loaf, Pa.
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Lietu vys su ajryszia niekaip!
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nesusitąikys,
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O. ii\ ne mylės , jaigu lueksza
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f ;> *ant burdo laikys, 
Vienas ajryszia už paezia ture-1 

' ' ? s jo, .
Niekame nenužiurejo,
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Prancūzas turi ant akies vo- 
kiszka sznypa kuris taikosi 
prlb apkasu idant dažinoti 
kiek tonais randasi kareiviu. 
Kur tasai vokiszkas sznypas 

j i f ■ * I

JUODA VAIDYKLA.
■■ I ■

’’ ''T/ : 'N 'Iv ”< v

Versta isz angliszko 4‘The 
Black Spectre”

f

Puiki ir labai užimanti is tori j e.

Laikais nerimdamas pats ne 
žinojo ka daro, ne rasdamas 
sau nusiraminimo niekur ir nie 
kame geide padaryti volei savo 
padėjimu baisiausem stovije, 
o po tam ir gala gyvatai savo, 
drebėjo prie kožno subruzdeji- 
mo mažiausio, tai Vėlei isz nu
liūdimo ir praskindimo mislese 
kokiosia tai baisei kankinan- 
cziose jin. staigai pereiti nėjo 
in pusiutiszka linksmumą. Ne 
norėjo suvis atsilankyti pas tę
va in Canisbrooka, nors daž
nai aplaikinejo laiszkus užpra- 

jin. Ne tiktai 
tas namas tuom,

smerties

71
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tukstąnėz.i ą įWu. puskutiipus 
savo iždus, todėl buvo privęr*
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szinejanezius 
baugino jin 
kad ten juipe nužudė susirgusi 
sena savo dėdžių, bet baugino 
jin da nuolatos szeszelis jaunos 
merginos, kaip pats sau misli- 
no ant tokios baisos badines 
smerties iszdave.

Isz pradžios geide
Lindos stovinezios jam ant kė- 
lo, vėliaus vienok gailėjosi, už- 
savo taji žudintojiszka darba, 
o ne rasdamas nusiramininmo 
ir baugindamasis idant ne in- 
pulti in silpnumą kas gal pri
verstu jin prie iszleidimo mer
ginos isz kalėjimo, kuom vie
nok prapuldintu pats save, isz- 
dume in Londina, o ten. pradėjo 
gert ir kaziruot. Ątitokiąs tru
puti pagalinus ir sugryžias 
prie atminties suprąto, jog jau 
buvo per vėlu, mergina jau igi 
sziol negalėjo gyventi sząltam 
kalėjime, turėjo mirt nog sząl 
ežio ir ba\lo. Kam-gi tas, del ko 
padydint sau kanezias dvasisz- 
kas tuom atsilankimu in ta,vie 
ta, kur galėtu jin labinus dą | 
persekiot szeszelis pasimiru
sias merginos per jo priežasti? 
Gana jau jam iszmetinejo loc- 

ne norėjo girdėti 
pasakojimu apie mirusia skie
po kalėjime mergina niekeno, 
nes vos persękiotu jin ne tik

'M

na savžine,

gy venime kuri gal turėtu baig-
ti kalėjime, bet ir mirti varoei 
ne duotu jam| Tas tai bąugino 
Alfreda ir ne daleidinejo atsi- 
lankiąti in rumus Carrisbrop- 
ko. Geide užmuszti kirminą ku 
ris grauže jo savžinia. Kazires 
ir alkoholis buvo buk vaistu 
nuraminaneziu jin, 
nieko ne paisant
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Rodos gera boba b4uvo, 
Kol ne persitikrino, > ,4

<,.» ■

IJ
V

lįiUįi .

L; 
A
E <

K.

, 44

.Nušpyendė ^panaudot jąuno '^ziąk-tięk aps^viesilami. jia.'VL
V , . ' 11 ’ 1 I ’ v 1 . 1 ♦,» L.

’i V
y

i"

Ji
Kol ne persitikrino 
Žmogelis tai padare,

Kipsza nuo bardo iszvare, 
I^ąts savo daigtelius susidėjo,

Pas kita ant bardo iszejo; 
Tai, matote, dabar bobą su kitu 

gyvena, 
Tegul pasikaria — bus gana!, 
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Dėl nųštojinto didelio skaus

mo sti;enu ar kitų, su nariu kū
no in kęlela minu tu, garsus 
l>ras lĮągerąa per 48: metąs par 
gelbėjo tąkstąnczius neląimin- • 
gu ne tik nuė Reumatizmo, bot 
nup kraujo užnuodįnimo iszgy 
<,lę. Metodą gydymą dykai 
tani kas pnXąH>*s. vieąa koštą- 
moli kad imtu nuo įpusu, fįr- 
mos “įolio ŲniversąlleKoą- 
centrota essenciję, del kvortps 
gyduolių verto pęnkiu doleriu, 

'. 1 1 ■ ' "'"ha 11 ‘

■ •. w'teve...... usz jin isssg'u^au in ana 
įvieta.- ...r* 4 R, - i ,.
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ką czion .rtitfn pasakoji ? Jąk
žinai, kad toji mergina jin nu
žudė, turime ant to aiszkus da-

. • 1 L. 1 • • * « ‘ k

y 4 »y *i
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stas tuom prąsžyti tėvo naujos Esi puiksZas, pasiutėlis, 
paszelpos pininginos.
vienok ne turą jo suvis noro iąe?, 
tinti savo ingytu turtu, kurie 
gal ne ilgai, bus jo. locnasczią, 
ir, ne atsakinėjo suvis ant kąs- 
Jieninių Jaiszkiv .sūnaus, ku« 
riuose yjsokeis budais melde 
ir priverti nėjo tęva prie paši* 
cknbinimo, ne gana buvo laisz- 
ku leidė po tąm konia kas die
na telegramus, bet ir,ant to tė
vas nedavinėjo atsukimo, jokio 
matomai dėlto, 
sunu prie pribuvijno pas jin, 
Alfredas ne norėdamas da ap- 
sigarsinti bankrutią norom-nę- 
noroms nors pasiutįszkai rusti- 
nosi ant tėvo už toki iszsižade- 
jima, turėjo atsilankyti in Car- 
risbrooka ypatiszkąį.

