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Isz Amerikos

.fonas suvyniojus ke 
vir-

Smertis už teatraliszkus 
piningus.

Brooklyn, N. Y. — John j 
Malloy, nusipirkęs sau punde
li teatraliszku bumaszku norė
jo pasirodyt prie savo draugu, 
jog turi gana dideli ponda bu
maszku.
les geras bumaszkas ant 
szaus ir nuejas in saliuna Užsi
traukė savo pundą 
piningu.
stovėjo p|ie baro ir ^godžiai 
žiurojo kaip Jonas isztrauke 

Nepoilgam iszejo ir 
lauke ant kampo atejnanczioi

netikrųjų
Keli nepažinstami
baro ir

W. n. BOCZKOWBKJ, Preu. 4 M<r.IT • HHrV**VW V »▼ • • ■ •» R« « 
F. W. HOCZKOWSK1, Mllor

fe 32 METAS

piningus.

Jono ant kurio užklupo ir su • 
geležiu kirto in galva, jog tasai i 
daugiau jau neatsikelc. 
piningais,.kokie. ji<» nebūtu, ne
sirodyk tetp nepažinstamu.

Motina parduoda savo kudyki 
už $1,000.

Xi*w York.— In czionais at- 
Providence, R. 

būdama tame 
Motore buvo 

ap-

(*jo {ickszti isz
I. ()na Kaplan, 
laike neszczia. 
iszdžiuvus iszliadejus ir

Motore apreiszke padriskas, 
licijei, buk josos vyras jiaja 
apledo ir buvo priversta jiesz- 
koti darbo, o kad neturėjo pi
ningu, todėl ėjo pekszti in ežio 
nais.

Panedelije motore pagimdo 
kudyki, būdama baimėje jog 
kudyki 
iszmaitvt ir 
apgarsino 
buk noringai persiskyrs so ku- 
dvkiu už tūkstanti doleriu. Gei- 
dže idant kudykis gautasi in 

nes j i ji yra 
Daug jau

v v ra s

negales prigulinezei 
a£rgdvt, ynrggzc 

laikraszcziuosia

žydiszkas rankas,
žvdiszkos tautos.
atsszauke in pagialba moteriai 
ir nežino ar dabar motina uo
res persiskyrt su savo naujei 
gymusiu kudykiu.

savo

TELEGRAMAI.

Fesu o, Calif. - Valdže 
aresztavojo czion tris kunigus 
už laikymą Nedeliomis pamal
das, nes valdže liepe uždaryti 
bažnyczias laike platinimosi 
influenzos. Kunigai neĮia- 
klause paliepimo.

London.— Turkai užklu
po ant Murausko ir Aintub, 
Mužoje Azijoj, nužudindumi su 
virszum 2,000 armėnu, terp 
kuriu buvo didesne dalis mote
rių ir vaiku.

Marke iszduota per rumu- 
valdžia 

18.58 mete, likos parduota

Kunigai

niszka-maldaviszka
ant 

licitacijos Paryžiuje už 28,200 
franku.
tokia marke ant svieto.

§ Pati Jono Rutskio, .38 metu 
senumo, nuo papaikimo iszmete 
savo kudyki ant sniego, 
surado kaimynai.

Buvo tai vienatine

.Ugnis
Frackville Overall

kuri 
Alotere liks 

nusiusta in paikszu narna. Tas 
atsitiko McAdoo, Pa.

§ Frackville, Pa.
sunaikino
Co. fabriką. Apie 600 merginu 
neteko darbo.

§ Rhinelander, Wis. — 
das nubaudė ant 4 metu in ka
lėjimą tęva ir motina Albino 
Blornskio, kuri bftisei sumusze, 
jog vaikas gulėjo keletą mene
siu ligonbuti je.

vai kas

ATSAKYMAI.

Su

J. B. Sheboygan, Wis.^- Di
deliu “Szaltiniu 
gauti ir negreitai juju bus gali
ma gauti isz Europos, 
senus aptaisome grąžei ir dru-

Prisiunskito visas senas 
knygas o bus apdarytos,

> y

Teip,

czoi.

—z
jlAT^Bn.)

/

Vokietija buvo pasirengia ant 
naujos revoliucijos.

usirinkia priesz
manydami

sės ]_
jog be naujos revoliucijos 
apsiejs.

sznabž-

ISZ ROSI JOS, LIETUVOS IR 
LENKIJOS.

Isz Lietuviszku kaimelu
Pa. t Praeita

LIETUVOS LAISVES 
PASKOLOS.

Paskolos Begis.

Nuskandino lai va su 1600 
žmonimis.

