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32 METAS

Isz Amerikos
Vaika rado dežutia su ketureis 

lavonais kudykiu.
N. Y. — Du vai- 

cziužinedami ant kanalo

Perymti akyvu-

Syracuse, 
kai 
Clyde užtemino ant ledo kokia 
tai dežutia. 
mu kas joje randasi, prieziuži-
nejo areziau ir nutraukė dėžutė 
ant storesnio ledo.
ja atidarė rado lavonus keturiu 
nesenei užgymusiu kudykiu su 
suteszkintoms galvelėms. Pa
licije jieszko tosios ypatos ku
ri teip nelabai pasielgė su vai
kais.

Kada ja-

Kiaules suede penkių dienu 
senumo kudyki.

Pacific Junction, 
Baisia mirezia dingo 
penkių dienu senumo _. - . _ - -

Iowa. — 
czionais 
kūdikis 

Alicijos Sullen, 19 metu senu
mo.
• Motere buvo atsikėlus isz lo
vos, o buvo tam laike 
silpna, po pagimdimui 
kio. Apsupus kūdiki in skepeta 
nuėjo paszert kiaules, o kada 
inpilinejo pamazgas in lopszi, 
kūdikis iszpuole jiai isz ranku 
o kiaules subegia, mane, 
del juju edesys.
draskė in kėlės minutas ir sue-

Motina priesz pagimdi- 
ma sirgo ant uždegimo plau- 
cziu, o kaip daktarai liutare tai 
motere dabar turės mirti.
Skiestas įr kiauszinei ketina

laka i 
kudi-

. ’i°g 
Kudyki su

afrr i»ibv
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VARDAN SOVIATU, BOLSZEVIKAI YMA VISKĄ KAS 
PAPUOLA IN NAGUS.
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vardan so-kronui, szauke 
vinto 1” ir ynia viską, kas tik papuola in nagus, 
skriaustuju prisiduoda ant niek.

<ie.

..................................

New York. — In ezionaitine 
pristova atplaukė laivas isz 
Danijos 
svaru sviesto. Spekulantai 
visai nesitikėjo tojo laivo ir la
bai persigando, mat tie jei spe
kulantai mane 
Kuropa daiig sviesto 
ryti ant to gera 
dagirdo, jog europiszkas svies
tas buna pardavinėtas daug pi
giau ne kaip czionaitinis svies
tas, tai konia galo negavo spe
kulantai.

Badai New Yorko szaltuosia 
magazinuosia yra sukrauta 
21,418,560 svaru sviesto ir 20,- 
692,825 tuzinai kiausziniu, ku
riuos ketino iszgabenti in Eu
ropa už keliu sanvaieziu.

Spekulantai ne kaip 
ant pargabenimo sviesto ir ki
tu produktu isz Europos. Da
bartės europinei kupezei keti
na eiti isz lengtiniu su czionai- 
tineis kupezeis ir stengsis pre
kes ant maisto sumuszti.
Ir su revolveriu neiszgasdino 

narsios moteres.
Brooklyn, N. Y. — Keli ap- 

siginklavia szpicai ineja in kar 
czema po 21 Atlantic Avė., ra
do apie 
stovineziu prie baro 
nir bir.
togi moterele in kuria žiopsio- 
josi stovinti ir nei nemate kaip 
szpicelei inejfl p()<arczema, at- 
kiszo revolvęrius ir paliepė isz- 
kelt visiems rankas in virszu. 
Try.s padare revizije kiszepiuo- 
sia stovineziuji žiopliu, o ket
virtas nuėjo prie registerio isz- 
ymti isz jojo apie szimta dole
riu, ir nei neužtemino, jog mo
terele nepaklausė 
iszkelti rankas in virszu. 
da banditas 
sztai moterele 
kaip granata, pradėjo szvaisty
ti# aplinkui kaip viesulą, o ban 
elitai paregeja kas darosi, dū
me laukan per duris užmiszda- 
mi apie savo
Gal kad butu žioplei iszsigeria 
ramybes po kelis stiklelius, tai 
butu tureja daugiaus narsos ir

su 
sviesto.

270 tukstanczeis

iszsiunsti in 
ir pada- 

bizni, o kada

yra

žiuri

dvideszimts žmonių 
gerenti 

Už baro stovėjo pa-

kamandos 
Ka- 

prgsiartino arti, 
iszkelus kode

revolverius. —

nebūta iszkelia rankos in vir- 
0zu kaip avynai, , _" T V I'* J * 1 **
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Protestai nu 
Kromininkai turi stovėti 

malszei su nuleistoms rankoms ir žiūrėti kaip insiutia karei
viai yma viską be užmokesezio. Ant paveikslo matome viena 
iw4 bolszeviku ran k kurio negali <panossU* o -^ovintis * 
kupezius su savo dukterimis ik 
kia valdže jums patiktu czion 
vestu savo soviata ?

'gali isztarti ne žodelio. 
Amerike jeigu

Ar to- 
bolSzevikai in-

per szeszes dienas.
San Francisco, Calif. — Ry- 

szei moterystes ne tik turi ersz- 
keczius kurie žmogų bado, o 
pabėgimas su jaunikiu ir gyve- 

kas kitas,nimas su juom yra
kaip apie tai datyre Morta Ra
bino, kuri pagyvenus su savo 
vyru szeszes dienas sugryžo ve
la po teviszka pastogia, aptu
rėdama daugiau datyrimo ta
me gyvenime ne kaip mane 
priesz tai.

Teipgi ir tai datyre 
g jiosios tėvai,

ne kaip

Al ortą, 
jog jiosios tėvai, norints jau 
seni žmonis, žino gyvenimą 
geriau ne kaip jaunieje sau jin 
perstato, o jaigu tėvai neduoda 
savo pavelinimo ant isztekeji- 
mo savo dukterei, tai tame tu
ri gera priežastia.

Mortele neklause 
dos tėvu ir iszpiszkejo in svie
tą su Arnoldu, su kuruomi per
gyvenus szeszes dienas sugryžo 
pas tėvus su verksmu, melsda
ma sudžiaus idant jaja paliuo- 
suotu isz tuju sunkiu 
kuriu negalėjo paneszti.

jiosios tėvai 
žmonis,

geros r o-

rysziu 
Su- 

Afortadže sutiko ir perskyrė 
iszklausias jiosios priežascziu.

Tas, ka neklauso
klauso t. t.......

tėvu, tai

Lupo visi kiek tik galėjo ir mi
lijonus sau sudėjo.

San Francisco, Calif. — Val- 
dže surinko dovadus buk ke
lios dirbtuves laivu apgavo vai 
dže ant vieno o gal ir daugiau 
bilijono doleriu ant 
Laiviniu kontraktu,
liu sanvaieziu valdžios agentai 
pradės daryti aresztas už tai
sės apgavystes. .

Kare buvo giliukninga del 
daugeliu spekulantu kurie su
rinko milijonus.
leriu dingo kiszeniuosia nesav- 
žiniszku kontniktieriu.
tyt, kad isz juju geri 
niszki patrijotai mylinti savo 
tevynia szirdingai. Czion 
Amdrike tai geriausia “kalk 
pakol geležis raudona D r

visokiu
Už ke-

Bilijonai do

Ma- 
ameriko-

szirdingai.

“radika- 
paskirti deportavimui, ka 

penktos galerijos 
s Juozas

Szerifas pildė savo dinsta per 
kars; ;tai.

Philadelphia. Pa. — 
b in i n kas szc r i f (i  ______, ,   
mas uliezia, užtemino einanti 
koki tai Lietuvi kuris 
kaip bolszevikas ir kaipo 
žiūrėta nusigabeno ant palici- 
jos 
mo. 
atrasta keliolika visokiu tikie- 
tu, o kad baimių turi 
akis, 
t i kietu perskaityti

Pagol- 
Bnulley, eidn-

ant tolimespio 
Žmogelio

iszrode
nu-

isztiriheji- 
kiszeniuosia

dideles
palicije negalėdama tuju

1 mane jog’ ---------- ---- I ' 7 ■ ♦ I o

tai tikietai nogi bolszevikiszku 
organizacijų in,kurias žmoge
lis prigulėjo, 
rnoezi us, 
pradėjo juokti

Paszauktas tlu-
peržiijrejas tilcietus

mas pcrdetniiui palicijos
iszaisZkinda- 

, buk 
tai buvo pnprasįti tikietai......
ant baliaus.
ji vakara ant bajliaus kuri pa- 

draugyseziu.
juokus isz szerifo, paleido žmo- 

kuris negalėjo dasiproteti 
kokius juokus provijo isz jo- 

Įo”.
ir nuėjo ant baliaus.

Žmogelis ėjo ta-

rengiuejo viena ’isz lietuviszku 
Į‘alieijc prisi-

geli
4 4

J

Nuspjovęs iszejo laukan

382 ypatos serga ant influen- 
zos Czikage.

Chicago. — Sveikatos b juras 
pranesza, buk mieste vela pra
siplatino influenza. Lyg sziam 
laikui mirė jau 82 žmonis. Li
ga platinasi kas kart daugiau 
ir szimtai žmonių pradėjo sirg
ti, o ypatingai tiejęi mirszta ka 
jau karta ta ja liga turėjo.
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. LIETUVOS LAISVES 
PASKOLA.
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AKYVI PAVEIKSLAI ISZ VIEDNIAUS.
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Mieste Viedniujo kur skaitosi gyventoju ant keliu milijonu gyventoju, pasiliko vos ke- 
Czion matome sužeista kareivi be jokios naszialnos,liolika szimtu tukstaneziu. Czion matome sužeista kareivi be jokios paszialpos 

Viedniaus niiestiszka palicije ir dr. Reinneri kuri bolszevikai norėjo užtrucint.
tolinus

ifl

du, kasjturi 
Centralia i 

Foiith

iri Lietuvai ir tekti.
i fondai, kaip Tau- 

Neprigulmybos 
rūpinasi Lietu- 

siunezia 
taisyklon

ISZ ROSIJOS
bet kas kar

tai
tos
Fondas, kurie
vos laisve ir pinigus „x«xx^«x«, 
jie neineina czion taisyklon, 
nes jie patys siuntė ir siunezia' 
Lietuvon aukas.
klausymas eina apie tas aukas 
kurios kolionijose guli ant vie
tiniu invairiįiusiu ęrganizaciju 
ir komitetu' ranku. , 
Centro Rasztines Reikalavimai

Iszvengimui betvarkes, cent- * 
ro rasztino reikalauje būtinai 
prisilaikyti sziu taisyklių. Jei 
ju nebus stoeziu prisilaikyta, 
rasztino neatsakys už klaidas.

1) Pinigai ir subskripcijos 
duplikatai būtinai turi būti no- vargeliai, kurie neturi pinigu 
recziau, kaip viena karta savai tie užsiraszo ant 50 doleriu bo- 
ten prisiuneziam centram. Geis no. 
tina butu kad du kartu in san- 
vaite viską iszsiustu centran, 
kiek surinkta.

2) Susimildami kartu su pi
nigais ar U. S. bondsais siuski
te ir suskripciju duplikatus, ki 
taip centras nežino kas už ' ka 
moka, už ka pinigai. Toki ateje 
pinigai be duplikatu koreziuku 
negalimi intraukti in knygas.

Dabar pasitaiko taip, kad pi 
nigai prisiuneziami, o duplika
tu nėra. Paskui prisiuneziami 
duplikatai, bet ant duplikatu 
didesne suma negu yra pri
siųsta pinigu. Centras bežino 
ka daryti tokiame atsitikime,

įis,

Czia visas 
y

5) Dabar Lietuvai labai rei
kia pinigu ir visur priiminėkite 
grynais pinigais, 
tais duoda U. S. Bondsus, 
jie priimami.
bondsai, ant kuriu yra užraszy 
ti vardai (Personaliai bondsai) 
jokiu budu negalima iszmainy- 
ti. Tokis bondsas kieno ran
kose nei butu, jis vis vien pri
klauso tain, kieno vardas ant jo 
stovi.
me.

Jokiu budu nepriimami ir 
bondsai su nukirptais už 1920 
metus procentiniais kuponais.

6) Kiekvienas lietuvis užsi- 
raszo nemažiau kaip ant .100 do 
leriu bono. Tik vaikai arba pa

Bolszevikai paėmė Rostova, 
Su v. Valstijų [ 10,000 in nelaisvia ir daug 

kariszko materijolo.
Moskva. — Pagal bolszevikų 

telegrama,
vos likos per juo» paymtas. De- 
szimts tukstaneziu kareiviu ga 
vosi in rialais via, >32 armotos, 9 
tankai daugybe bagažo ir ka
riszko materijolo.

Žino apie aresztavojima ge
nerolo Kolczako likos užtvirty- 
ta.

Badai Helsingforse suvažia
vo siuntinei isz Lietuvos, Lat
vijos, Lenkijos,
Finlandijos ant susitaikimo vi
su sklypu laikytis isz 
kovoti prieszais bolszevikiszka 
soviatu valdžia ir 
bolszevikų in savo sklypus.