Laike .pietų buvo tįlineziu ir 
pagrimzdusiu kokiosia tai mis
lese, o tarnai po pietų, kurie tar 
navo prie stalo suoju szeimin- 
stubeje nesigailėjo kožnas savo 
iszreiszkimu, jog Ąlfredas isz- dąduosiu da; duok man pasėti- 
rodo baidei, jog turi raudonas na skaitli piningu, o asz iszva- 
kraujuotas akis, jog pasiners 
mislese, nelinksmas, jog baisei 
daug valgo, o du daugiau tusz- 
tina bntelus no vyno.

Alfredas tuo. tarpu atsikrei
pė in tęva su iszmętinejimu, 
jog szis ne iszpilde jo reikala
vimu.

— Ne reikėjo tau raszynet ir 
telegramus leidinėt suvis, jagu 
tame mierije pats ypatiszkai 
pribuni. tai-gi suvis ne reikėjo 
raszynet o paežiam pribūti — 
atsake jam sausai tėvas.

■ O vienok turiu tureli rei
kalaujamus piningus?

— Ar teip? Na, paveizdan 
kiek ?

— Szimta 
svaru szterlingu;

— Ar pasiutai?! 
piningus kuriuos tau buvau 
dąves priesz du menesius ? Ar 
mislini, jog turiu neiszsemama 
szaltini iždu, ka?

— Tai ve , bet du szimtai 
tukstaneziu svaru yra gražus

tas priklauso

■ L ’

Isakaą
Hi

kad priverst

penkisdeszimts

v Kur dejei

Ar-gi jau ne ap-

kapitalelis ,ir 
prie manes.

— Tavęs?
laikei tuju piąinguT Ne vieno
skatiko no gausi daugiau už pa 
skirta tau metiniu alga, 
duosiu velei ant naujo per ta
ve davest'prie prapulties ne 
iąvesi mane 'm toki pądęjima 
kokiame, buvau pįrmiaus.

— Ne. daleisį per mane dar 
veįd saves in padėjimu kokia
me pirmiuus buvai? — tiezia- 
yosi Ąlfrędąs is^tusžtinias be 
pasįlsio stiklu vyno.-Nori teve 
viską suvalgyti, o man, kuris 
kasztonus isz karszto pecziaus 
isztraukiau, nori atstumti al
kana su niekuom...

— Tu isztraukei isz karszto 
pecziaus?! Ka-gi tas turi ženk
linti?- paklausė įsuka stebedą 
masis, kurio veidas pabalo ste
bėtinai.

Tas ženklina, kad asz tau 
ątydąriąu kelia prie tu piningu, 
kuriu man atsukai ir ne nori ne 
puses atydąoti, — kalbėjo lig 
be isziąintįes piktadaris.

nesi-

vadus... '
— Linksmina mane tas leve

* * { ♦ fc * >, .»« fu ,

jog tejp mislini, bet...... ir mer
gina puolę išz mano ranku,

’ i 1 ■ , L

f ’

feugražiniipę Jiesiy 
tuom užnjĮętinejiinu žudanstos

grižtanczips Jęu jM'ie sveikatoj
1 i • Y * • . h*

ziszkai tęip labui sukrėsta dru-
♦ j' Mgies .

szlovei vaydo. savo ąnąkes, ąu-

Įsakas nusitvėrė abiem ran
kom už stalo ir su'didžiause isz ' ' ' ' I't ll ' I ■ : : J ' I , ! • 1
gašte su pabalusiu veidu ir šu- 
cziąuptpm pamelinavusiom lu-

fyl’ * ,

poms žįuręjo akis pastate^, ne-
pasijudinUiitiš1’ lig . in akmeni 
pavirtęs ant sunaus.

—- Kur?...kur papildei taja
antra žudinsta ? — isztare dre- 
baneziu silpnu balsu pagalinus 
įsakas.

— Sklepuosia neapgyventos 
dalies rumu.

Ant valandėlės apsivieszpata 
vo valgstubeje grabina tikumą.
I

"l

Ant galo Alfredas pradėjo:
— Ne reikalauji te ve baugin

tis manės gali būti rainus, bet

žinosiu in užrubeži ir koja ma-
'v * '* ’’ I >. 1 n . 1 ■no daugiau ne pastos ant ang- 
hszkos žemes.

■ , * 'L »

Nors įsakas, kaip žinome ir 
ne buvo doru žmogum, vienok 
Alfredo nedorybe praaugo mil 
žiniszkai tėvo. Konia apkvai- 
tias žiurėjo neiszmanjom aki
mis ant žmogžudžio sūnaus sa
vo. Sunkei lig susirgtas pasikė
lė no kėdės idant apleisti valg- 
stubia, 
slankscziur 
paklusi ūmo, 
ant žemes dalipstetas apiplek- 
sije.

/i i 1

bet ne daęjo nei igi 
nes kojos atsiake 

griuvo kaip ilgas,

* *

todėl ant 
naudojo jo 

kuodaugiausią ir, ią kelis
sius ne tik praleido visą; pulpi
tą no Lindos kapitula jr bj’apg- 
menes, bet ir visus piningus no 
tėvo gautus.*

Vięnkąrt nakčia, trąp^iję

** £ ’f kkIM ■£i
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sutersztos luina, ir malszumas pertrauki- 
■' y“ 1! , L ‘ ' nėtąs ' retkarpziais d.ūzgtęleji- 

įiu, prulėkanėzio vakarinio va
balo, Tame abi iszgirdo. duiidiė- 

:jima žemes f po arkUo kano-. 
pomš, kas -kart darėsi aiszkes- 
niu, ir netrukus.i buvo galima 
aiszkei girdėti, kad kąs tekis, 
jojo ih rumiis. Buvo/tai Alfre-,

T 1 ' < ’

nė tas ' retkareziais, diizgtelcji- t ‘ _
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Silpąn da niolaliszkai ir f ir 
1*
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ligttį^prąsze Linda savo 
tetos idaiit palauktu nes dabar
da tiek drąsos ir gulės neturi,
idant pradėt Veikti.