TelegramaiNovorsirsk. — Telegramai 
pranesza buk laivas Karantin, 
ant kurio radosi daug aficieriu 
juju mote ros ir vaikai, kaipo 
kitu virszininku ir pasažieriu 
iszviso apie 16 szindu žmonių 
iszplauks isz Mari am pol io, ka 
matydami Liuosnoriai kareiviai 
jog juosius begauti paliko, pa
leido szuvi in laivu ir jin 
kandi.no su visais. Bomba su
trukdė katilu iv l<ylo baisi i*ks- 
pjiozije kurioje daug likos 
muszta, o kurie pasiliko 
tai nuskendo. Niekas 
mingu nogialbejo. Mat bolsze
vikai artinosi in Mnciampoli ir 
radosi tik kėlės miles nuo mies
to.

pas-

uz- 
gyvi 

nelai-

Tamaqua
Utarninka Schuylkill Hąyen 
ligonbuti mirė Petras Garkaus- 
kas apie 71 m. senumo. Nabasz- 
ninkas sirgo apie 4 metus ir 
priesz nusidavimu in ligonbuti 
gyveno Shenandori. Paliko 
viena broli Stanislova Garkauc 
ka isz Tamaqua. Laidotuves at
sibuvo Ptdnyczioj.

Millstadt, Ill. f Persiskyrė 
su sziuom i 
Vilkaicziute

Shenandori.

l’ukstanczi'i rodi kalu, komu
nistu ir kitokiu szalininku bu
vo susi rinkių priesz rotužia 
Beri i ne 13 Sausio, 
sukelti nauja revoliucije, jeigu 
kongresas nesutiks ant neku
riu jnju pai’eikalavimu. Vais
kus buvo pusi rengias ant visko 
ir buvo sustatvtos maszinines 
armoteles ant kožno namo ap- 
malszvti sukėlimą. Per kėlės 4
valandas buvo kanuodidžiau- 

pavojus ir kc^žnus- tikėjosi, 
i ne-

svietu Margarieta 
mylema dukrele 

isz sz(*imynos Vilkaicziu, palik
dama dideliam nuliudimia tė
vus Antana ir Ona Vilkaiczius, 
penkes seseles ir du brolius. 
Velione mirė 6 diena szio mene
sio, pragyvno ant szio svieto 17 
metu ir 6 menesius. Gimė 
Clairidge, Pa.

Velioni* mylėjo skaityti viso
kius laikraszezius, bet geriau
sia mylėjo

Saules”

j

Odesa.—

Bolszevikai paliepė angliszkai 
flotai apleisti Odesa.

Generolas Obere- 
viez, bolszevikiszkas kamandie
ris Odesas, paliepė angliszkai 
flotai ^rj)leisti pristova in laika 
trijų dienu, jeigu in paskirta 
taika neapleis, tai pradės bom
barduoti flota.

Sziadien Odesoje viskas ap- 
simalszino, kromai atidaryti ir 
gyvenimas eina po senoviszkai.

ameri-
kurie lauke 

kurie

menesius.

skaityti laikraszti 
“Saules” Norints tėvelis kad 
ir buvo pavargęs kasdieniniu 
darbu, bet 
dideli prisiriszima prie 
les”

Prigulėjo prie

velione turėdama 
“Sau-.

pe i s kaitydavo t e ve I i u i 
viską. Velione buvo aprūpinta 
paskutinėms bažnytinėms apei
goms, buvo malszaus budo mer
gaite ir mylėta per visus kurie 
j a ja pažinojo.
Lietuviszkojo koro Szv. Ceci
lijos E. Saint Louise.
tuvesia dalybavo koras Vycziai 
daug vokiecziu ir protestonu. 
Likos palaidota ant Mount 
Cannel kapiniu, ne$ Jevai gy
vendami akt*; fmfros* negalėjo 
gabenti kūno in E. St. Louis isz 
priežasties daug sniego.

Tėvai veliones paeina isz Su
valkų guber., Vilkaviszkio pav.

Paristai ežiu 
Kasjioretu susiraszy- 

ti su tėvais 
su tėvais tegirl raszo: C My 
Ant. Vilkaitis, Bo^ 14, Route 
No. 1, Millstadt, III.

Sheboygan, Wis. —
nors

Laido-Odesoje randasi keli 
koniszki laivai, 
idant.visi Amerikonhi 
geistu’,apleisti Odesa, gali tai 
padaryti tuojaus, nes laivai ke 
tina neuįilgiom^leistixtaja pa
stovą. t

Latviai paliovė musztis su 
Rusais.

Ryga.— Latviai pi*rtrauke vi 
su bolszevikais. 

Žinios pranesza
Tagainogo

<
4

* I szaliszkumns. Bet j
Lietuvos Mi>ija kaip ir kiekvioj 
11:1s žmogus gerai žino, kad iiic | 

įkas ir niekados visiems neinti 
Į ko. T

la-į macijos kiurio praneszimus 
j> s

ko-Imi ta

tai sriovini? BJAURUMAI.

ūžt uri
1 r t uose bjau- į kalingi

tekti duonos ir szilku 
dėjimo — pinigu, kad iszsipir-

(I 
bar jau baigiama organizuot i. į (ai|

nėra siiorgani

Liet vos Laisves Paskola

Dar yra gerokas skaitlius 
lioniju, kuriose

Visztyczio gini., 
kaimo..' sus musziust ly veninius

' daug bajnrumu.
I’nd jei kas Misijos lufor Įmaniose tankiai paskensta silp'juodus strazdus.