Bolszevikai paėmė Odesa.
Basle. —- Odessa, 

sias pamariais 
Juoduju mariu, 
per bolszevikus 
pagal vėliausius daneszimus.
Latvei atmusze bolszevikus pa- 

ymdami szeszis kaimus.
Latvei atmusze 

bolszevikų užklupimus ’ aplin
kinėje Resczica — Krencbergo 
geležinkelio, paymdami szeszis 
kaimus terp Dvinsko ir Auto- 
poliaus o geležkelio stoti Pyta- 
lova teipgi užėmė.
Alijentai sius maista ižbade- 

jusiai Rosi jai.
Ant susirinkimo augszcziau- 

sios alijentu kamisijos Pary
žiuje, likos nutarta idant siusti 
maista del ižbadejusiu gyvento 
j u Rosijoi ir tokiu budu kovo
ti prieszais bolszevizma. Jai
gu žmonis bus isztikiami ir ne- 
szelps bolszovizino, tai maista, 
gyduoles ir apftedalus aplaikys 
regulariszkai.

tai miestas Rosto-
'I

Mes ju priimti negali-

II'"* IIn Kolioniju Veikėjus.
Nors jau pusėtinai laiko pra

bėgo nuo paskelbimo Lietuvos 
Laisves Paskolos prasidėjimo; 
nors jau kelis kartus buvo krei 
ptasi in visuomene, bet iki 
sziol didžiuma kolioniju dar 
vis tik ruosziasi, dar tik tveria 
stotis.

Labai praszome visu kolio
niju pasiskubinti tverti stobis. 
Tverkite kuogreieziausiai, Lie
tuvai juk greitai reikia pinigu. 
Negalima juk darbo tęsti.

Paskui vėl nekurios 
kolionijos, ju veikėjai 
tankiai raszo, kad girdi mažoje

Kas daugiau turi, tas pri
valo ir ant tukstanezio užsira- 
szyti.

7) Labai praszome 
raszyti žmonių vardus ir antra-

Dabar kartais užraszo- 
Snuolis vietos Snuolis

aiszkiai

Estpnijos ir

vien ir

neprileisti
**i

4.

mažos 
mums

ryzo nuo
kameras, 

netikėtinai per-
augszczio kad ir mažiausiose kolionijose

Macziusie-

O‘

kolionijoje neverta stoti sutver 
ti. Tai negerai. Būtinai reikia

I # e
Nubodo jiai gyvenimas su vyru! Lietuvis Juozas Szmitas papil

de savžudinsta kastejgarde-
je. Ketino būti iszsiustas 

in Europa.
Now York — Ant Deer salos 

kur laikomi suimtieji 
lai,”
Įėjime nuo 
nuszoko žemyn lietuvi 
Szmitas isz Holyoko ir nupuo
lęs staezia galva koridorin ant 
cemento aslos, ant vietos užsi- 
musze.

Suimtieji ka-tik 
vakarienes in savo 
kada Juozas
szoko keturiu pėdu 
galerijos tvorele, 
ji szita jo žingsni iszgastyje 
pastyro, sukliko, bet pirm ne
gu suspėjo bent akimis pasekti 
jau jis kraujuose gulėjo 50 pė
du gilumoj ant akmenines as
los sutriuszkintas.

Velionis Juozas Szmitas bu
vo apie 38 metu amžiaus. Ame- 

, būdamas
Per pastaruosius 11 

metu, jis pastoviai 
Holyoke, Mass, su savo žmona 
ir 3 vaikais. Dirbo vilnonei

susitvertu stotis. Nei viena ko
lonija neturi būti be stoties. 
Nors kolionijoje butu tik 10-15 
szeimynu, bet vis 
stotele susitveria.

vien tegul
Kur nėra

daug organizacijų kolionijoje, ne^ino kuris duplikatas nege-

rikon atvyko 1907 
18 metu.

gyveno

ir 3 vaikais, 
dirbtuvei.

V aidžios agetitam gaudant 
radikalu^, ir jis likosi suimtas. 
Pereita utarnirtka jis buvo at
gabentas ant Deer salos, 
liausiąs 
vaikinas, pereita savaite atvy
ko Bostonan,

Vy- 
jo posūnis, 17 metu

norėdamas kaip 
nors pasimatyti su patėviu, bet 
visos pastangos buvo veltui: 
jo neprileido, 
tevis, prisiekė, 
nieko bendra su radikalai^ ne
turi, todziuus ir tas nieko ne
gelbėjo — ir jai su vyru pasi
matyt neleido. , „ ■ „4 įl(

Suimtieji pasakoja, kad ve
lionis Szmitas visa laika buvo 
labai nulindęs ir numinės. Ko- 
misionierius Skeffington da
bar daro tyrinėjimus.
buvo atrasta tik registracijos 
korta ir bankine knygute, liu
dijanti, kad banke yra padėta

Atvyko ir mo
kat! jos vyras

matyt neleido. .,v. ,

• f J

I pinigu ISO doleriu.

Pas ji

ten tegul kad ir viena esanti 
organizacija kokia nors kuopa 
ar draugija sutveria stotele.

Auku Klausymas .
Kolionijose yra gana daug 

invairiu auku Lietuvos vardu 
usrinkta. Dar kolionijose yra 
neprisiustu auku surinktu lai
ke Lietuviu Dienos 1916 me
tais. Yra visokiu vietiniu or
ganizacijų, kurios rinks aukas 
ir jokiam cent rali am fondui ne 
pridavė ir jos yra ant ranku ko 
lionij^i komitetu. Toki kolioni 
ju komitetai iki sziol iszsikal- 
binejo, kad negalima tiesiog 
Lietuvon pasiusti, tai ir laike 
savo rankose.

Dabar tokięsv aukos Lietu
vos vardu rinktos turi būti pri 
siųstos Lietuvos Misijai, Dau
giau i szsi kalbine j imu negali bu 
ti. Lietuvos Misija turi kuri- 
jerus, žino kelius kaip pasiusti 
Lietuvoj! aukas ir visokios to
kios aukos tūojąus turi būti pri 
siųstos Lietuvos Misijai.

Taip-gi praszome kolioniju 
veikėju, kad mums pranesztu
kur, pas ka ir kiek dar tbkiti au 
ku guli hoiszsiustu. Mes bandy 
sime jias iszgauti. Kas buvo

f | jpnjk’ta Lietuvai ir Lietuvos var I už bona.
sime jias iszgauti.

ras, ar galy stoties iždininkas 
neprisiunte dali pinigu. Supras 
kite gerai, kad tuomet negali 
būti tvarkos. Todėl: —

3) Kiekviena karta stoties 
iždininkai būtinai turi kartu 
duplikatus ir pinigus bei U. S. 
bondsus prisiųsti. Prie to turi 
būti tiek pinigu ar U. S. bond- 
su prisiunsta, kiek yra isz viso 
pažymėta ant duplikatu. Kiek 
tame siuntinyje sudėjus visai 
duplikatai parodo, tiek tame 
pat siuntinyje turi būti pinigu 
arba U. S. bondsu. Tai būtinas 
reikalavimas ir griežtai visi 
stoties iždininkai turi prisilai
kyti.

4) Dar pakartojamo, kad ant 
duplikatu apaezioje turi būti 
būtinai pažyiriima, kad antra 
ar treczia mokestis, jei žmogus 
moka antru ar trecziu kartu už 
ta pati bona. Jei to nebus pa
daryta, centras gali antra mo
kesti palaikyti nauju bono pir
kėju. Tuomet tiktai betvarke, 
nes bus mokestis užraszytos in-, 
vairiose vietose. Kas atsakys, 
jei paskui žmogus negaus bono, 
o juk gali negauti, nes ir viena 
mękeštis nei antra nebus pilna

i' M » 1 > ■ - t > i

szus.

Vitkauskas vietoj Vitkauskas 
ir tam panasziai. Kam smagu 
bus, jei jo vardas iszkreiptas 
bus.

Su antrasziais ir-gi tas pats. 
Kartais ne tik neiszskaitomi 
truszai paraszomi, 
visai jokiu antraszu 
dama.

8) Kpr nėra stoeziu ir kur jos 
negales susidaryti, 
siuskite piiiigus už bonus sta- 
cziai. rasztinen tik aiszkiai pa
žymėkite kas siunezia, isz kur, 
aiszku antrasza ir suma pinigu.

9) Czekiai ar “Money Orde
riai” turi būti iszraszomi var
du: Lithuanian Mission.

Visokius laiszkus adresuoki
te ir visuomet kreipkitės szito- 
kiu antraszu:

Lithuanian Mission,
257 West 71 Street

svarbiau- 
miestas prie 
likos paymtas 

ana diena,diena

4

bet dar 
nepaduo-

Ryga. —
ir

A

lietuviai

-s;

rl

New York, N.Y.

TELEGRAMAI.

§ Praga. —- Czekiszki kuni
gai skaitinėje 162 nutarė atsis
kirti nog Rymo kataliku baž- 

tautiszka 
Kožnas isz tuju ku

nyczios ir sutverti 
bažnycze.
nigu apsipaeziuos.

§ Indian Harbor, Ind. — 

tuszka, likos užmuszti 
darbininkai sužeisti dirbtuvėje 
Inland Steel Co.

§ Amory, Miss. —

§ Paryžius.— Parako dirb
tuvėje kylo ekspliozije, kuri už 
musze 9 ypatas ir daug sužeido. 
Visi langai aplinkinėje isztesz- 
kejo.

Jonas Kunauckas ii* Petras Na- 
ii* keli

§ ’Kulpmoiit, Pa. — Patai
kintas in galva per szmota ak
mens kuri isznesze szuvis Scott 
kasiklosia, Vincas Kervickas 
likos, užmusztaš.

-’P
i

1

'I

§ Amory, Miss. — Tiley 
Marshall, nužudė keturis ypa
tas Mitchell šzeimynosj po su- 
žagejimui vyriausios mergai
tes kuri jin iždu ve in palicijos 
rankas^ .......

§ Louisville Ky. — Isz ežio 
naitiniu magazinu, pavogta 
arielkos ir kitu gėrimu vertiems 
ant milijono doleriu.
sha pavogta arielkos už $127,- 
000 isz tavorinio vagono kuria 
gabeno in Kanada.

magazinu,

Keno-
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KAS GIRDĖT
Pagal naujos prohibicijos 

tiesas, tai uždrausta yta:
Pardavinet gorima ar pirki

nei jin kur nors, tiktai del baž
nytiniu naudojimu arba gydL
mo galima vynus ir spiritus 
naudoti.

Nevalo priymti ne duoti go
rimus niekur, tiktai tam name, 
kuriame žmogus gėrimą turi ir 
yra locnininku jojo.

Nevalo niekur laikyti gorima 
kaip tik savo name.

Nevale ižgauti jokiu gėrimu 
isz magazinu.

Nevale Su savim nesziotis jo
kios pleczkutes kiszninje.

Nevale turėti du ■ namus ku
riame rastųsi gėrimai.

Nevale daugiau nusipirkt jei 
gu iszbaigei savo zoposti.

Nevale daryti jokio sztopo 
namie, nedrutesnio kaip turin
ti viena procentą alkoholiai^.

Nevale perkelti jokio gėrimo 
isz vieno namo in kita be pave- 
linimo valdžios. Jeigu tai da
rytum, turi prisiegt, jog sztopa 
pirkai priosz 1 Julajaus, 191d 
m.

Nevale garsyt no rodinot jo
kiu gėrimo apgarsinimu.

Nevale pirkti ne pardavinėti 
jokiu pamokinimu kaip dirbti 
gorimus namie.

Nevale niekam padovanoti 
bonkos arielkos kaipo dovana.

Nevale priymti jokios ariel
kos nog savo pažinstamo.

Atejnanti meta gal tempe- 
renoinei 
gui kvepuoti-

parduoda džiovyta, sūdyta ir 
kepta it siunezia ift miestus.

Laike visokiu kalbu kongre
se apie brangenybe maisto, vie
nas isz kongresmenu savo kal
boje apreišzke, buk drapanos 
pabrango ant šzimta proc'ento, 
bzeverikai nog 5 lyg 15 doleriu 
kviecziai ant 85 pro. daugiau* 
kiauliena ant 325 pro., bovelna 
ant 200 pro., cukriną nog< pen-
ku centu ant 25c. už švara. Žo
džiu viskas kylo iii virszu, tik
tai žmogaus uždarbis nekylo. 
Ant to negales ir nežino kada 
brangenybe persimainys.

Miestuose stubn savininkai 
d ik tokai pabrangino randas 
žmonėms, kurie dar sau ta pa
branginimą išzroknoja teip 
Kada gi ome virszu prochibiėai 
miestuose nustojo ihoket (pini
gus už brangus laisnus sąlfti- 
ninfcai, bravorai ir t* t. b iriiės- 
tuosc kasztai visokiu užlaiky
mu nesumažėjo, bėt kai kur pa- 

£ad dapildinf iriieštn 
iždai kaip
didėjo.

reik, užkrovė vėl-

SAULE
u-. ...A—- -------- - .. ...... - ---------------- --------- -----------------

kad prigelbejo lietuviams Utši-Į.Laiktašzti gera skaityt.
kratyt nuo bolszeviku ir juos Kaip skaitykit tai žinosit 
isz VUnirius iszvyt, o kaip tik Del ko carai sugriuvo, 
hei žvirbliai ffi kregždes lizdu Kb<jėl svietas tfeip^ftiėinosi, 
ihsirarige, tai ir sėdį' priskaity-, Kaip' seridvybejė bxtvo»■ 

w v w , driini Jtacl Vilnius yra Įeriiif.' Jeigu jums ndras ymri " 
Buvo manyta kad sustabdyk Prisieis su gihfelu^ddb’fdclžiejus1 Ašž juihs dnosiri pataryma 5-*!•__x__X ±^Y?a1L_ j<1 3 _ . Hd__1 _ 9 t __
ni savo i4Magazina,” bet riutn- niekad nematyt.