— Ko-gi turime luiikti net 
kolei įsakas atsiskirs su szuom 
svietu? Jagu teip mislini, tai 
gąletu tavo iszeivalnijimas isz 
tos nelaisvės tęstis da per ilgus 
metus. Ar gal mislini kad Al 
fredas prisipažins prie sąvp 
nuodėmės o.tuomet pasiliksi 
laisva — o! tai reikėtų mud
viem amžių laukt, ant to ir 
niekad tavo neimi t y be nę pasi
rodytu akifse svieto, turime du- 
vadus savo rankose, privalome 
veikti idant nekaltybe parodyt 
Da szedien turi būtinai szneket

■ ■ i . ■ . i . i

su Rupertu.
— Ar ne, norėtum tetute pati 

kalbėti su. juom ? — tarė Linda.
— Ne to negalų asz padaryt 

kapitonas Doredas ąe prisi 
skaito prie baugiu esybių, ku
rie nog manos bėga, paregėjus 
vienok mane teip apsjteisinsią 
su uždengtu 
už Dievas žino ka 
o gal ir skautu < 
butu su tuvį m mano k ūdyk i

*

tai reikėt u much

veidu, paląikitn 
[, persekiotu 
o. kas tuomet 

?■ ' 
— Isz kur-gį žinai teta, kad 

jis bus sąde szedien vakate?
— 'Prijaucziu. Juk žinai kad 

vakarine dalis ruminio parko 
sujungta su g
cz i a Ca r r i s b rook a
Courto, paterninau jog jis nog 
tūlo laiko vakarais vaiksztiiier 

1 !

je po giraite o ir pribuna net m 
parka. Ant dėvintos szedien 
menuo užtekės. 1

asz
bijau viena eiti:

— Bijei ? Na-gi ko tokio 
klausė stębedamasi teta —

firaitę rubežinan • 
no bored- 

! ‘ i • * i ’ 4! ■■

Rupertąs Doredas nustojo 
visiszkai vilties atidengimo th 
kro žudintojaus, visas tas atsi
ejimas rodos buvo t uždengtas 
neper laužiama uždanga slapty
bes, Buvo moraliszkai persilu- 
dijes, tikėjo, kad Alfredo Ilęl- 
tropo ranka nužudė sena nere
gi, kaipo, ir Linda Delęfosse, o 
josios kuna paslėpė kur nors 
geroj vietoj, kąd nieks nesu
rastu, žinojo jog toji esybe, ku
ri dideli inspuda ant jo iszvere 
ir szalta jo szirdi savo meilumu 
ant naujo inkaitinti^ mokėjo, 
ne gyvena jau ant szios pasau
lės, geide bent už jos Wierti 
atkerszinti žadintojui, kraujas 
jame virė ant misles apie; ją, 
geide už viską labinus apkąop,’ 
ti (apczįstyti) josios varda no, 
to suterszimo tuom bjąuruni 
užmetinejimu. ..

Kokią vienok bą,4u gądV8 i11 
rūmas Carrisbrooko idant bent laukti teiąindąina ant josio

geide už viską labinus apkuop.

dų sziintu kambariu ju-gi per
kratyti ir perjeszkoti juosia

ii

f

das sugryžtantis no lenktiniu 
atsibuvusiu,pas tūlą baronu

kaip, paprastinai , neblaivas, b
I
0 .<■ . ■ ■ . :. • f , ¥:i' < - ■, ■
kad, greiėzjąū. gautis namon, 
nes jau labai suvėlino, norėda
mas sutrumpinti sau kola jią 
jojo per giraite, o vęliaus tie- 
sok.pėr užpakalim broinu ir 
nog. ten taje paežiu aikszte ką-nog. ten taje paežiu aikszte ku,- 
rioje ejp, Eleonora su Linda 
gautis apt numkiemio, »

Buvo jau igi. tijdam laipsniui 
apsįmalszines ir nustūmęs pog 
saves visas, taisės kankinau- 
ežiais ‘jin misles, ppmirszo apię 
papjldiiitgs žudin.stas? apie, ser
ganti tęva ir apie, sayp i skolas. 
Nes szedien-gi iszluirnej° pusė
tiną skaįtlų piningu ant lenkti- 

todėl ir nesigailėjo sau 
H* 1 . . . m a

— Bet... 1 '• asž bijau,

klausė stebėdamasi teta — jo
gu tai sakytum priesz pusią 
metu, tai tuomet iszmanytau, 
nes bijotum manes 
vaidyklos ’ ’, 
dvasiu baimintis ne gali 
dąsižinojei ką ženklina tos juo
dos dvasios.

— Galeczinu pasitikti da su 
Alfredu Holtropu.

— Ve! Kąd.ir tas ątsįtiktu, 
tai pabėgtu nog tavęs kiek dvu

“juodos 
bet szedien jau 

, ues

kūno nužibintos? bęi pąsznipi- siyijkįą
R I

net po parka ir soda ar kur ne I 
atitiks sujudintos velėnos 7 po 
kuria gal guli kūnas nužudią- 
tos merginos? Tokioms mįslė
mis nuolatos buvo užijnta gal-
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Kaip įa^ai Dievuliu gęr.aį rlaro
Jog niclsązus įn tąymą.Am.eri-
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. A .ku i,s?varo,
Ir tankiausia tpji ąpsistoja,,

Kur .ne pąąks.zę^ęi nęlėkioją, 
Nukeliąuna. in laukįnia szali, 

į J
Ten bąžnycziur niękąs. nestato,
Kur iąj, žverei. gyvęnti negali,,
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Pyka bus pasiunsta.

• 1 " ' / į 1

— Ne tikiu tau! — paszguke 
tėvas persigandęs dasiprasdą- 
mas ko tąi. Ne tikiu ka zauniji,

niu, todėl ir nesigailėjo sau 
kėlu bąteją szampa.no įr jautėsi 
apsiautas šviežiu oru, kaip tai 
tvirtesniu ir ramesniu buvo.

Leisdamas k am uolus* durnu 
isz tikro havaniszko cigaro ir' 
kapodamas lapelus no medžiu, 
kur tik galėjo 
mitriu “whipu” 
tarp niilžiniszku vuosiu rodos 
buk skaitydamas, medžius, 

tureCu 
“am- 

miižinu. Stovis sveika- 
' ii' • ' 1 ■ . .i .i1 ' Ii «

pasiekti savo
jojo aikszte

apsyarstindamas kiek 
naudos isz pardavimo tu
žinių J ?

ar

'M ,i

tos tėvo buvo apverkęmas,, da
li pstetas ąpopleksije laike ka
da iszeitinejo isz valgstubes

tas, nęs palaikytu tave už lie- 
ženiiszka esybe o dvasią mata
vo janezią.