Sausio 12 d. buvo Now Yorke 
susivažiavimas Atstatymo Lio* 
tuvos Bendrovei kuris tarėjo
metini pąsikalbėjimh apie visd 
kius Bendrovės (reikalus, rin
kimai naujos vyriatVš^bes ir t.f,

kratyt nuo bolszeviku ir juos Kaip skaitysit tai žinosit 
isz Vilniaus iszvyt, o^kaip tiR Dėi ko'.ctiraisugriuvo, 
tiei žvirbliai ibi kregždės lizdą KSdėl, sVlėtas teip mainosi 
insirango, tėi ir sėdi, jfrisjmtyy-. kai^ seridvybojė bilyo. 
darni kad Vilnius • yra lenku.' Jeigu jums ndras ymd

iszleidinet ant toliaus menesi- isžkrilpsztyt, ir {iriotelibis juos TuOjaus ‘4 Saule
I i

re leisti ir ant toliaus, nes esans gieda tėkia $at dobrodžiestva 4 4 Saule

t VYRU
LIGOS

■» 
užsiraszykiteT w__  . ____ i” uzsiraszykite

Dabar jie Ir jia akyvai skaitykite, i “■ 
i” geriausės laikrasztis.

■ 'S

.  Willi.     WWII UKIWUI.IIMWI*IWII»W II"
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Daktaras KOLER yra vlciultlnls tdrpe Lietuviu daktaras 
Plttsburge. Jisai rhoktnosl Varttavbjė, studijavo toeklj® 
32 metus invalrfaa Hgns tyru Ir moterd, todfel jas Nuodug
niai pažinsta. Gydo užslnuodinlma kraujo ir silpnybes 
vyru, spuogus, nieft^jlmus, ligas tlnlifto, Invafrlus ilgas 
paeinanczlas nuo neezystumo kraujo. 'At si Beaukite ypa- 

* tlszkai, per iatazkas asz negydau. Dr. Koler kalba Ruslsz- 
kal ir Leūkiezkai. Ofisos valandos nuo 9 ryte lig 8 vakare.

► Nedoliolnli iki 2.Vai. popiet.
Dr. KOLER, 955 ^Liberty St. Pittsbiirgh, Pa. 

tiSfc Dvi minu tas reike paeit 4n desžlne pu'p Rcnh’a. stadijos.
— — —» ■— — —» — i— —i Sw — ■■ ui— — it m* Ls — ia iei
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kaipo organas kanecz Bendro- Latvjai toip-gi už patallcinima, Daug žinueziu garsinantis, 
vei reikalngas.

Clevelriride ukrhjiriiocziai ta
rėjo savo bendrija vadiuarėa 
“Šicz” su dviem tukstunezeis 
jaunu ukrajinieeziu kurie lavi
nasi kareiviszkume kad pagel
bėjus , Ukrajinai atšilai,kvt 
priesz lenkus; valdžia ŠUvieny-

i” seniauses.
ta, nes panaszus žmonių cha- i Paduoda žinos tikriaūses.

* — — ■— — "W
t ii

4Sicz

bėjus

bet gal nepoilgo užgiedos ka ki. Laikrasztis 4 4 Saule 
f . '.f ’ v ’• * " * 'w‘
rakteris in charakteri vokie- Nesigailėk kelis centus 
ežiu, kad žodi nedalaiko. -S. K. 4 4 Saule v atejs tau per metus

A-.- . . ' O kaip pasibaigs tieji
Neužmirszk vėla atnaujinti* 
Ant galo, tarsiu žodi viehft 
Nelaukite ne viena dienėy

Pagelbekite Lietuvai Pirkdami
ežiu, kad žodi nedalaiko. -S. K.

PAKLAUSYKIT BĖOLEI 
MANO ŽODŽIU.

f I

Mieli brolei ir sesutes.
tu Valstijų prigatavot czion ka Meldžiu paklausyti, 
roivius Ukrajinai kad kovot Ka nors gero ir naudingo, 
priesz Lėrikus, dar uždraudė. Noriu visiems pasakyti.
Mat Ukrajina nenori but 1 ^en-’ Dabar yra daug žinueziu, 
k)jos globoje kaip ir Lietuva, Po pasauli skraidaneziu, 
b lerikai nori pagiėmžt. Jeigu Pet daug isz musu broliu. 
Ukrajifia ir Lietuva prie Len- LaikrasZti neskaitancziu. 
kijdš prisidėtu, tuomet Lenki-1 Dabar laikas mums manstyt 
ja butii'44od morza do morža” i Geriau ne kaip kitados, 
labai plati šzalis. Su lenkais Daugiau jieszkoti apszvietos,

k)jos globoje kaip Ir Lietuva, Po pasauli skraidančiu,

Ukrajifta ir Lietuva prie Len- Laikrasžti neskaitancziu.

labai plati šzališ.
i Goriau ne kaip kitados,
1 •—>- ik a « . *

džia ant namu taksas, namti prieteliėzkai sunku skaitytis, Tr laikraszczius skaityt, 
j

Meldžiu jusu nesupykt, 
pradžių szaukc Kad asž jus kvieėziu visus

savininkai j i aš dhr turi sumb- 
ket. Tai-gi tokiėė nasztas tti- 
ri ant savo kėtords kelt ne kas 
kitas kaip tiė kuriė turi stubaė 
sau ant gyvenimo randa vot.
Žmonių toki posmavimai, dali 
turi teisybės.

Ar isztikro bus Suviėnytės 
Valstijos 21merikas nuo svai
galu sausas ir, kokia nauda 
tas atnesz, atejtis parodys, bot 
ka matome sziadien tai tas

inei pusgalvei uždraus žmo klausymas pasirodo -^Bitekan- 
] ežiam vandemuKjer užtvenksi

11 IVVUMUUVli e , » .

Ir tas viskas atsitiko laisvam kelia vienur, tai jirasimusz te-
ežiam vandeniui jei užtvenksi

ket kitur, teip ir dar su tuom 
uždraudimii nenaudot svaigalu 
— iezeina.)

Tiktai darbo žmones sunkiai 
mažino karezemu ir neinvede sznapso, ir jeigu gau

sklypia Suvienytosia Valstijo- 
sia, kur konstitucije užtvirtina 
žmogui ypatiszka laisvia!

Del ko temperencinei nesu-

rūstesnes tiesas ant pardavinė
jimo gėrimu girtuokliams, mo-

na koki
50c. arba 75c. už maža czierku-# Į

9

Nelaukite ne viena dienėy 
Sžiėdieri yriikit ir rašzykif. 
Atėiunšti4 4 Saule ’ * praszykit. 
Drauge siuskyt tris dtoleriiis,

Juk tai labai maža suriia
Justi kiszenius to ne jus,

Iszteketi ant to galinta!
— B. Tamosžaitis, 

Senas skaitytojas ^Saules.”
* 1   —   % jt

— B. Tambsžhitis,

asalo, turi mokėt

terimis ir vaikams, nedeliomis Jia? g°rczin gauna uz^ 2o dol. ir 
ir t. t. Ar tai del vienos ap
temtos avies, turi tukstanezei 
nukenst.

Kiek tai anglekasiu, pareja 
isz kasyklų, nuplaudavo maini- 
nes dulkes po sunkiam darbui,

Lietuvos Paszto Ženklūs

Geriausia.^ būdas pasiuntimo piningu Lietuvon,Geriausia^,-bndas pasiuntimo piningu Lietuvon, tai 
Lietuvos Paszto Ženklai (markes) kurios yra.atvertos isz
LiOĮUvbs, kėd nmėrikiecziai nusipirkę galėtu nusiųst saviem- 
siems netik dėl laiszku, bet ir didesne suma, pinigu vietoje.

’ Kiekvienas perkantis Lietuvos Paszto ženklu nemažiau
* V ■« i «• . • - ... • *-L •- l«dL -L* /' 1.

Lietuvon kartu’sd Par to ženklais, Lietuvos Valdžia pakeis 
gyvais pjnigaiė, Pasj’.Lj arba Iždines stotyse.
/ Ėaszta-žehjdifti yra šzitokiu kairiu: po 10, 15, 20, 30,40,

kaip už 5 ariksmus ($1.25) gauna paliudijimą kuri nusiuntus
T r^iA.Aii.j _ i 11- IjiJU I. v' ’I t • w te TV i Ama

arba Iždines stotyse.

50 ir 60 skatiku, taipgi po 3 ir po 5 auksinus viena. . (100

h

gyVas faktas kaipj padare su Mieli brolei ir sesutes
L

Lenkai isz
Vilnhiin.

ANT PARDAVIMO LOTAS.
Puikus lotas.rpieste ^rackvilje, 

,A1" ' ...........

siszaiikite in “Saules” ofisą.

Pa. 150 per 30 pėdu didumo 
Parsiduos neperbrangei.

• 1 ? , * • * 4 * t « jf «> . k. 4 ' . « * .

(t f.)

i

skatiku sudaro ahksina). Parsiduoda po 25c. už auksina.
; ; Lietuvos Paszto ženklai persiduos tik iki 31 d. Kovo,

J* «*. tr* 1 A f J ’’ A « _ _ J A.

* ' I c

1920 m. Mažiau kaip uz viena doleri markiu nesiuneziame. 
j Reikalaukite vietiniuose Tautos Fondo skyriuose arba 
pas centro sekretorių; . , -

į

i1

K. j. Kruszinskas, 456 Grand St. Brooklyn, N. Y.
----------------------- ................................................................................................................................ ...... .. ----------------------------------------------------------------------------------- , . --------------------------------,--------------------------------------- Ai
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HERBERT HOOVER kalba apie vaikust

* / H 1
X: ■* ’*
I . H < ; ■. t. S

SZIAUKESI PRIE AMERIKOS
Europoje:

V, ’ r ■ .... •/ ' ( ‘ V . . ■. '■ C U ’ '
, T j r . k/I*1 M' J 1 i 1 !%„ •

“Tukstancziai ju iszmirs jeigu negaus paramos,

; bet gauna ir geria, o kaip skai
tom laikraszcziūose, tai net nu
sinuodija naudodami tokius go 
rimus. \.

Machaniku yra ka slapta pa
dirba ir net už tai laisnus nemo

1 bai
me idant valdžia nesusektu.

O ka sakysime apie blaivumą

iązgerdami stikleli arielkos ir bedami vien tik kacj turi
gero alaus? Reikėtų toki tem- 
perencini uždaryti in kasyklas
ant poros valandų, o tada ki- j turtuoliu? Pas tuos pilni yra 
taip manstytu apie prohibicije. jsklepai ir “Saule” anais kar- 

Tiesos del žmonių yra geros 1 kaip ir pranesze, kad Lo
ir roiko iiaisps nildvf bnt kvni.Jmai apjute pas Viena, lenkuir reike jiaises pildyt bet kvai
las tiesas žmonim atnesza dau
giau nelaimiu ne kaip naudos!

lenku 
kleboną skiepe sznapso esant, 
iszvoge net 800 bonku.

Tamoszius Szeimis, sugry- 
žias isz kariumenes isz Franci- 
jos, vela pradėjo iszleisti ang- 

4 4 Booster” 
kuriame apgyna lietuviu vei
kalus ir supažinsta Ameriko
nus su Lietuva. “Booster” da
bar iszejna 500 Fifth Ave., New 
York City. Kasztuoje ant me
to $1.

liszka laikraszteli

Lenkai norėdami nuo užplo- 
. vimo bolszevikus sulaikyt, su
traukė visa in bolszevikiszka 
Rosi jos parubeže in piuse mili
joną karei vi jos kad bolszevikai
in vakarus negalėtu toliaus va
rytis. Bolszevikai tiiom Įnik

I “ /•

Bolszevikai tūdm Įnik 
pasekrningai varosi in fytus suf 
muszdami kolezakiniuš. ) 

Lenkija reikalauja nuo alli- 
jentu pagelbos ir greitos kitaip 

bolszėvikais 
'daryt sutaiką nes bė paglalbbs

taneziu pusgalviu. — Mes esą-.kad Lenkija sutraukia ant bol-, 
__,c nes zi- azeviku rubežiaus šavas visas
nome. jog czionais randasi apie pnjiegas regysi pagelba tižti k-.

" \ ‘ Lenkija mat bedoše, pa
pavady t pusgalveis del blaivi- ;da8) jr karevimas su kaimynais

Pagal surasza, tai czionais
tai jie turėsią su

i

I I

Amerike randasi tiktai 50 tuks [allijeritu negali atstovet. 

mo kitokios nuomones

90 milijonu, kurie davėsi save rinta.

ninku.

Del ko vyrai

Lenkija spaudžia.

_ _ Maiszto mete 1863, rados Lie
pluiiksnū’skrybeiesia ?'p‘riežas- 'tuvoje valkatos, kurie susitarė 
tis tame yra ta, jog ne turi an- i keli arbaĮtik dviese ateidavo Su 
daroko, su kuriuom uždengtu muszkietoms ant juostu pasi- 
plunksnu laike lietus, kaip tai įkabinę iri kaimus, rinkdavo.pi; 

jnigus kaipo lenkai pawstunoai 
(kuriuos buk turedatė dašlafyt’ 
iin abazus. Ųkinihkati Pasitikę 
darni kad trii tikri pawstascai 

lant galo priesz ginkluota nesi-
a « « •> * <

neneszioje

moteres yra papratia daryti.

Žinnnai kalba, buk tebyrei 
szokei kurie yra tokioje mado-

sistematisžkai rnaisto ir .priežiūros, teikiamos isz 
paszaliu.” ■ ’* • ?

j. A ♦

*

7 f
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Jisai pargabeno gyvus faktus isz Europos apie padėjimą vaiku, kuriuos privalo žinoti kožnas 
jautrios szirdiea vyras ir moteris, gimines ir draugai.