Ąąt galo Linda -sutiko 
planais savo tetos Eleonoros 
kąri prižadėjo jia padėt ir pa
sislėpus kur tankumine medžiu

*s.
Buvo gražiną sziltas vakaras 

pavasario, medžiai jau buvo ap 
minksztais kvepau-

l A. 1 h į; '|.

ežiais szviesžąleis rūbais sumar 
gintais ' žiedais padidinejen- 
cžęįs kvepejimo oro. Linda>+ t
apsvaiginta, senei ne ragavus 
szyiežio jkvepanezio oro, svira-

cžeis kvepejimo oro.

su

va Ruperto. Niękpr sau ne gu- yd ant kojų jr laikėsi už peties 
« • t ‘ 1 • • • • •« t

L

Abi pasirėdžiusios buvo konia 
viepokei, tik su tuom skirtumu

i.. •. ■' * . 1 ‘ ' ' . ' ' 1 . 1 ‘. ’21 • ' L . , . ■ i i

lejp atrast susiraminimo, vaik* 
szc^iojo, nu|ud.ias ir dąžnpi šuj .  • • 1 1 • • .1 v • ♦

kinosi aplink Carrisbrooka, pe

• ' ■ ' • , ll I- j. . I

savo tet'os, įdan.tjne parpulti

rejtinejo užpakalinia brępijį ųq 
$

i

nes esi girtas! pats ne iszmanai y^šįcziojo 
ka sakai! . t

— Jog esmių girtas, tai tas 
but gali, bet žinau ’l’ iszmanaU' 
įui įjajjąkoju. kąilftgs jau, kaĄ ir 
tu teve iįinptum teisybe , ir m 
norėtoju atsakinėt n>ąn pinin
gu, kuriuos per Įngpo pasiru-
pima ingyjei. Senis da galėtu
gyvent bent dvidęsziints metu,

"A1'
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girios pgrko, vąiksztinejo po 
soda, taik indamas i s kaskar t 
gąutis arcziau prie apleistos 
dalies ruinu, ’

i. Vienkart pribu-
vus jam tokiu budu in pąi’ką^

patires no Alfredo teisybes kas 
link seno neregio ir merginos, 
jau nog to laiko daugiau ne 
prakalbėjo, o deszineje ranko
je ir kojoje ne teko visiszkai jo
kios valdžios.

■ ; ' J “ B ii " I

jau, i r ne ?buvo, 
miręs. Malindamas Alfredas 
apie tai kaip ilgai da tevąs pa
tes mete ŽYiltęrejima in szali 
h

Tai-gi ję kaip 
buvo lig pas!/

sztai paregėjo po ipedžiu 
ypata juodai
Buvo, tai, paveiksiąs, merginos, 
kurią kaip . Alfredas mistino, 
numarino bad ūmi sžaltam kale 
jime. Toje-gi valandoje puolė 
spindulėlis kąltas. menulo apt 
veido balto, kaip drobe ir akis 
juodos bligstelejo, bet pp se
kundai laiko pąveikslas buvo 
yelei apsiaubtas tamsumu! Al
fredas persigandęs užkirto ar
klį teip smarkei, kad tas tvėrė
si kaip isz ugnies ir leidosi kaip 
tik iąkabino piriąin.
';............... • "■ : . .■

Ant ruąikįęmio ątidąvėą ar-

apsivilkusią.

yelęi apsiaubtas tamsumu! AĮ-

kli “sztębelbosui” (tarnui prie
stonips) pats, eįd.ąmas drebąn- 
tis augsztin murineįs trepais 
prie dąriu ru.mu inis.liąo: “Ųh! 
kas do baisybe, persekios mane 
tos juodos akis igi paskutinei

Ųh!

valąądąi mano gyvenimo. Ryto
ausztant apleisiu < t^ nesmagia 
vieta gagant visados 

! T' ■' '■ ! "■
V

4

Tolinus bus

l kąd Linda turėjo atidengta 
<. veidą. vlsisjiką tąin

sumą ąpįiiik vie^zpatavo ipą- 
tingai parke tarp senu, iszsv 

kur niekas ne sząkejuęiu rnędžiu, kada abi 
juodos ponios Užėjo aiit plu- 
cąios aiksztes žvirgždais isz- 
piltos ir numintos drueziai; isz V7 ' ".A , - .? . | |.A .. A? , .' hAji.

ąą^vęlge jin Eleonora Crąą-
fo.rd, kuri, kaip žinomą, iszeiti- ąbmjn szalįu apsodintos djde 
ąejo isz i

I M ! > - " .1 > . . |ir.|, .-I, ■’ ■ Įj ,JI., ĮMIK H , -I*'■ • ■

ir . Vakarais,} idant. pakvėpuot
savo buto tik isz ryto

’ A " » ■' l . k*, 4, j ■ .., ♦%< ‘JI-1’, .

I 4 I ■ I 'į' */

s^viežiu grinu oru. Buvo vąka- 
i;us, jau vėlus, ir gana tamsokai

leis yuoąeis kurie aug^tui tvęr 
darni žalą.sklitima isz sząką nė

. • L ’ ' IA I-

Ii'"! ||; I,

I
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Kunyęo . .niekad pęmąto.
Nuo Dipvoratvirstą, 

In laukinius pavirsta.
O jau ka bobos, 

Ne blaivios* niekados, 
Negali iszslpagyriot, 

Ne lemtai is^simiegot, 
Nežino.kada diena/ kada naktis 

. Ba girtos ?vis.
Kitos sėdi •karezemoja 
Apie namus nędboja,

Vyrai isz darbu ^pareina 
Vandenio misi praust neranda, 
Turi peczius kurt, vandeni szil- 

dyti, 
Nusiprąust ir valgi gąmyti.

O kad ir, in karczeiąa nuejna, 
Girtu boba parsiveda, 

ITiojąus in lova cimpina, 
Kaip užvirtus karve stena.

Mėsa būną ąędąvirus, 
Ne nuplauta, apsiglaumijus, 

Mat ne turi kadai gerai, pūste
li uo t, 

M

Turi vieąa pas kita liežuvius 
nesziot.