Jisai apipasakoja Amerikoje gimusioms tokioje formoje ten padėjimą kad jie atsiszaukia ant 
irk Incilrisv I .

keli arba.tik dviese ateidavo su

je, likos iszrasti per laukinius 
ir žVnogedžius žmonis. Gal ir 
teisybe, ba kada tebyrei sz°ki- javo 
kai szoka tai kruta, dreba ir 

kurie teip pasielgia laike szo- 
kiu, rodos kad juos kolera * yra j 
apėmus. • *

ir žVnogedžius žmonis. prieszindami duodavo valka-
į toms pinigu pas kuri tik nuei- 

, . t x .. . , , . iuuvv. Priaikaledoja iszsidan-kai szoka tar kruta, dreba ir | 'r A * 
mindžioję kaip laukinei, o ne- Dabartiniam laike lietu-’

į viams ta pat daro pariibežese 

i beginklius lietuvius. Denki jos 
valdžia, jiems nieko, iiodribaa, 

Kinuosia tiek yra anoziu, jog /tieka besako kad draika-
, a • . < • i *_ • V 2 A   «I < i »• '1.1.4' 1 k if ■■ T r

ezi tm tnigina ant koitaos farmos 'jįįo aav6; pelnui' žniiŠiiu dpi--
1 Įir2„_2___ . Vokietijos bomal

nalu ir laiko jiaises ant laivu. lietuviams daro, o szid >. t v • __ _ Jį__ Ai • _ — J 1 • I • *Ji.

maistu kincziko, KrOrrio- -tuvos valdžia ginklu' duot įiė- 
pafsidpoda kas metas apie ' gan, ries pati satf netuiA . -

valkatos lenkai ūžpuldineddfrti 
... .. . 1., 1 Į

valdžia, jiems nieko, riodtibda,

niekur tiek ju j u nesiranda. An- ? fog jį lenku karoiyijdš Vėrdė 

prie keliu, aplink ežerius, ka- ^plesrilftus.

Anoiiu kiaušineii yra svarbiau bė ginklu atsisjpyrt’nė&afi. Lie 
siu maistu kincziko.

80 tukstanezįu ėneziu. Antiena .L
L . ’ ’ 4 ■ . ‘ ... ■? t ♦ 41 w

KrOmo- ^uV08 valdžia ginklu1 duot nė
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Padėjimas kaskart eina blogyn žiemai prisiartinus. Jisai neturi ganėtinai reikmenų aprūpini-
a. a • a a. m* a 1 > -J" ' ■ a .. . ... a . e. a • > m * . • • 4 » M w • *mui visu vaiku. Jis reikalauja paramos visu svetimtautiszku. organizacijų Amerikoje,, kurios

W ® / t \ *■'**', • 1 » i * 4 * k * • .» <■ # ’* ’ * ii a-O "• I.J?. I * * 4 ** <• * tžino pUdejima ju paežiu szajysd, gali ifr nori paduoti,-pžgalbdS'ranka. ' >
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Ponas Hooveris pasiryžo surasti kbgreicziausiai pašžalpa badaujantiems vaikams Europoje,

Thė lntėr-racial Council, suorganizuotas 1919 mete, prisideda jam pagelbon tvirtai susirissus
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’ kuriejanorisuteikti. , __

The Ihter-racial Council, gali tai atlikti, nes tu n nariu kožnos tautos, kaipo dalis organisamjoį.
___ v - - . Ji . _ ’ ' _ - * - • -a a , a « l a. ■ -* . a. v a ii I

tarpe Amerikoje gyvenėneziu, kurie žino padėjimą Europoje

yicnyben, ranka rankon dirbant, galima patarnauti tiems, kurie pagalbos reikalauja ir tiems,U4I
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Tie nariai buvo rekomenduoti per justi paežiu organizacijas, ’ sudarymui tvirtos tarprąšiįes 
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, jo nariai žino, kad tik per susipažinimą vienu su kitais galima rišžtl bendrus klausimui, kurie 
Visus lygtai apeiiia. Jie žino, kad per sutarimą visu galima nuveikti suiOwHus darbui“

< 7 spėkos Amerikoje.
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bi s visus lygiai apeina. Jie žino, kad per sutarimą visu galima nuveikti sunkiausius darbus 

j deltb x dabar szis tvirtas
samyskis ir stoja vienyben prie pono Hooverio organizacijos, padauginimui spėkos, kuri teikia

' \ Susiartinimui vienu su kitais, buvo sutvertas Inter-racial Council,
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DuKte Grofo
Apianka ubo. Uika.kada Tnrknl 

buvo npstaiiMji Vlednln.
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dėjo, nubbst, ba da buvo gana ’ko... Nežino, gal ir gromat.a ne 
'laiko igi vakaro. Norint pri- .daejo jojo ranku. —-• Szitose 
.jaute, jog ne iszgirs nieko gero paskutinipse dienose da tar
dei saves, i 

i

Į.taiko igi vakaro. Norint pri- daėjo jojo ranku. — . « i 1 J ♦ • “1 •
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— Mano kudyki! — tarė bo 
ba matydama, jog atsispyrimo 
Joanos nepergales su piktu
mu — pavelyk, kad tavo auksi
nius plaukelius snszukuot.

— Nenoriu, ne noriu, tegul 
buna suvelta, tegul visi nu
slenka.

— Tai nori, idant mane už 
tai nupliektu, ba mano didis 
ponas liepe mane muszt su rim- 

asz ne darytau ka

bet jaute dideli biaus pasiniekino, ba jąu ir mū 
džiaugsma ant vienos 
jog pamatys žmonis;

misles, *rai apvesti aplinkui miestą pra 
dėjo subiret. Ponas komondan 

sziadien buvo Viedniuje ir ma- tas liepe daryt pilimus ant grei 
te josios tęva.

' Ir teip su didele nekantrybe - Paszauke mane ir tarė: 
vos sulaukė vakaro. Kada sigauk per abaza neprieteliu ir 
jau sutemo, inejo in josios per- duokie žino kuningaikšZezini

kurio da dojo subiret. Ponas komondan
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bais, jeigu 
jis nori.

— Jeigu teip, tai szukuok, 
ba asz ne noriu, idant kas ma
no priežasties turėtu kenst.

Tai kalbėdama, sėdo ant že
mos turkiuos kėdutės, nes toje 
valandoje baisus dundėjimas, 
kaip perkūnas atsiliepe ore ir 
net žeme sedrebejo.

Joana klyktelėjo baisei, pri
jautė, jog apsiaubtam Vied- 
niuje kas baisaus atsitiko.

— O mano teveli! ir mano 
broleli! — paszauke — kodėl 
asz ne esmių drauge su jumis!

Zaira iszbego isz budos; lai
kas bego o boba ne sugryžine- 
jo. Joana buvo pati viena, mis- 
lis apie pabėgima puolė in 
galva kaip Žaibas; skubei su
ėmus plaukus ant galvos ir su- 
drutinus paėjo prie uždangalo, 
per kur ineitinejd ir iszeitine- 
jo boba. Nes vos pakele bišk\i- 
ti uždangalo, persitikrino, jog 
norint Zaira atsitraukė, tai ki
ti sefgsti jiaja.

Vienas isz sargu pafegejas 
Joana, prisiartinęs paklausė jo 
sios: ko reikalauje? /

— Kur dingo Zaira ?/

SAULE
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Viędniąup , ąnt iš.zkilrąiągoš ___
vietos vadinamos ;Kalehbcfg, 
kur buvo pavydąlc miestelio, 
didėlei liepsnos laivo matytos.
o tarp liepsnų buvo matyti
boksMai bąžhyčzios klibsžtd-
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— Tuijans sugry^z— 
atsakyma.

Joana sėdo ant žemos kėdu
tės ir u^siduQk^)jo. .

Ne t rukus*" sugryžo Zaira ir 
apsakė jai, jog turkai pakasė 
po kokiu tar Idiosztoriu minas, 
padėjo parako ir jog nutvėrė 
kękįlJ^Uu Spalinius, iszsiuns- 
tus isz Viedniaus ir atvede 
priesz vežira.

— Ar negale tau joju pama
tyt • — paszauke Joana.

— Jieje yramevalioje.
— Kur?
— Czia szale

atsakyma.
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kitoje gfihc’zidjė isz mie^o p 
szokau, gi
hbbėghu jjrtjš 1 fli g?hicžĮh, d i r S- 
iblejhu p'c^r larigjtį ugi fcžirdfeics 
m^no, rhbieHszkė khrpoje vien

V
t.

iblejhu pėr lanktį ūgi šžirdėles

invairius 
klausimus, ji Atšilki nėjo. Ant 
ghlo jis tfirė:

— Tainista pėrda'ug veržiate 
gorseta, tas labai nesveika ir 
nuo to paeina Jnsu negale.

Jule puikiu geštu paėmė pri
laikyti savo sijoną. Gydyto
jas dar klausė prlšidojės triu- 
bėles, barszkino, paskui staiga

jas jai uždavinėjo
J

hfatežkino ant žemeš, rankas 
sudėjus kaip ant maldos, o vy
ras josioš iuii rąūkoje dideli 
peili, liepė jiai žegnotis irpoteį- 
riant'«— hv rašzyti gromata pnš 
motina in Pebhsyiyhnija dtši- 
feveikyt — ba jau atejnii 
va'landd gyveninio, 
sbbego ir daūgian Žmonių, 
kad duris buto uždarytos, 
iszvertė kad apgint motere nog 

, Vyras nu

tinus Ir bažnyozioš zokonihku, 
Kapucimą d Turkai begalėjo 
suprast, ar tai- bažnyezia dega, 
rtr tai žehkiąi pribuvusio vūiš- 
ko ant apgialbės.

— O tai bnVo atsakymas. 
Ba ir bokšztas Szv. Szczepono, 
nuo kurio palėidinejo ugninius 

szaukencziū 
linksmesne

— ir ant visu boksz 
tu ugnines rakjetos pasirodo, o 

panele per pliszi budykes ant prie szviesos buvo matyti žmo- 
bokszto Szv. Szczepono! Ma- nes ant muru, duodanti ženklus

tos, nes tai mažai ka ženklins.
“Per

skyra Zaira, padavė del josios Lataringinlui, jog jau nogaljb 
apredala, koki neszidjO tvirki
nęs tarnaites ir tarė pamaželi:

— Persiredyk in tuosius drn 
bužius, idant tavęs ne pažintu.

Joanai ne reikėjo du kartu 
kalbėt, persiredo staigai, užsi
mėtė ant veido uždangalo, pa
gal turk i niu moterių neszeine 
ir iszejo su Zairu per kita sza- 
li budykes.
akies no užmėtė, praėjo pro ko
los budykes ir in viena isz jin 
inejo. Czia boba ka toki sargui 
pasznabždejo in ausi, kuris in- 
leido in vidų, nes visi sargai 
stojo eile prie duriu ant sargy
bos.

. Joana inejus patemino tris 
Vokieczius apkaustytus in len
ciūgas, kurie ant žemes pusiau 
sėdėjo pusiau gulėjo.

— Sveikinu jus
Dievo! — tarė vokiszkai ir nu
simetė nuo akiu uždangalu.

Nevalninkai phszoko ant ly
giu kojų nusidyvinirt.

.— Esmių duktė jušu vado
— kalbėjo toliaus Joana — pa
sakykite man, ar tėvas mano ir 
brolis da gyvi ?
ų4?- * Gyvi — atsake su guodo- 

nę vyriauses, kuris isžrodė ant 
Aficiefio.

•=— Dėkui Dievui, b dabalr 
pasakykite man, kas dedasi 
Viedniuje ?

Ne gerai,

nieko padaryt apsiginime. Da
stengsiuosi visom pajiegom, I 
kad užšilaikyt tris dienas, nes ženklus smutko, 
jeigu in tris dienas ne atejs pa- pagėlbos, pradėjo 

f Ugne žėrėt

visom
tavo

Tuojau 4
o 

tai
gelba viskas pasibaigs.
— Dirstelėk tiktai guodėt,i

T >

in Vienas lotas žmogelis kuris ražbaininko vyro. i

Gydyte-

Jau

Niekas ant jin

vardan

Jau asz

net

tai leidantes ugnes kas valau- džiaugsmo. Turkai tai nužvel- 
da? Yra tai ženklas, apie baisu ge, kaip visi gyventoje! Vied- 
padejima gyventoju. .Tau Szia- niaus isztraukinejc 
dien antra diena isz į

komendantu,‘darni ' turėjo rankas sudėtas 
jeigu ryto Dievas stebuklo ne 
padarys — Viednius gausis in 
nagus pagonu....

Da jaunas al’icieras ne pa
baigė kalbėjus, kad sztai pasi
darė kokis tai sumiszimas sza
le budykes.

— Didis vežiras! — szauke 
isz visu szaliu.

Sargai prasiskyrė ir pats Ka 
ra Mustafas inejo pas nevalnin 
kus. Persigandęs Zaira paslė
pė Joana už kokios, tai palos 
ir pat pdšilepe.
Kara Mustafas atsigryžes in 
austrijokini aficiera, paklausė:

—-, Ar tu esi siuntiniu ko
mendanto Viedniaus ?

■— Teip pone!
~ Kaip dfysai perėitinet 

per mano abaza?
— Man teip buvo prisaky

ta.
— Ar žinai, 

pakartu ?
— Žinau.
— *Nes asz tavęs no karsiu, 

asz bjauriuosi būdamas galin
gu toki vabala pradaigint, tai 
asz tave paleisiu ant liuosybes.

Kada dydis vežiras isžtare 
tuosius žodžius, kraujas puolė 
in. galva aficiėrpi ir vos nuo

triju dienu per

rankas in
paskirtu szale Kalenbergo, kaip klupo-

kaip ant maldos, ežia volei at
siliepė griausmas armotu, kai
po pasveikinimą pribuvusios 
pagėlbos.

Tame, nežino kas paleido 
turkiniam abaze paskelba:

— Jonas Sobieskis, Lenku 
karalius pribuvo! —•• Ir daejo ži 
nia net del Kara-Mustafo 
tiktai cielas va iškas turkiais 
nes ir pats Kįra-^Mustafas bal
sei persigando. Vieni kalbe-

nežino

ne
»

Tain laike>

jog už tai Imsi

sei persigando.
jo, jog karalius pats pribuvo in 
pagelba Austrijokam 
ginezinosi — nes jau niekas ne 
sirtipino jaunu ąficieriu o ir 
duktere Štarembergo.
sargai stovėjo, o nevalninku 
net akis nuo džiaugsmo žibėjo.

Niekas taje baisia nakti ne
miegojo turkinian) abaze. Vi
sokios' kalbos sklaidė abaze, 
nes^Įabiaus baimė periminejo 

i ~— .Jono 
Vioįi kalbėjo, jog

daugybe sparnuotu uzaru ir 
nesuskaitytine daugybe kazo-

kiti

Tiktai

visuk*vardas karaliaus 
Sobieško.
pats kąraljus prljmvo su didele
i—— _x.---------- -  — —.
nesuskaitytine qaugybe 1 
ku ir teip kas Valanda turki- 
niam abaze baimė didinosi.

Kada tosios žinios po abaza 
sklaidė, Kara-Mhstafas suszau 
ke savo vadus <ant vajaunos

visa savo uždarbi sadestinojo ,,ė) kftd tni p!1iicln011n.i pribuvo 

sicgeles, o kaip pats manė, jau kan nėr Junga.
in rankeles savo mylėinos pri- dresziavofi ir iszdiiinū lau- 
siegcles, o kaip pats manė, jau į<an per ]anga / / L
bus kokia puspenkto šzimtelio lakumo pribėgo anglikai ir kiti

Ant to didelio

doleriu, 6 ir paeziule teip Sake, paRcmonai, 
bet jam piningu nerodė ir neša- razbnininko, pdėiho jia ir 1. „1 
ko kur juos turi paslėpus. Ana kuš ir patalpino in saugia vie-
bet jam piningu nerodo ir nošh-

nes nerudia vyro 
razbnininko, pdeine jia ir vai-

lyg tai nustebės sūstbjo. 
na Juliute irgi lyg to tai nusi
gando ir pabalo.

— Kas gi jai yra? — paklau
sė Elona.

— Nieko, — suratnino gydy-
— Asz tūrbnt perdaug 

nuspaudžiau, tai ji ir nusigan
do...

Gydytojas ant valandėlės už
simąstė, paskui priėjės prie šie 
nos paspaude olektriszkojo var 
polio knypkL

tojus.

diena paCziūlė savo vargingam 
Jurgucziui pasakė: C i Kas bus

Nedėlioję sugavo vyra ir 
pasodino in koza, kur dabarkur

Jurgnti, jau tik 20 dolėriė turi- mislina apie niekystOs szio svie
A 4- -r®. ■« « A® A I t fe I X 'me, matai, užėjus brangenybe, 

turėjau semti isz musu paeže- 
durno. In taji žmogeli rodos 
perkūnas intrėrikei Mat, sziur 
rokavb, kad turi nors keturis 
šzimfeliuė, 
juto, kad be cento! Ir kur pi
ningai dingo ? Sžtai ant sžilki

o ežia staiga i pasi-

niu pahcžiakii, szilkiniu kokiu 
tai apatiniu, labai plonu drapa 
nu, Riteriui pirko siūta, Mikui 
auksini ziegoreli ant krismuzo, 
buvo kumuosia apie išztuonis 
sykius, svoeziosia keturis sy
kius, duodavo burdingieriąms 
geriause valgi o ir kėlės bohkas 
šztdįjo pirko už kū?i rėikejo 
mokėti po deszimts doleriu už 
kvorta, na ir piningai sutirpo.

Sziadien žmogėlis isz to 
pešezio i žd žiu veš ir 
kaip vaszkas. Per kelis mete
lius sunkei dirbo ir mane, 
ant juodos valandos turės 
tektinai ir gyvens be rupesezio 
o ežia suvis kitaip stojosi ir pi-

to.
Ne kas gyvenimas tokios po 

ros, jeigu vyras buna privers 
tas ant bobos su peiliu szokti.

Oj, yra, yra padūkusio bobų, 
isz kuriu priežasties, jog vyras 
netektas kantrumo, turi ymtis 
ant baisaus spasabo, kad pus 
galvoi bobai snuki uždaryt.

Pažinau viena, boba, kuri ja v 
ketvirta kryželi metu turi 
savo vyra laiko dideliame 
žiurejime.

r.i- 
pagcltes

jog 
už-

ningai iszleke ant nieko.
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jau ten giaro ne 
gali būti kur boba vyra nužiu- 
rL

Viename kriaueziu sžape du 
ba keliolika mergų. Pats kriav 
ežius jau pabuvęs žmogelis ii 
jam merginos ne negalvbj?, tai 
szirdeles mano jojo boba ko tik 
isz kailio ne iszsineria.
mergina josios akyse lai 
niekiause ir kad primanytu 
tai visas su peiliu isžbadytn.

Nežiūri apie namu parodka 
tiktai nuolatos zuje in szapr 
ant inspekcijos. Ar-gi galim: 
tokia bobelka palaikyti už pil 
no proto motere?
Davadnai ir szviesai motore 
niekados tokios misles po gal

Ko žiu
v r;

Už koleto minntir jis Vėl ta 
pakartojo ir pagalinus (are:

— Kaip gaila, kad mano tar
nas isz si n s ta s, o dabar 
būtinai reikia gyduolių. Seski- 
’es panele Jule.

Dar karta gydytojas pas
kambinės ir nežinodamas ka 
;am daryti atsisuko in poilia 
Elena:

— Tūkstanti kartu AtsipVa- 
;zau, bet turiu isždristt...

— Papraszyti nfabes nueiti 
aistinyczion parnėszti gyduo- 
iu? — dabaige ponia Elena.

— Teip man jos absoliutisz- 
:ai reikalingos.

— Su didžiausiu noru, dak- 
are.... ,
Jis palydėjo Elena iki duriiL 

Caip duris užsidavė, jis tarn
aus atsisuko in Jule ir tarė:

— Panele, negalima laukti 
langiau nei valandos.
:i mano 1
;iau ne mergina, bet....

man
Į

ii

Niekados

Kudi-
brangus, tu jau dau-

labai ne gerai 
— atsake užklaustas.

Apsakykite man viską, 
nieko ne slėpdami.
tiek dienu praleidau nevalioje,
joįyViska galiu nukėnst.

- Viedniuje dėjosi baisybe 
pradėjo aficieras apsaky- 

Grafas Starembergas Ii
kos pažeistas apgiriime arsena
lo, gulėjo ilgai, ba jojo liga pa
didino karsztis ir rūpestis. Ma
te, j°g Viednius pats, 
pajiegom ne stengs apsigint, 
isz'šiunte per tai siuntinius isz
i p'<- t 
nitzas. 
džios gyventojams ant 
nu reikalu 300 tukstaneziu do
leriu ir visus sidabrinius daig
ius kokius turėjo, o pats stojo 
pirmutiniu apginime. Mate 
jin visur — anksti at laikinojo 
miszes bažnyczioje Szv. Szcze- 
pono, prakalbinėjo in žmones, 
drutino tikėjime ir viltoje, pas
kui apeitinejo mitrus, apžvel- 
ginejo baterijos, rode kaip su- 
pilinet volus, ne viena karta 
pats savo rankomis užstatine- 
jo armotas.
menesis Liepos 
tis, prasidėjo rugsėjis.
spasabai apsigihimo jau isz- 
semti.
sklaidė koki laika žinios, 
popiežius prisiuns pagelba, jo 
karalius Lenkijos, tasai nar- 
siauses nevidonas pagonu, ati
traukė su savo sparnuotais nž- 
arais, nes kada tasai paskalas 
ne iszsipilde, pražuvo visa vil
tis is^sigelbejimo.
lias dienas nuo szaliės kairiu 
Kelenberskiniu nusileido ant 
mus miesto keli garnei — tai vi 
si sake, jog tai ant musu lai
mes, nes ir ta viltis buvo ant 
tuszczio. Viednius silpsta, žal- 
nierei nuvargia, gyventojai nu 

(pavedė puolė ant dyasios. Ant tosios
» 

jiaja po sargybė pas kitus ne- Ant tuszczio biskupas Kolo- 
valninkus. Ten pavelys del j<H nitz rūpinasi ir dabar pakaru
sios pasikalbėt su nevalninkais tyt narsa gyventojuose, bet hie 
o paskui velei parves. Sar-(kas netiki kkd apšigins. Ir 
gams, ka sergsti nevalninkus pats komendantas nuleido ran- 
pašakys, jog atvede Joana isz4Jw- .

tas isz Viedniaus ir atvedė
locnom

kos.
musu palat-

Zaira, mano brangi, rny- 
, ga

• - ■

miesto, o tuom Itlik apcine va
dinėta naršus biskupas Kolo- 

Ątidavo jis ant pra- 
vajau-

lema, padarykie teip, idant 
letau juosius pamatyti.

— Tai ne galiu, 
ponas baisei mane 
baustu!

— Tik suprask — prasze Jo 
ana 
nekenks, jeigu asz prie akiu 
sargu, kelis žodžius pakalbesu 
su nevalninkais, kurie ir yra po 
sargysta.

— Bijąusi — tare Zaira.
Joana puolė priesz sena bo

ba ant keliu:
— Jeigu turi aimintije tavo 

tėvelius ir yra del tavęs mie- 
leis, tai padarykie tai, idant ga 
letau matytis su nevalninkais. 
Susimylėk, mat jie isz, tonais, 
kur mano tėvas ir brolis, 
ilgai kalbesiu su jiaiseis, dasi- 
žinosiu tiktai, ar gyvi ir velei 
sugrysziu.

Tai pasakius apėmė kojas 
senes ir bueziavo.

Tuom laik senę mielino: Jog 
jeigu Joana liksis tikrai myle- 
ma sultono, tai turetau del jo
sio^ taje loska padaryt — ypa
tingai, jog 
pavojaus del josios. Visi žino, 
jog Kara-Mustafas ( 
del josios vokietaite, tai nu ves 'nelaimes da pasikėlė pavietre.

ba mano 
už tai nu-

Mate

juk tas niekam nieko 
asz

Ne

dabar ne yra jokio

— Teip praėjo
praėjo pju-

Visi• •

Apsiaubtam mieste 
jog 

g

Priesz k.e-

o paskui velei parves. Sar-, kas netiki kad apšigins.

piktumo susilaiko, nes susipra*jrod>os, .nbnnt,pilkas Jmvo bai 
to ir apsimalsžindt o vadas tur- 
kinis teip toliaus kalbėjo:

— Ryto anksti mano tarnai 
apvadžios tave po eiela abaza, 
parodys, tau daugybe maisto ir 
parako, ka tas viskas 
ant cielo meto del mano 
ko, parodysiu tau mano auksa 
ir sidabrą, o 
tave prie muru miesto, 
gryszi pas savo komendantą 
ir apsakysi jam ka czia matei.
— Be to, da ryto anksti a avėsi
te jin pas duktere Komendan
to — tare in savo adjutantus
— pamatysi jiaja, nuneszi nuo 
josios pas tęva laba diena ir pa 
sakysi jam, jog gera duona jia
ja lauke, ba atiduosiu in sulto
no merginyczia.

Toje valandoje pristelbtas 
klyksmas daejo ausu už uždan 
galo, jaunas aficieras suprato, 
nes ne dryso iszsižiot ir szokt 
ant pagialbos. 
teipos-gi iszgirdo ir dirstelėjo 
in taje szali, nes lyginai lain 
paežiam laike daleke balsai jo
jo ausu isz abazo, o toki bal
sai, jog rodos kas Turkus ren
gėsi isz kaįlo lupt. Apkvaito, 
o tuom laik prasislinko uždan
galas duriu ir pasirodė raudo
nas gaisras ant dangaus.

~ Kas tai gali būti?

užteks 
vais-

paskui nuvesiu
Su-

Dydis vežiras

klausė isz visu szaliu, — o kiti 
atsakinėjo: 
ga.

( c Kalenbėrgas de-

mes bet to uit parode
— Ir ko bijoti — kąlbejo jis 

— su tiek vaisko galime eiela 
Europa ingalet, o ką mums 
ženklina tas vienas miestas!

— Na teip —atsake senas ir 
didelis narsunas Ibraimąs ba- 
sza, kuri Turkai laike už galin- 
giause vajauuinka, — kad tas 
ne butu pats Jonas Sobieskis, 
kuris kaip velnias ant nieko ne 
paisydamas ant daugiause vais 
ko uz,klupinėjo, tąj butu kas 
kita ir nieko ne bijotume.

— Juokis seni — tare Kara 
-Mustafas — ne pribus jis in 
czion ant pagialbos Austrijo
kam, jeigu juju ciesoris pabėgo 
isz Viedniaus.