Ii; tiktai tada būna gana, 
Kada vakaras prisiartiną.

Ki , į*
■ t ■ ■ . " ■ „

Lietuviu aukos jau pasibaigė, 
Kitos da in Europa ne nuplau

kė

I

Amerikia pasiliko,
Ir viskas aptyko, 

Sudėtos aukos czion pelije,
O ten musu brolelei asžarasi

kas Qrdei;ios dabar gaus už $1, 
ta ^Lotio” nugyduo , pąpucz- 
kus ir urnai padaro balta yei- 
da, rankas ir kakla, ią ta, pati 
gyduolę- urnai sustabdo plau
ku slinkimą ir ant sykio pleška 
nos iszuykstą, tai-gi neįeik; mo 
kete szimtas doleriu bet tik už

1 ; | < .“ I|f '11; : • ■ A ■ IMA • ■ A 4 ' .1 .i i. r r * s

doleri gal gante; kas geros ir 
teisingos gyduoles reįlcalaujc,

yduolę- ūmai sustabdo pinu

doleri gal gauto; kas geros

aplaįkintu in pora dienu per 
pacztą užpeczetintąi pa^iunsta 
butu ir užtektu ant keliu mene

' i' * J > A * v;/’'- :l •„ ... ' £ "

siu. Szitąs ežią apgarsinimas 
tik dabar pasinaudokite sziaą- 
Jien. Ądresavokit ahzkei szi 
taip:

B. Specialty Co.,
Sta. W.

Brooklyn, N. Y.
Box 9,

Al

NESITIKĖJO, JOG JAM PA
DARYS TIEK SMAGUMO.

Siuncziu szirdinga jiadekąvo
• _^v i »l r 1   k y 2

T* 1 ,

yrą “Tūkstantis Naktų ir Vie
na,”
miu girdejąs ir skaitės kokias

nia už teip puikia knyga kokia

Da tokiu istorijų ne es

no.

lieje. !
Lietuvei geri vyrai, 

Tiktai neąpsvarsto gerai, j
Apįe reikalus mažai ka iszma-l 

no, .• 
Tinka ąąt visko, kas ką UŽiąu-!

4

Iszmintingai dalyku ne svarsto 
Procia savo barsto,

Nes ne ąnį tąutįszku reikalu, 
Tiktai in .krepszi dykaduąnią. 
Susirinkįmuosią nępąsikalba, 
Tiktai vięnas kitam galvas 

skaldo, 
Paskąi provojesi,

I ♦

Po sudus vedžiojesi.
Neyma paveįzdos ąuo Ąin.ė.ri-

Kaip vadina nuo “pagonu
konu. 

Kaip vadina nuo ^pagonu”, 
Kad sau protingai pasikalbėtu 

Ir laikraszti skaitytu.
Bęt kalba Lietuviu tokia,

( Ne kitokia:
Apie bažnyęžes įr kąniągus, 

Apie karezemas ir saluninkus, 
Apie kąziras, 

Ir bobos milaszirdingas.
Vyruczei

’ "'''ibi

radau toje knygoje, kuri mane 
palinksmina diena ir naktį. Ką 
lą pareinu isz darbo tai tuo- 
iaus griebįuos už knygos, nęru- 
pi man trankytis po miestą ir 
nereikalingas vietas Netikėjau 
ką man kiti kalbėjo apie ta kny 
ga pakol sau įiepąrsigabeįiau 
isz redakcijos “Saules.” Vė
linu kožnam jia ja pirkti ir skai 
tyti o turės smagumo daugiau
kaip už sztmtą doleriu. Su pa
garba, Vincentas Malaiszka,

t

ll * !l 1 '

Sparrpws Foiąt, M\L

ANT PARDAVIMO.
„ . , < ■ -i. >■' , - I. ’■i a ■,

Labai puiki ir didele fauna,
F ' ' , L . H1 •' * • — /i * A

262 akieriu kuri randasi Sugar 
; Loar Valley, netoli nup dideliu

■ Įi T -- -t, I * I r - * J

miestu, arti geležinkeliu ir ke-
* ' 11 ,l1'

liu. Visi nauji budinkai kuriu
yra isz viso net 13. Visokios 

i 4 »

mąszipos. Vandens visada in-
Visokios

Vales, niekad neužsząla. isz ku- 
- 1 I " ' I. ■ n r; M ' ' .• 1 ' ..I| II a, ■ „ II .; -I,

rįu gulima padaryt didėli pru- 
>ll> : K J '■

i, su tuom neapsiszvie- [Visąkiu gyvuliu, vežimu ir t.'t. 
* • * ’ ■ 1 — - • • /U a ' a .  t J' > ‘ ‘‘ *1 . • ’> .

site,
Kad ir szimtus metu gyyeąsįte, Į klosztąro i
Sįu tokia kalba save nesulobin-

/ • site,

» ’l,

Apie kaziras,

frCiiV'

aiįbą ęžeri. JDidelia giitįa.
■ ... ■. > ' 'I V A. ' « ‘ ‘»’V

Labąi grąži yiąta:.Tinkama del
o ir fr.t. Parsiduoda už 

; mirė o nasz-
M 1 • • ; 1 •» ' '' ' "" '

lę nėgali, viena apsidirbti.

. i •
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JAUJAS I^PIMAS
T' . ---- -
Dekavoje Vž mĮilijono žmonių

I
gi* sulaikė puolimą pląuku M

is?Įpųą)usii|, 

mącijąsP^ftkyldte. ki
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A
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j
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V
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site,
Tiktai ant dyases ubagais bu-

iastojo puikus plaukus o teip*
r

trumpam luite, in
' M

gąlvos Iftbąi 
Ūetą j^pąąĮusią, 
kflff 9 Wants

:|!li

i

site
Nieko ueiszmanisyte- k

Tamsunais ęąsiliksyte.
... ■ . • ■ ' <. - 1 .

Lietuvys su ajryszia niekaipd

t 
■ • 

itel
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Atsiszaukite ant adreso:
I ' ' ’ . 11 •! 'i ■ 1 1 "

Mrs. M. Gelgot, 
Itl-’.Ų, .

Į+ į,

I
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S,ugar Jioaf, Pa.
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*nčsnsįtą^ys,
, jaigu nieksza
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ant bardo laikys,

:i r !‘į f.