— Tu jojo pone ne paž'nsti 
Tasai lenkas 

nieko ne paiso, ba labui mūs 
nekenezią, ir kur tiktai ant 
mus užklumpa, tai visur dūo-

Jaitlai,” jėfgtVkokis velnias 
1n tarpa, poros ffiėifrfaiszo, 
jau gero negali but4. Illinojaus 
miesteli, norėjo vyras savo bo
bą pap j auti, ir butu audėjas,

tai

audėjas 
kad žmonis hebutu perszkadi- duonos. 

Tasai nedorėlis

va nesipainioję, tiktai žiuri to 
kas prie josios prigult, o neki 
sza snapo in vyro Veikalus, k u 
ris sunkei dirba ant l asnelic

Reikia pri-

— tarė senis. —

mus užklumpa, tai visur 
dasį in ženklus.

(Toliaus Bus.)

MUZIKOS MYLĖTOJAMS.
Nauji veikalai:

Lietuva Brangi piano solo ir
—X * A M ’ M

Abu veika-
Kas Nuramys Man Sairdele 

1/ . Abu vėika-
prišiuntimu už $1.00.

duetas ant piano, 
lai sulai sp prisiuntimu uz $1.00. 
Siuskite doleri registfuotafrf 
Iftiazko arba money orderi.

i

laiszke arba money orderi.
Stampomis nepriims.

J. A. Žemaitis . “
315 S. West St

J. A. Žemaitis,.

Tai ir bus gana, ba jau tams-nia žudinstau
vidunakti jA padare laruma st u ta ana!

bai greitai keitėsi, darėsi užsi 
maseziusi, nelinksma.

■— Kas tai yra ? — kląusdavc
Elena gi šaky

Pas gydytoja.
Kartu su jomis laukes ponas Elenos vyras, 

isznyko už durti daktaro kabi- davo: 
neto ir juodvi pasiliko vienos.
Palaukiamasis kambarys buvo geidžia meiles.
szviėsus, gražiai padabintas ir keti, 

sklaidantis nelinksmas 
Czia ir Apalono nedi-

visai 
mintis.
ddle stovykla rodos giedo him
nus meilei ir szviesiai. Paveiks 
lai ant sienų irgi
linksmi. Puikios minkšztos ke- 

o per lan- 
žiuręjo medžiu sząkos ir

buvo gana

dės viliojo-pasilsjp,.
gus
plauke geliu kvapsnis už lango 
pasodintu darželyje. Tiktai
isz tolinu girdėjosi dundėjimas
— tai buvo gatve.

i

— Jai nusibodo pas mus. J’ 
Laikas jai te

Kagi? Jaunikiu dabai 
nestoka.

Vienok Julei koki nei vaiki
na pripirszdavo, ji atšisakyda 
vo. Ji vis tvirtino, kad neno
ri teketi. Ar ji tik neserga. 
Ar nesikreipti prie gydytojo*

— Kam reikia tė gydytojo!
- sakydavo Jule.

/ , Dabar tiktai eiha apiė
paliėpiino didžio vėžiro ir daužtai, kad be^odiszkai ne pasi-

• ; • į • i • 2 ' _'l _ * •_ C * į J _ X X1 1^X’-l t 1 MLJk£* _l.'ii. ^tL‘_ ■

Sudėjusi savo galvoje taji ir/ginklu rankoje., 
plana tare: I J°ana klausė pabalus, o jau-

ES?
giau niekas apie tai nė aažinos. duot, tiktai pražūt sū garbe 

ir ginklu rankoje.
I Joana klausė pabalus, o jau-

turn pasimatyt su nevalninkais Priesž kėlias pienas po* 
komendantas isžsiunte 

Joana da karta pabuežia gromata pas Lataririgijėš kii-
.■ - ® • • C* 41 * •- • t i • t . i • • I ,.^l . . 4 A. .

~ Pamėginsiu, kad gale- nas kareivis toliaus kalbėjo:

nes turi palaukt sutemti. komendantas / isžsiunte

vo kojaš botai jr tarę:
— Lauksiu kantrei.

hingaikszti kurioje dancszo 
> « . J*. V _ • •,’i 1* 4 *’L ' ♦

Zaira fszėjo, b Jo anai prasi- to, neš atsakymodaHne eulau-
.. / . . . » I - ii" 4.. ... Ay . . . •

jam apie baisu padėjimą mies-
. ..... . a. a. ■ . a • . a t t ♦ ji . i. . t . L * .4*

tėvu

1

— Gydytojau!
— Buk atvira!
-r- Asz tamistos nesuprantu.
— Bereikal'o gintis, tamis- 

a esate neszczia.
— Juliute nuleido akis.
— Paklausykite. Reikia su- 

asti koki nors iszejima isz to
no padėjimo. Jei norite; ašž 
■;aliu pasikalbėti su Jusu sese- 
e, su jos vyru ? 
upažinti.

— Ne, tai negalimas daiktas.
— Kodėl negalimas daiktas?

— Man nieko nelieka daūgiąu 
:aip tik sau gala pasidarytil 
lirdite!

— Ar tūmista isz proto isze- 
ote? Mergaite, kodėl gi ta
ni štai neisZteketi už taivo kū

dikio tėvo?....
— Bet mano kūdikio

zra mano sesers Elenos vyras.
Ji smarkei pakele galva ir 

bažiurejo in gydytoja pilnu bė- 
vilties žvilgsniu.

Nežiūrint in tai, kad gydyto- 
as Renas per daugeli metu bu
žo mates daug visokiu atsitiki- 
nu, daug girdėjęs visokiu isž- 
lažincziu, Juliutės iszpažifltis 
i nustebino.. Jis tankiai, vi- 
mr mieste matydavo Elena, 
Tuliute, drauge su Elenos vyru. 
Tis užsimąstė apie psichologija 
Los szeimynos. Jis stengėsi 
mrasti koki nors iszejima isz 
tokio padėjimo, 'ji norėjo isz- 
;elbeti ta jaunė mergink nW 
prasižengimo ar nuo saužudys- 
tęs. Reliną juk greitai veik
ti, juk Elena gali bile momente
I

liais žingsniais į>o kaifabari ii; 
maste. Juliute gi tuom : i 
apsivilko drabužiais ir užši 
mastė.

— Paklausykite, — staiga ta 
re gydytojas. — Ar nebutu gė/ 
ras szitokis planas.; . ‘

— Acziu už jusu geruma, pd- 
nas gydytojau, ' 
galu pirsztu inejusi kambarin 

ka užbaigti jus pradėtą,, sakini. 
Asz viskagirdąjąb už duriu bū
dama. AtleisKiie, kad asš J" 
nai pasilikau ir npnuejaę į.

t
-.į

■II

Asz sveiką,
— NA, neerzink ja su gydy 

toju, — sakydavo sesers Ele
nos vyras.

Gal, reikėtų permainyti kli
matą? Cžia ir kilo szeimynoje 

'klausimas, kad Julei verta isz-

Jis stengėsi
i

Elena instabiai apžiurėjo ša-
/... j. Ji

iszgaszcziu ii' važiuoti kur. toliau in sveikos-
Vo jauhėsniaja seseri Jule 
žiurėjo in ja su 
nusistebėjimu rodos kb tai jos 
glausdama. Nežiūrint in tai, 
kad Jūldi Vės buVo šultake tik
tai devyniolika metu ji buvo ne

Iszleistojds. linksma, ir užsimascziiisi. Jbs 

8honahdoaii. Pa
veido oda rodėsi puri, akys lyg
apsiniaukė, nebuvo tos szvie-Ir išžtikro, ne toli nuo

ta •. » *

r
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Ai

i <
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neprieteli, korisu ■

Af. jm:
If

Du kanomieriai skaudo in
Vienas isz ju likos Šužin V* r

o. 'j?, y

tu

artinasi prie
r.,. f a - 
Iv

" l M Hjuju • r,,.

nius kfasztuš, kur ankseziau žy 
di gėlės, kiPr daugiau szviesos

' Bėt visišzkai netikėtai, po ko 
tokio intekme, Elena atvede sa 
Vo jauriešhiaja seseri J ule pas 
gydytojo palaukiamoje.

Gydytojas Renas ju pažins- 
tamas jas patiko, Elenai besi- 
sveikiądams ir ranka pabuezia 
vo.
su Julhlte.
labai mandagus.

Bėt visišzkai netikėtai, po ko

tęs. Reikia juk greitai vėik- 

mfcrižti;; Jis žingsniavo di<į^-
• • • w» » » U’lt •.f" i ■" •■ . i lt • * t-----  1

farptf
h

i
K

į

sos, kokia blizgėdavo pirmiau 
jos akyse. Jule sėdėjo alkūne 
pasirėmusi in stala ir vartė žui’ 
pala. Isz kur-gi pas ja atsi
rado tokia nubudimo iszvaiz- 
da? ?

Juk teip nesenei Juliute bu
to linksma patogi mergina. Ji 
(inkšti pasiliko naszlaitė ir gy
veno pas savo jau tekėjusia se- 
šeri Elena ir linkšmindavo vi
sus namus savo - daineleniiš, ir1'
I

ji sesuo, Elena, kuri Vefič yisub- žiudti. i^ą4 kaiina.

mindavo ir juokdavosi /kartu

L^hksmai pasisveikino ir 
Gydytojas buvo’ 

. žmogus.
t .-r- ozuti,:uuKiurej — pruaejo 
Elena, — asz/atėjau pasiskusti 
ant savo sesėr’s Jules Ji pasta
ruoju laiku taip persimainą, 
kad ię pažinti sunku. Nedai
nuoja, nesilinksmina, visuomet 
'UŽsiinnsęziusi.

~Sziai,! daktare; — pradėjo

kad ię pažinti sunku.

Savo muzilcū. Net jos vyriausio kjtf tfejėioš
•VU t •

Ji nori ant ko’ 
menesiu isz va-

Ar ji tik ne

4|

perkirto ant>
t

ponia Elena,— man tik pasilie
J*. — A ’ . M A ’ a. L

asš te- 
, . ¥ M ę 

Asz vis abejdr
..ll* . j,1 , A *

vaistinyczia. * 
jau'apie tai ir norėjau tikrai d£ . - a. * f A • • 'A I- *’ MK M a '
žinoti if dasižįpojau. Kokis 
pasileidimas!.. Ka-gi? Asz Ac*,

■ L

met būdavo paniurusi, nulinks- sėrga?
____________________ _______________________ „__________________ ______________.... - . .

šit ja Elena jau buYo isztekėju- Y^ka isztij'siu, — tarė gydyto- lėti
■ ' " , > • I . » 1 ■ 1 * ■ -* 1 ‘ .

Su sefeers Elenos pagialba Ju iszejo isz kambario net nedirą

v L 'i i,»'Jei leisite, asz iszkvosiu,
t v

turiu, vaiku, tai galėsiu iszauk*
__aSį * Is *

ir Elena greitai ir feŽdidŽud
į

...______________________________

Verte Jonuką^

t

$i priesz penketą metu ir ji in 3aįl

lepusiau nusirenge. Jos buvo tele jus in savo nelaimingą sese*.
Jule žiurėjo kaip ih iėž dah-
J IK-' m « m w «

gaus nukritusi kudyki w ■ ■ ■■ ■ ■■ ' "

. j, >
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Bet pastaruoju laiku Jule la* puikus kaklas ir gražus pecziai ri Juliute.
■ ’ '.'< ■ ■ i . -»
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Žinios Vietines
n— Sniego turime užtektinai, 

neblogas rogėms
— Salinu i likai

kelias.
dabar gales 

iszpirkti laisnus ant kiekvieno 
menesio. Laisnai kasztuos ant 
menesio $16.07. ■ f

—• Diena 4 Vasario—Feb
ruary atsibus sriubas visiems 
gerai pažinstamo p. Stanislovo 
Gegužio, prezidento Susivieny- 
jimo Lietuviu Amerikos virszi- 
ninko anglines unijos U. AL W. 
A. su ponia Anastazije Mockai 
tiene, abudu isz Mahanojaus. 
Užpraszymai aut tosios puikios 
svodbos jau likos iszsiunsti del 
pažinstamu ir gymi n i u.

— Ketverge vakara apie sep 
tinta valanda vakaro kylo ug
nis Diperio karpetu sztore ant 
Centre uli.
šiai pribuvo in laika, bet netu
rėdami vandens, buvo sulaikyti 
gesinime pakol neatszilo pai- 
pas. Blcdes padaryta ant 40,- 
000 doleriu, daugiausia per vau 
deni. Ugnis dogo per pusant
ros valandos.

— Se i vert o

r**

Norints ugnnge-

sztore prade
dant Panedeli lyg Ketvergo 26 
—29 Jau. bus didelis 
mas visokiu likucziu. 
žieminis tavoras parsiduos
numažinta preke. Ateikite o su 
czedinsite pinigo. 30c. moterių 
panezakos po 19e. 25c. kudv- 
kiams

pardavi-
Visokis 

už

O 
44^ 

paneziakaites po 19c. 
50c. Fibre szilko paneziakas po 
39c., 35e. L-Wide paneziakas 
po 24c. $1.75 mergaitėms szle- 
bukes po $1.25, $2.00 moterių 
juodi andarokai po $1.45., Mo
terių, vyru, vaikam vilnones 
apatines drapanos už wholesale 

Moterių kotai numa
žinti ant 25 procento. 
29 E. Outre St.

Nedėlios vakara Baczny- 
tinis Choras atlankė Girardvil
le, kur 
“Valkata 
ta dainų.
pilna (Ipera 1 louse sale ir 
buvo užganėdini i isz perstaty
mo ir koncerto. Kun. \ alaiti 
apdovanojo Chora d 
kn abrozu kuri patalpys 
kambariuose ant W. Mahanoy 
St.

35c.

prekes.

* 1

oc.
po

(2 t.)

at losze
ir padainavo kole- 
Publikos prisirinko • •

VISI

perstatymą

SIERATU PRIGLAUDOS.

tarpe tu yra

tai nemažai jose k u-

Vienam to- 
“Mis-

—r
visa

laukia su iszsiilgimu tos lanky
mo dienos kaip didžiausios 
szventes.

. įr I ' \ 1 * n

Tarp tu siera tu kiu yra ir vi
sai mažycziu ir yra jau pusmer 
gueziu, visos sudžiūvę.

Žeminus ant lygumos, ;
vėl daug namu kuriose talpina- 

ju ten'

se sierntukes vėl menesi

_________SAVI.B ____

KUR BUNA?
Asz Juozas Lukasoviczius 

pajieszkau Juozo ir 
Mickevicziu,;kurie pirma 
veno Newark, N. J. Paeina isz 
Suvalkų gub., Mockavos gmi- 

Turiu 
svarbu reikalu,- todėl tegul at-

yriv ilo.,, .Punsko pdrap

J • :’"fr’*’- M* 4 i Al* M! h
t

A n tano 
gy- | Didelis Iszpardavimas |

Agentūra Patvirtinta per 
rcnnsylvanljds Valstija.

Parduoda Szipkortes in visas dalis 
svieto. Teipgi siunezia piningus. . 
Ąpie prekes ir t.t. kreipkitės ant 
šuto adreso: | b 
fl* TAiArnvwn

Prieglaudos sieratoms vietų, 
yra 29 tik viename New Yorke 
ir apielinkeje; 
apie 5 žydu o kitos krikszczio- 
niu, viena vieta nigeriu.

Jeigu tiek yra tu prieglaudų, 
šie ratu

rios nėra kam augint, tai pri
duoti in tais prieglaudas.

Lankyti tuos sieratukus gali 
su pasais giminės ar pripteliai 
tik viena karta iii menesi no il
ginus 4 valandas,
kiam name vadinamam 
sion of the Immaculate Virgin’ 
tenka man lankytis, nes ten tu
riu tris anūkes, tai apie tai pa
žemiu nors keletą žodžiu. Na- 
mas tu Immaculate Virgin (Ne 
kaltu mergaieziu) stovi ant 
augszto kalno ir ten yra ju apie 
200 po 
sisteriu 
ten dienoje lankymo buna didis 
jomarkas!

Po pietų antra vai. jau buna * 
duris atdaros kad su pasais ga
li lankytojai in vidų szhles in- 
eiti.
pagal 
tęs iszeja, savus pamate 
kinasi ir eina szalen, sėdėsi ke- 
desna kalbasi, lankytojai apdo
vanoja visokiais 
ir t. t. Sale gana 
pilnutėlė svecziu ir kaip žiūrai [ 
žmogus, tai lyginai i 
kaip Lietuvoje per atlaidus po, 
maldų tai valgo, tai 
visose net pakampėse.

pricžiura dvideszimtes
Vai szirdeles koksai

si siera tu kn i vaikai;
kaip žvirbluku pilnos pastoges 
kurie savo bovyklomis žaisda
mi koncertus tartum varinėja; 
ju sako esą virsz 12 szimtu.

Prie namu kur telpa vaikai 
stovi
boksztu

sTszaukhi hnt adreso:
Jos. Lukasevicz, 

421 W. Mahanoy St.
Mahanoy City, Pa.

(J. 20)

'<* • t
į W'

X Visu žeminu drabužiu moterems, meginoms 
£ ir mergaitėms. Kotai, Kailinei ir Szlebes *♦

pie prekes ir t.t. kreipkitės ant

JOHK GOTNE,
227 IV. Centre SL Mahanoy City, Pa

i galite pirkti už labai numažintas prekes. Z
’♦* Pluszinei kotai moterems, puikus materi- *♦*szvogerio 

Paeina isz 
Raseinių pav. 

Praszau 
(to 6)

‘ UNION 
[’NATIONAL] 
L BANK j 
4MAHANOYA
4. CITY 4|

graži isz lauk su vienu 
bažny-katalikiszka 

ežia budavota 1868 m. ir puiki 
kunigo klebonija, 
subudavotu namu, 
gražus namas

gub., £ jobs, visoki kolorai, lig 53 coliu didumo. $

Prie stalo sėdi si storo ir j
paša szaukia, merga i- 

svei-

vaiku

Pajieszkau savo 
Vincento Kibarto, 
Kauno 
turiu svarbu reikalu,
atsiszaukt ant adreso.

Auna Piktunaite, 
49 School St.

So. Hadley Falls, Mass.

Mergynoms ir Mergaitėms szlebes. Visas «|
X tavoras musu moterų skyriuje bus iszpar- X

užkandžiais f

Tarpe ten 
vienas vra 

visas baltai ma- 
levotas, ton sakoma tai 
ligon būtis.

In ta vaiku prieglauda gclež 
kelis privestas specialiai, o to
lia u s neina!

Prie tos prieglaudos priklau 
so nemažai žemes — gal keli 
szimtai a kori u; vietomis žeme 
dirbama, o vietomis, pelkiuoti 
rusignai, kai kur rudeni matyt 

'raguotu kaimenes ganosi.
Keno rupeseziu toji Prieglau 

da nežinau, muset bene tik bus 
New York archidecizijos.

Vaikucziai ir mergaites baž- 
lanko viena

Pajieszkau Igno Bautrimo, 
Suvalkų Rody bos,, J 
apskr., Simno Vals., 
paskutiniu laiku gyveno apie 
Waterbury, dabar nežinau kur. 
Tegul atsiszaukia arba kas ži
no praneszkite nes asz gavau 
del jio laiszka isz Lietuvos nuo 
jo tėvu, 
re so:

duotas už numažinta preke. Turime keletą *♦* 
extra geru skrandu kurias iszparduosim ♦♦♦

Jeigu reikalaujate 
*:* gera- keto tai ateikite ant szio pardavimo.

Kalvarijos u£ specialiszka preke.
,r ' A______i.„^ ■f

t.
♦*

♦t*

didele, bmui'nyezin ta Kra*in
ikart sau vai te ie.

Dienoje lankymo sieratukus 
žmonių in ten keliauja nemažai 

crz.ioL-nai nes treino karuose nebūna vie- 
n/jllvlvclul

iszsirodo |

Sve- 
cziai vieni nuo treino ateina su cz,J!t 
naszuliais pekszti, kiti automo- _ ~

tos atsisėst, pilna žmonių sta

Už tu siera tu k u užlaikvma y

biliais atvnžinoja, ir darosi di- primoka po kiek su-
isztisas 4dis vieszojimas per 

vai. ir ilgiaus.
Kas kita žiūrėti in merga i-

' taria in
draug

; neprimoka niekas.

vienos New Yorko 
ijos iždą, kai už kuriuos 

Sakoma
tęs tais, kurias uebases niekas !k«d tai užlaikoma New Yorko

Isz-, 
atsi-

v
Capitol Slock $125,000.00
Surplus X Profits IICtMXMLOO

‘ Atsiszaukit ant ad- 
(to 6.)

7 S. Grant St., 
Shenandoah, Pa.

Pranas Dvilinskas

Mano gimines Marijona Vait 
kaitė, Kazimiera Petkus, Pet-
ras Bartkus ir. Jonas Poszkus 
visi Kauno Redyhos, Baseinu 

atsiszaukt 
(to 6)

ti psk r. Praszau 
ant adreso.

J. Kuizin
2118- Carey Al. S. S. 

Pittsburg,Pittsburg Pa.

Senavai-

t GUINANS ?
y a *♦*<4 A'A k^44^44*44^44^4 ^64^44/44  ̂4^44^44^44^

L

NAUJAS PILNAS ORAKULAS arba burtų, nionų ir visokių paslapčių kny
ga. Teipgi praktiška C. C. St. Germain Delnažinystė, su paveikslėliais, Surinko 
ir išguldė iš svetimų kalbų J. Laukis, Yra tai didžiausia ir praktiškiausia monų 
knyga, burtų jr delnažinystės FORTUNE-TELLING mokslų. Formatas 6x9 co* 
liūs. 414 puslapių. Popieros viriais..........................................................
Gražiuose audimo apdaruose.........................................................................  3.6o

INSTRUKCIJOMIS.Pilna KaladC Kazyrų ir Šešios Stokos su PaveikSl£uais ir

Mokame antra procentą ant 
sudėtu piningu. Procentą pri
dedant prie jusu piningu 1-ma 
diena Sausio lr Liepos mene- 
Fuose, nepaisant ar atneszat 
parodyt knygute ar no.

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

Bankas adatas nuo 9 vai. 
ryte lig 3 vai. popiet, S u balo
mis 9 ryte lig 12 vai.

H BALL, Prezidentas
F. J. NOONAN, Vice-Prez.
J. E. FERGUSON, Kasteriu®.
R. T. EDWARDS. Vice.Ka®.

*> DAKTARAS W. BURKE I
J LIETI’VIS J
J 418 W. Market St. Pottsville <
) Su visoms Ilgoms priima, nuo / 
J valandos iki 10 valanda isz ryto, v

.” tai popiet. G iki 8 vakare, j
Visi žinote kad 

burtininkai Ameri
koje vadinami yra 
Fortune Tellers 
spėja žmogui laimę 
ir ateitį su pagclba 
Kazyrų(Kortų). Ar 
toki burtininkų 
spėjimai Iš nukeltų 
Kazyrų turi kokią 
vertę męs apie tai 
nekalbėsime, 
pasakysime, 
yra
žmoniųt kurie pas 
tokius burtiniukus

terorai 

€<!(••*’<» 

FORTUNt 
TELLING 
CARDS

MadahUi^ORMAJO 
STANOAflO 

rtAr’Ni CAAO C4
CnKA4O KU.

1 iki

I—, M ■ T I1W W —I I- I

{ Telefonai, Bvll - Kensington 5316 1
> Keystone, - East 6720 t
»

Mano sesuo J ieva 
cziute po vyru Szimkiene, gir
dėjau kad gyvena Clinton, Ind. 
Taipgi Antanas ir Magdalena 
Senavaicziai. Gavau svarbia 
žinia isz Lietuvos. Praszau at
siszaukt ant adreso. (to 6) 

Jonas Senavaitis
12

New Haven Conn.

bet asz to tik- Dr. E. G. KLIMAS.
PERSI K EI.E IN NACIJA VIETA

Priėmimo valandas: J
Llki 10 va), ryte. 6-8 vai. vakare 

2538 E. Allegheny Ave.
PHILADELPHIA, PA.

miesto kasztais 
rai nežinau.

Reik pąstebet, 
ten su tiek t. v. 
mergaieziu turi 
bo. — Senas Kapsas.

toje dienoje neatlanko, 
ėja isz savo kambariuku, 
stoja apielink sisteres stala, lau 
kia, laukia, dairosi dairosi, ir, 
niekur nemato savu priididiu 
pastoveja
kaip kitos mergaites maloniai 

prieteliais kalbasi,,
111gryžta in savus vėl kambarius ‘ 

be mažiausios palietos. Isz sza- 1 • • 1 • • t W • •

su savais

savu 
ilgiokai,

t I 

pažiūroje

kad sisteres 
ju 20 su 200 

nemažai dar-

Taipgi Antanas ir Magdalena

Hedge’St.

tik 
kad 

tūkstančiai

m. \ alau is . 1
lideliu pui- ka*p dovanas gauna.

savo
ulindę I

i
1 Bizniavus

ANT PARDAVIMO.
Į ' 4

Saliunasnamas.
ir sztoras ant trijų florų po No.
214 ir 216 E. Centre St. Mal|a- 

j noy City, Pa. Ant kito galo loto 
suvirsz keturiu va prie Railroad ulyczios randasi 

del apszildimo bažnyczios. Pra- landų, jeigu lauke ne szalta, narnas ant dvieju familiju. Vis- 
savo

—• In Lietuviszka bažnyczia 
likos investas naujas boi leris

lies in tais sieratukes 
pasidaro graudu.

Laiko tu

ejta Nodeliu bn\ 
vartojamas.

Didelis likucziu pardavi- 
Seiverto sztore pradedant 

kita Pani'deli lyg 
27, 28

davimas visokio žieminio tavo-1 
k.,.’‘’ 

ant 2.) procento, 
prekes ant apatiniu 
del vyru, motel iu ir vaiku. Kas 
pinai j>o 9c. mastas.
o suezedinsite pinigo. Sei verts 

. 29 E. Centre St. (2 t.)

t gnis isz !> 
priežasties

Inas

Jau. 26,

O pirma karta mergaites su
ne

29-to.
Ket vergo, 

Iszpar-

ro del moterių, niergmu ir vai- jsalen, atsisveikina 
Visoki kotai numažinti 

Numažintos 
drapanų 1

Ateikite

žirnienis Maczvs.

žiūrint,

prieteliais, kas labai
iszeina isz sales, pasivaikszczio siszaukite pas 
ja pakaluose ar ant kalniuko,!
sėdi ant žalios vejos, ir iszgirs-

jta kad jau žvanas skalambina
pirmu kart, o kada suskambi
na antru ir trecziu kart, gryžta 

su priete- 
vel sueina

geram padėjime. At- 
(to J. 27) 

Fr. Karaszauckas,
217 E. Centre St.
Mahanoy City, Pa.