4 NO CRA£KE«t '

CtorfAlNlNC NYHKAT

■ * į ^ 'A1 , ■ i ‘ A K

------  ’ ■* - j- ■ 'S'   -|X ..B- Į . J.

SKAITYKITE “
SKinTKITE

U . ’"A ,,,, f ="

O. ir ne mylės IUMF

A

toms tautoms te^l ^sj, 
pi pas mus, Adresas:
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perle,ido s^viesog ir tik kur-iio 
kur pienulo spindulei persiplę-
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— Mahanojaus gyventoje! 
pirko “Liberty Bondsu” 
$881,000 arba du kart tiek kiek 
buvo paskirta. Už tai aplaiky 
sime nuo valdžios'Laisves vė
liava.

— Diena 6 buvo 
pirkimo

•/ uz

II imi.

Žemrieszuęziai (Peanuts}
kaipo, maistas.

Žinios Vietines
-r- Ketverge pripuola “In

Dangų Žengimas V? J.”
- Mieste malszu, 'negirdėti 

riksmu ne pesztiniu. Žmonelei 
dirba ir ne turi laiko ant tuju 
linksmybių, o rėksniai susipra
to^ jog pleszimas fonografo ne 
užsimoka ir koncertus nakti
nius ne iszduoda.

— Saluninkai labai bėdavojo 
ant biznio. Brangenybe nesvie 
tiszka, visiszka blaivybe visur 
užstoję, žmonelei ir paliovė 
gerti ir kaip rodos turės ncku- 
rie saluninkai uždaryti duris, •r

— Penkiolikos metu Vincu
kas Ramanauckas likos per- 
szautu isz netyeziu in pilvą per 
sąvo draugus kurie šzaude in
cielu. Likos nugabentas iii Asu 
lahdWigonbuti.

—■ ‘Panedelije prasidėjo pa-
\ ■

mokinimai, kaip moterėlės turi
naudoti visokius maiszimus su 
miltais. Pamokinimai bus ro
domi per Mrs. F. R. Wade. Nuo 
panedelio lyg seredos vakara
tiięibus High School mokslai- 
nęje 2 valanda po piet kožna 

Ketverge 
vakara atsibus Boczkausku sa- 
lėįė'lr trauksis lyg petnyczios 
vakara tomis paeziomis valan
domis po piet ir vakare. Visos 
motėfeles vra -szirdingai už-

diena ir 7 vakare.

motėreles yra szirdingai 
kyiecziamos per valdžia.

X V v s
< / ..

- yy r

“Diena 
kariszku markiu’ 

Mieste parduota už keliolika 
tukstaneziu.

— Primrose kasikioje likos 
sužeistas Antanas Zitkeviczins 
gyvenantis ant E. Market St.

— V aidžia pranesza ir ap- 
sergsti idant saluninkai neda- 
vinetu arba pardavinėtu jokiu 
svaiginaneziu gėrimu del Su v. 
Valst. kareiviu arba laivoriu 
pa bausmia užmokėjimo $1,000 
ir metus in kalėjimą. Paliepi
mas iszduotas per W. G. Mur
dock, imijora Inf. R. C.

— Atskaita pardavimo “Li
berty Bondsu’/ per tuos kurie 
ėjo per stubas pardavinėdami 
bondsus, parodo,

Č3

kad Lenkai 
daugiausia pirko bondsu.
Lenkai pirko už
Slavokai «
Rusnakai «
Lietuviai ••

V 

v

$15,400.00 
. 11,200,00 
> 10,550.00

7,800.00
Slavokai Liuteronai . 4,850.00

I Isz viso $49,800,00
— Ant West Mahanoy Avė. 

randasi ant pardavimo galiū
nas su namu, namai randasi 
teip-gi ir ant W. South Str. 
Puiki ir gera vieta del,biznio, 
alnosza teip-gi gera randa, par 
siduos pigei del pirmutinio kat 
ras atsiszauks. 
šia vieta ant 
vo piningu.

Sa,ules” redakcija.

4 C

4 4

Yra tai geriau 
investimo ’ ’ 
Atsiszaukite in 

(t. f.)

sa

Official Householders Flour Report. 
.Write Carefully.

’ No householder is permitted to purchase over 49 pounds of 
wheahflour nor to Imve more than 30 days’ supply. Every 
householder must report immediately (on this form) to their 
County Food Administrator. Make report of all wheat flour on 
hand whether it is excess or not and urge on your neighbors the 
importance of making this report promptly.
Number in household.. ........adults.. .children under 12
Wheat flour on hand (all flour containing any wheat) 
Thirty days’ requirements (when used with substitutes accord
ing to 50-50.regulation) .......... ....... ......lbs.

I agree to hold my excess subject to the order of the United
States Food Administration. • m r

Name........................................  ?................

lbs.

v

A#-

• t 2$ <1 Postoffice
Street and No. or R.F.D.

■'/•’.Maximum penalty for hoarding
years imprisonment. These blanks will not be distributed. 
You must fill in your own blank and mail or deliver to your 
County Food /Administrator. An immediate report will avoid 
possibility of search and prosecution.

HOWARD HEINZ, 
Federal Food Administrator for Pennsylvania.

Send Report to:
HUGH DOLAN, Thompson Building, Pottsville, Pa.

is $5,000 fine and two
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ALL NATIONS DEPOSIT BANK
...f>U LAI VAKORUZIU SKYRIUM...

P. V. OBIECUNAS ir KOMPANIJA 
12th. and Carson St, - S.S. Pittsburgh, Pa.
Tai yra vienatine Banka kuri senei žinoma Lietuviams. 
Bunka tai pinasi savam budinke kurio verte isr.nesa apie 
$150,000 ir vartoja szeme laike apie milijoną dolieriu 

^ir randasi po kontrole Valstijos Pennsylvanios. Už su- 
taupiotus Pinigus moka 4 procentą, Siunczia Pinigus 
in visas dalis svieto. Parduoda Laivakortes. Užlaiko 
Notariiialna kancelarija del padirbimo doviernaseziu 
ir kitokiu dokumentu reikalinga Lietuvoje. Užrube- 
žinis skyrius randasi no vadovistę gerai žinomo 
Karaliaus Varasziaus valdiszko Notarijuszo.