/

Pajieszkau savo sesers Elz
bietos Maknavicziute po vyru 
Luiziene, 12 metu adgal 
no Baltimore, 
szaukt ant adreso. (to 6) 

Adele Maknavicziute
66 Horsier St. Rhineland 

Baldwinsville

I
liais, giminėms, ir 
nei kregždes savo lizdan, o lan
kytojai tarė su Die — eina kož 
nas daugintis namon. Tcip tai 
prabėga lankymo sierateles die
na ir valandos, likosi gi muruo-

Apdarome Senas Knygas. Jeigu 
turite senas malda-knyges, prisluskitc 
in redyste ‘“Saules” ant apdarymo nes 
nauju ne greitai galesite nusipirkti. 
Siuskite ir kitokias knygas apdaryti, 
nes knygos bus brangios, o kitu visai 
gal negalėsite gauti. Apdaryta knyga 
ilginus užsilaiko, kas parodo jog skai
tytojas jiaja myli ir guodoja Ir pats 
yra mylėtojas skaitymo. (tf.

' ■ vsavo sesers

Praszau
gyve- 
atsi-

$ Mass, o

pusbrolioPajieszkau savo
Kazimiero Slavicko, Paeina isz
Suvalkų gub. Mariampoles pav
Kleviszkio gmi.no.
atsiszaukt ant adreso.

Ant Deltuwa,
224 T. Lloyd. St.

Shenandoah, Pa.

Praszau
(to 6)

pus-brolis

kilo 
kuriuosia

Girardville, Pa. - 
nežinomos 
Ulasbuso namuosia, 
gyveno Andrius K rugys ir Ka-

Bledes to
sios szeiinynos aplaike suvir- 
szum ant tukstanezio doleriu.

New Baden, Ill. — Miestelis 
yra ne didelis, nes 
vienos kasiklos kurioje 

žmonių.

randasi tik 
dirba 

apie 450 žmonių. Lietuviu 
mažai, bet visi gyvena sutiki
me ir priguli prie S. L. A. 259 
kuopos.

— Kada Jonas Rederis atė
jo prie kabyklų ir ketino leist/ 
in giluma, apsirgo ant szirdies 
ir krito negyvas.
ežia ir keturis s tinus. Prigulė
jo urie kuopos ir buvo apdraus 
tas tiktai ant 150 doleriu.

Tamaqua, Pa.— Kasyklosia 
Kaska William nutruko virve 
Iiog karuko ir keturi angleka- 
siai likos užmuszti: B. McDo
nald, 
Mc’Nealey ir Heteras Niadius. 
Tartie laike visi keturi buvo 
traukomi in viražu isz kasyklų 
kada nelaime patiko. Kaip ro 
dos, tai du yra lietuvei.

• — Pati Jokūbo Staaiulevi- 
cziaus mirė ligonbutije po ope-

Paliko pa-

Kazimieras Paul AV.

racijai Hamburgo ligonbutije. 
Paliko vyra ir tris vaikus. Lai
dotuves atsibus utarninko ry-

k

I

■ ■ ■
lankosi įspėjimui savo ateties ar laimės ir moka jiems už tai po kelis ir po ke:f f n«AVU alCllvo <11 I<a|lllV*» II IlIvJlktUL 1*4* 4 <11 AVIIS II jju MV-

liohką dolerių. Geriausia ant svieto burtininkė buvo tai ponia LENORMAND
Paryžiuje, Francuzijoje, kuri su pagelbaParyžiuje, Francuzijoje, kuri su pagelba savo Kazyrų visiems įspėdavo ateitį. 
Pas ją vaikščiojo kelti Kazyras viso svieto didžiūnai, kunigaikščiai ir karaliai ir
kiekvienam ji ateitį įspėdavo. Po myriui virš minėtos burtininkės, jos Kazy ros 
pateko į svietą ir šiądien jom i naudojasi garsiausi svieto burtininkai, ir kiek vie- 
nas, kas jas turi, gali su jomis įspėti ateitį taip gerai, kaip ir burtininkai. Šios 
Kasyrosyra au instrukcijomis, kaip jas vartoti ir kaip ateitį įspėti. Šios Kazy- 
ros yra geriausia žaismė liuosaine laike ir su jom! ne tik save, bet ir visus kitus 
geriausiai nubovyti šeimyniškuose ir draugiškuose susirinkimuase. Šita pilra 
kaladė Kazyrų ir ililOS kitoniškos Štukos su paveikslėliais ir instrukcijomis yra 
dabar gaunamos pas mus. Kaina tiktai...............................................................11,50

Siųsdami pinigus adresuokite

S. P. TANIS & CO.,
31 EAST 112th STREET, CHICAGO, ILL.'

9 ■ 7 »

ras, kas jas turi, gali su jomis įspėti ateitį taip gerai, kaip ir burtininkai. 
Kasyrosyra au instrukcijomis, kaip jas vartoti ir kaip ateitį įspėti. Šios 1

*■

Naujas Lietuviszkas Graboriui 
į Kazis Rėklaitis I 
! 516 W. SPRUCE ST.
f MAHANOY CITY, PA. j

♦

paiduodu S'
Siuncziu piningus in visas dalis > 

zlpkortes ant J 
i 

jallszkai užtvirtinu visokius doku- | 
Esmių užtvirtintas per I 
> imi i »» .. .., n — t

PININGUS IN LIETUVA
Siuncziame piningus in Lietuva ir visas dalis svieto per 
musu užtikrinta korespondentą Lietuvoje. Mes turime 
susinsima tiesog su Lietuva ir galime tikrai užtikrinti 
siuntini kad jo piningai visoj sumoj daeis in rankas 
adresanto. Musu preke siuntimo yra labai pigi ir galima 
su visu užtikrinimu intiketi ta per iszpildima formato 
musu ofise del iszsiuntimo in sena tėvynė.

Nepamirszkite kad užtikrinti jusu piningai del isz
siuntimo per musu rankas, dedate juos per užtikrinimą 
Bankierams Valstijos Departamento. Neesame agentais 
bet Banka,

PAS PORT AI
Esame pasirenge iszduoti pasportus del norineziu 

keliauti in Lietuva ir kitur, kur galima kožnam laike 
iszpildyt tam tinkamus aplikacijas.

SZIPKORTES
Per perstatima saves del pasportu musu ofise, ga

lėsime tada jumis parūpinti pervažiavima per vandeni W «« 4 A • 4 f •ant Rotterdam, Holland American Linija.
S. J. MOCKA1TIS

Užtikrintas Privatiszkas Bankierius 
Siuntimas Piningu. Pardavimas Szipkorcziu.

224-226 SOUTH MAIN STh SHENANDOAH, PA.
Ofisas Atidarytas Vakarais,

, f I *

I

1

I 
I

Alano pus-brolis Adomas 
Tauczikas isz Suvalkų Redy- 
bos, Seinų apskr. Slabados pa- 

girdejau gyvena apie 
, r — • 

kala, praszau atsiszaukt ant 
adreso. (to 6)

ra., 
Pittsburg

BBon 89

gyvena
Puriu svarbu rei-

Ant Barsztis, 
Chambersville, Pa.

Jeigu kada busite San Francisco J 
tai nusiduokite in hotel! 5

HOTEL LAWRENCE <
J. W. PIIALIUKA, Savininkas i

Ruimai: $2.50 igi $4.00 ant savaites J
50c. 75c. igl $1.00 ant dienos 5

Sziltas ir szaltas vanduo kožnam J 
ruime. Garine sziluma. S

Puse bloko nuo Marketo. J
Vienas blokas nuo Paczto. J
48 Sixth Str. San Francisco. 5

A. 0. NOVAKAUSKAS
advokatas

Kampas Malu ir Centre St 
SJIENAKDOAir, TA.

NAUJAS ISZRADIMAS PLAUKAMS.
Dekavoje H milijono 1 Mmoniu už 

puikus plaukus, o teip-gl sulaikė puo
limą plauku labai trumpam laike, In 
vieta iszpuolusiu, atauga tankus plau 
kai: Gvaranty. Informacijas dykai 
Pasakykite kitoms tautoms. Raszy
kite pas:

Informacijas dykai

Drs. Bmndzas Cosmetics, 
SI a. JV. Brooklyn. N. Y

ANT PARDAVIMO.
Tris namai Mfihanoy City, 913
ir 915 E. Mahanoy St. ir 916 E. 
Pine St. Ant .yi^o loto. Atsi- 
szaukite pp No. 720 E. Centre
Pino St. Ant viso loto.

St. Malianoy City; Pa. (J. 16)

Sztai Koki Prieteli Turite

Merchants Bankinę Trust Co. Banke
Yra tai pirmutine Banka Mahanoy City ka pradėjo mokėt 

procentą ant sudėtu piningu.
Yra tai Banka in kuri ateinate, kada reikalaujate pagelbos 

kada perkate namus.
Yra tai Banka kuri pagelbsta jumis atmokėti skola per 

lengvas mėnesines mokestes arba teip tankei kaip 
’ jumis geriausia iszpuola mokėti.

Yra tai Banka kurios virszininkai yra juso tautiecziai ir 
pažinstami.

Yra tai Banka in kuri galite ateiti ant rodos arba informa
cijos, kada norite kur investyti piningus arba pirkti 
namus.

Yra tai Banka, kurioje jaueziates lyg save name.
Yra tai juso Banka.
Pasakykite savo draugams ir pažinstams kad dėtu savo 

a a MM MM4. 44 4 44WM ^441 B * 4

svieto,
♦ geriausiu linijų, padirbu ir Notari- ♦ 
Į 1. 1 bv/L -i i užtvirtinu vlaAkliia Hrtlrii- I

ii11 meni us.
j| Penu: ylvanijos Valstija ir po atsa- J
i| kanezia kaucija ir prižiūra bankino 
Į departamento.
i adreso:

«

Cor. W. Lour He Main Sts.
BuBOlS, Pa.

Raszykite ant szio J

J. G. BOGDEN, Bunker & Agent |

i Ii
■ <4 1— 1 — <4 41 —I <4 4> 4> <4 44 44 44 44

K

j’{į Daktaras Juozas J. Austrą
P? LIETUVIS

ButusIs Daktaras Karlumenejo.
GIDO VISOKIAS LIGASS

n!* Priima ligonius lig 10 valanda ryte 
J 12 lig 2 popiet. 6 lig 9 vakare 

Telefonas—Bell 359 1L
Eii

piningus in Merchants Banking Trust Co. Banka. Szita 
____  4 4 • • 1 •Banka žino kaip jumis geriausia pagelbeti.
MERCHANTS BANKING TRUST CO.

MAHANOY CITY, PA.
—DIREKTORIAI- 
L. Eckert, Vice-Pres.

J. H. Garrahau, Attorney W.F. Rynkewics
P. C. Fenton

D. M. Graham, Prer. I). F. Guinan, Treaa.
A. Danisewici M. Gavula 

T. G. Hro-naby
VVVVVMVVVVV*/VVVVVW«'

-W-r

‘Slaptybe Antgrabio” \a asz gyveninio Francuzu 
puslapiu, Preke 35c. r". 7. '___ “ J.Preke 35c. W. I>. UocaoM Hkl to

;5113 E. Coal St. Shenandoah Jį

f

Nu strnlkuok! Buklu savo 
bosas. Neveik kitam dirbt 
Iszmok balberaut. Geras x\

uždarbis, kad ir važuosi
in krai u. Anie dauciaus ^*4in kraju. Apie daugiaus 
raszykite ant adreso: 
Nossokoffs International

Barber School, 
1202 Tenn Ave. IMtLsburgh. Ta.

“7
_L♦^•444^^444
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Lietuviszkaį Graborius

SAKALAUCKAS

/

4

i s tori j e apie “Jonasza Korczaku”
upiu- Preke 8tyc» VFi !>• Bocikowftkl»Co« Mahanoy Cltjr* Pa.

Puiki i 
puslapi o _ 

’’171 *^~W*M**T ...
* ! ,'h X' j. * f„ !■; / r 4 / e ’ i * ■ ’
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f AR SERGATE RHEUMATIZMU?
IT

OESW
1

801 EAST PINE ST. 
MAHANOY CITY, PA.

W. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GBABORIUS.

Jeigu sergate Rhcumatizmu o Jum* jokios gyduolės ne gelbėjo paisitraukit URSUS 
GYDUOLES NUO RUEUMATIZMO, (gerti). Prekė už bpnką..................... K/A
URSUS L1NIMENTAS NUO KHEUMATIZMO, (tcpti)Prėke...................
UKSUS KRAUJO VALYTOJAS,.susliprinanilsilpnitą krauju. Pr«k«.... 
URSUS PLAUKŲ A PS AUGOTOJ AS, užaugina stiprius plaukus. Pr8k< 
URSUS SKILVINIS BITER1S, regtuiuoja ir pravalo vidurkis. 
URSUS MOTERIMS REGULIATORIUS. Moterų draugas nelaimėje. Prėkė.

Męs siunčiame kožnam ant pareikalavimo musų didelį. Kataliogą Naminių Gyduolių 
kuriame rasite daug naudingo skaitymo apie žmogaus kūną, sveikatą. Jo lygas ir pagclbą.

CHICAGO. ILL.

Frm

...r$l 50 

....$1.00 

.... $1.50
....$1.50
...$1.00 
___ $1.50

a 4

URSUS REMEDY (S
160 N. WELLS ST., DEP. B

i ui1 i1 n u į t į t'lyi A

PIRMUTINIS LIETUVlSZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY, PA. 
Laidoja kunus numirusiu, Pasamdo 
automobilius, riglnus ir vežimus de! 
laidotuvių, kriksztiniu, veselllju,'pasi
važinėjimo ir tt Krausto daigius Ir tL 
520 W. Centro SL Mftlmnoy City, Pa,

Laidoja kunus numirusiu,

t