Rieszucziai gal bus naudo- 
jami vietoj mėsos balgyti ir jie 
teip bus vis labiau vartojami. 
Jie turi daufe savyje protenio 
ir riebumos, kuomi jie lyginasi 
mesiszkam maistui. Mesa vis 
labiau brangsta ir mes vis dau
giau patiriame apie rieszucziu 
produktą, teip kad nesunku su 
prasti juo didesni rieszucziu' 
naudingumą mėsos užvadui 
sziais kares laikais, taip-gi žmo 
nes greit ir noriai mėginai yiso 
kius maisto dalykus, kokiu jie 
neisztvertu gausiuose ramybes 
metuose. Kaip “Journal of A- 
merican Medical Association 
Chicagoje raszo editoriale:

“Žemrieszucziai ineina iii 
daugelio daržovių, luiipo mėsos 
užvado, sumaiszi, labai pataria 
mu vegetari jonais, dabar ypacz 
pažymėtini del valdžios ragini
mo valgyt mažai mėsos. Szian- 
dien žemrieszucziu užderejimo 
verte, kuri dalinasi tarpe daug 
žadanezio žemrieszucziu 
jaus produkto,
paszarui ir keptu 
ežiu žmonių maistui 
apimti daug milijonu doleriu. 
Wisconsino* universitete Da
niels ir Laughlin darode gyvu
liu maitinimo bandymais (ex- 
perimentais) kad žemrieszu
cziai duoda užtektinai proteino 
Žinia, žemrieszucziai negali 
but vartojami kaipo vienatinis 

teeziaus su- 
ju fiziologines vertybes

alie- 
sikiu gyvuliu 

žemrieszu- 
praęlejo

v i

mus

maisto dalykasį-
lyg
galima geriau suprasti, kokia 
vieta jie turėtu užimti
maisto porcijose, ypacz dabar
tiniais laikais, kuomet mėsos 
produktas žymiai mažinasi.

f f

Kožnam name Sloan’s Lini- 
mentas insitarnavo sau vieta 
szepukeje gyduolių kaipo pa- 
gialba del diegliu ir skausmu.

Greitai insigauna in oda be 
trinimo ir palengvina skausmą

Czistėsnis ir geresnis negu 
s, nepal i e-pleisterei arba mosti 

ka jokio ženklo ant odos.
Turcklte bonkute po szonu del pa

reikalavimo, rumatizmo; nuralgijos, 
lumbago, gouį, inkszterojlmai ir skau
smai stropuose, praszallua. Slpaifs 
Linlmeutas.
81oaifH Liniment yra lengvai prideda
mas, nęroike intrinti, jis tuoj insigau- 
na in oda ir praszalina dieglį. Czistc- 
snis negu pleisterei arba mostei. Pa- 
abndykito del gout, lumbago, nuralgi- 
ja, isz^isukimal ir niksztercjimai.

Sloan's
Liniment
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Prekė $95.00s
4 COLUMBIA No. 45.
4

4

4

4
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Patarnaus jumis kaipo apiekunai

©{ geriause pirkti ir užsimoka mokėt preke už gera ta vora, j

Gera ceiki dar sunku gauti bet mes orderavome anksti
WX
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Y
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Prekė-$85.00
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COLUMBIA No. 85

COLUMBIA 
GRAFONOLA

Neturi nusiminti, idant negali išgirsit 
balso geiiausių sviete artistų, kadangi jio
Beatsilanko Justi gyvenimo vietoje.

♦ t r « 'Y i ____ ii • v . •

artistų balsus kokių tik nori ir kada tik no-

f
D. M. Graham, Pres. L. Eckert, Vice-Pres. D. F. Guinan, Trent*.
J. H. Garrahan, Ąltorney W.F. llynkewicz A. Dauiscwicz M. Guvitla

P. C. Fenton

| • r
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— Pirkite Liberty Bondsa.
— Pirkite Liberty Bondsa.

■rd.
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$

Šitas paveikslas Columbia Grafanola yra mi
tra prekeje ir užlaiko savyje augštą-tyrą Colum- 
bios balsą. Turi vėliausios mados piotorą ir gva. 

. . 's
Nėra geresnes Grafanolos šiandien už

Į ft’.
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už tai kad ceikis yra geras ir atsargiai yra 
Mes visada tikime kad geras tavoras yra [

M rW;:

ŠAULE

COLUMBIA No. 30,

Moteres ir Merginos sako—
jaigu nuperka siutą arba kotą pas Guinana, tai 

nesziojasi, 
pasiutas.

. . • ?4usi’ 
pirk Grafanolą iš kurio gali išgirsti visų

ri. Grajina 10 ir 12 colinius rekordus.

tra prekėje ir užlaiko savyje augštą-tyrą Colum-

rantuoja užgančdinimą. Grajina 10 ir i/*coliniU 
rekordus, 
tuos pinigus.
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Vyru ir moteres ligas.

SHENANDOAH, PA. ii
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■— Pirkite Liberty Bondsa.
— Pirkite Liberty Bondsa.

visti. Pirkite savo Velykini siutą ar kotą pas

, Mt. Carmel, 
Shenandoah.
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Mahanoy City, Pa

Iki 3 popiet
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PIRMUTINIS LIETUVISZKA8

GRABORIUS MAHANOY CITY, PA.
Laidoja Kunu8;Numlni31u. Pan&mdo 

rlfflnuN Ir VežimuK dol I’aslvažlnojlmo 
Krausto Dalgtus ir t. t.
520 W. Centre SU Mahanoy City, Fa.

- Phone. Kensington 1106 W '
DR. E. G. KLIMAS I

■ ■ ■ \

Lietuviu Gydytojas Ir Chirurgas..
Atidaro nauja ofisą South pusojo

.■ T------- ------

Priėmimo Valandos 2 iki 3 pdplet.
Nedėliojo 6-iki 7 vakaro.

r-7,; w.i

LIEJTDVISZKAS ADVOKATAS

BALTRUS S.YANKAUS
ATTORNEY, COUNSELLOR 
A ADVOCATE OF UNITED 
STATES COURTS.

iszlalmeja provone už pažeidimu KmL 
klose Fabrikuose, Geležlnkeluose, 
Laifose ir L t.

B. S. YANKAUS
154 Massau SU NEW YORK, N. Y.

' 1 / ",

A. O. NOVAKAUSKAS 
:: Advokatai

Oor. Main and Centre Street

NAUJAS LIETUV1SZKAS į
GRABORIUS S

A. J. SAKALAUCKAS
801 E. PINE ST., MAHAftOY CITY. ?

UI

Dr. KOLĘR yra viena
tinis tarpe Lietuviu da 
ktaras Pittsburge. Mo-

Gerkles, Pūsles, Inkstu ir kitokiu!^ 
S ligų. Vyru ir moterea ligas. $

i!

)
įį, kinosi Varszavoje, stin 
t dijavo begije 26 m. in- 
y vairias ligas vyru ir 
' motoru, todėl jas nuo- 

įįįx dugniai pažinšta. Gydo 
' užsinuodinima kraujo 

Ir silpnybes vyru, spuogus, niežėjimus 
ligas tinimo, invairias ligas paclnan- 
ežias nuo neezystumo kraujo. Atsi- , 
szaukite ypatiszkai,. per laiszkus asz 
negydau. Dr. Koler kalba Lcnklszkal 
ir Rusisžkai. >
Ofisos valandos: nuo 9 ryte lig 5 
vakare. Nedeliomis iki 2-v. popiet.
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užsinuodinima kraujo
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DR./JOHN D. RILEY ' l 
i į Specialistas Aklu, Ausies. Nosies

lį ngu’
200 E. Mahanoy Avė, 

Mahanoy City, Pa.

M SIUTAI, SZLEBES IR KOTAI ANT VELYKŲ.

S

Columbia Grafano
1 Kalbamoji ir Grainamoji Mašina

W Į» Mt» no W w

Lai skamba lietuviškos dainos, šokiai ir deklamaciį *1“ * *1 • *1 • J *■ *1 • » H • t »
os Jūsų namuose!

Linksminkitės balsais, muzika ir šokiais įgraintais ir įdainuotais 
per geriausius Lietuviškus Artistus būdami namieie! «pei* geriausius Lietuviškus Artistus būdami namieje!

Nėra tokio Lietuviško namo idant nebutu kokios nors muzikos

Šitas modelis Co
lumbia Grafanola, turi 
visus Teikalingus daly- 
kus muzikos, turtingai 
ir puikiai išrodo. Už
laiko smagų ir gryną 
kaip varpelio balsą, 
kaip garsiu taip ir tykiu 
natų. Skrynele yra iš- 

, dirbta aržuolinio me
džio ir gražiai padirbta.

COLUMBIA No. 95-

reikia girdėti jos puikų, gryną, smagų ir tyrąbal. 

riausias įslrųmentas už teip pigų prekę.

Idant apkainuoti šią Columbia Grafauola. 
i
są, o tik tąsyk kožnas sutiks ant to, kad yra tai gc-

DOVANAI! 
rC TTlĮ- - 7MW f ~ ~_~r 1 -T - 7^~-

Katalogas gražiausiu ir ge
riausiu jubilleriu ir muzi- 
kaliszku instrumentu, par
duodami labai pigiai.' Rei
kalaukite viena tuo j aus no 

MĄSHKBN & CO. 
3101-3 S. Halsted St.

CHICAGO, ILL. 
n—■——MknruM.

n

Šitas Grafanolas yra 
daugiausiai reikalauja
mas kaipo jstrumentas 
muzikos kožnam bute 
Amerikoniškos gimines. 
Užlaiko savyje tvirtą ir 
gryną balsą, išduodantį 
tikrą artisto balsą, tokį 
koks buvo jam dainuo
jant ar kalbant. Jos vi
durine mašinerija yra 
tvirta ir pagerinta pa
gal naujausio išdirbi- 
mo. r

COLUMBIA 
GRAFONOLA

COLUMBIA No. 18.

• Columbia Crafanola augšiiau parodyta ant 
paveikslėlio yra pigiausi prekėje Columbijos iš 
dirbtų įslrumentų. Turi aiškų ir švelnų balsą ir 
grajina 10 ir 12 colinius recordus.

DI.KOLEB Į TRUST j<OMPANIJE
638 Penu Avė; Pitsburgh, Pa. Yra tai vieta dėti jusu piningus.

Pagialbes jumis daryti visokius investmentus. Duos 
jumis rodą kada ka perkate. Prigialbes jumis perkant 
namus. Patarnaus jumis kaipo exekutorium, admistra 
torium arba trustee. Patarnaus jumis kaipo apiekunai 
del juso vaiku. Trust Kompanija yra prietelis patarnauti 
jumis gyvam ar numirus. — Dėkite savo piningus in

MERCHANTS BANKING TRUST CO.,
MAHANOY CITY, PA.

—DIREKTORIAI—
L. Eckert, Vice-Pres.

«

NAUJAS ISZRADIMAS.
Auginimui plauku gydymas 

DYKAI!
✓

Dekavojo % milijono žmo
nių dastojo puikus plaukus c 
teip-gi sulaiko puolimą pl'au-

V

Capitol Stock $125,000.00
SURPLUS IR PROFITS $460,000.00

MOKAME Antra Procentą ant maltuUNIONl 
1 V*. » f

B AUK V 
MAHANOY^' 

CITY^gl

NATIONAL
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Pinigu. Procentą pridedam prie jusu Pinigu 
1 diena Sausio Ir Liepos menosuose, nepai
sant ar atneszat parodyt Knygute ar ne.

Mes norim kad ir jus turėtumėt reikalą 
sa musu Banka, nepaisant ar mažas ar 
didelis.
H. BALL, Pros.

* Bankas atydarytas 9 ryte lig 8 popiet, 
Bubėtomis, 9 ryte lig 12.

I

> — F. NOOKAM.VIce-Pref. 
W. KOHLER, Cashier

■E

5

tį< A'» Įįifcį t fji

ku isz galvos labai trumpam —t

laike in vieta iszpuolusiu, at į* 
auga tankus plaukus G varan t j 
ti Informacijos Dykai. Raszy- 
kite bile kalba sziandien.
Prof. Brundząs New Remedy, 

Broadway, 8-th St., 
Brooklyn, N. Y
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4 ir galiname naujos mados siutus ir kotus kožna nedelia.
5 Musu sztore rasite didelius šaižu, todėl turime miera del
A • i Y 1 « A t A - - -