Tuose tamsiuose urvuose vy- gai iszlipo ant pietinio kranto 
rai atpranta nuo tikrosios mei
les.

savyje j k ns, ji nebeturi. Szilkai jai rei- 
todel,I kad privilioti kad bolszevi- 

kai isz Tagainogo perplauke 
Molinąsias mares irpasekmin-

tegul raszo: Mr.

ki Į na valiai žmones. Pi’io didžiau- I
uprato, tai dabar praszo-1 siu bjaurumu priguli ii* prosti- 

suprat ima terp Dono ir Jevos upiu.
Denikino likusi* arinije trau

ke in pietus. Denikinas pa-
pakeisti irltucija. 

<aip<> in gry-1
.1.

Misijos Darbai.
I k i sziol M isi ja jau 

Suorganizavimas 
sztabo nelengvas

I )abar \ eikia szio M i- j 
pramatiniai skyriai. I ) !

Lietuvos lioini platniimo arba
Pas

Į iii M isija žiūrėti, 
zuota Paskolos stoeziu, bet taikiai valstvbini instaig . . ‘ ‘ kolioni jos. 
desnes kolionijose jau 
stotis, kitose kolionijose 
kelias stotis.

Tiesa dar už bonu pinigu 
lyginamai i 
prisiunčiama, bet viszi jau ga
na gerokai inplaukia kasdien.

Misjja praszo visu veikėju 
pasiskubinti, juk negalimi* 
darbo užtęsti, 
lingi Lietuvai dabar.

Pinigu siuntimas.
Lietuvos Misija . 

nukentejuslėms nuo kares per- 
siunezia paszalpa. I..............
savo tėvams, broliams ar s/.iaip

Kas

vis mažesnes Di-j 
veikia, 
net po
vei k ia

nuveikė ■

M eteris
su neapykanta, be

j daug darbo.
. 'darbininko

• ’ ■ 1 
neperdaiigiau>iai darbas.

su-

; sijos

SZIO

Pinigai rcikn-

pasiust i

perduoda 
men-'I 

kibirkszteleįU 
užsiganedinima 

kuri ji parduoda
i lyg jos grožės, sulyg kambariu 

gyve-

4

i s;i vi*
■ kiausios meiles
i l 7. smagumą,

tankiai

jai moka su- fenais

Tonais jie nustoja szvie- 
' siusios poezijos szirdies, tonais 
'jie supūdo milžiniszka spėka 
savo proto ir jausmu, 
jie ėda, 

(>’
nors nejauczia 

ceri a iki

Tonais 
alkio

t

Sniego 
czionais daug nupuolė 

szalcziu nesiranda.
na sudegė dirbtuve skuros, ug
nis padare bledes ant puse mi
lijono doleriu o apie 500 žmo
nių pasiliko be darbo.

Scranton, Pa. — Rengdama
si eiti in savo kasdienini užsiė
mimą in Peoples Saving Bank, 
pana Ona Kelininskiute, stai
ga i apsirgo ir atsigulė truputi 
atsilsėti. Kada szeimyna jia
ja norėjo pabudyt, persigando, 
kada persitikrino, jog Ona jau 
yra mirus. Velione neužilgio 
ketino teketi o jiosios drauges 
jiai surengė baliuku ant atmin
ties jiosios prisiartinantes svod

Pana Kelminskiute buvo
czion gerai žinoma visiems.

Kansas City, Kan.— Važiuo
damas po daugel lietuviszku 
kaimeliu maeziau kaip lietu
viai gyvena ir pasielgineja, 
bet sustojas czionais patiko 
man szis miestas smagiausia, 
nes Lietuvei gyvena sutikimia 
ir malszei, norints ju czia jau 
yra pusėtinas būrelis. Turi sa 
vo bažnyczia in kuria visi pri
guli kaipo ir in draugystes. 
Yra czion būrelis jaunumenes 
ir merginu prigulėdami in vie
tini chorą, loszia teatrus irę ’

pietus, 
trauke ant Jaltos K rime.
Vokieczius apleidže Lenkija.
Varszava. — Lenku laikrasz- 

vokiecziai apleisdami pietva- 
karus nužudė patrijota Nieder- 

Toja aplinkine apleido ir 
J vokiecziu jau nesiranda.

Daug žmonių Galicijoi iszmire 
nog bado.

Varszava. — Lenku

Ana die-

1 

f 

nors nejauczia troszkulio. To
nais už pinigus ingyjama poli
gamijos saldybes, kurios tvir
kina žmogų, paversdamos 
godžiausiu sutvėrimu.

“ meili* ” 
szios dienos praturtejusioji vi
suomene del tukstaneziu žmo- 
niu, kurie neturi szakeliu ir 
sziaudu, kad sutverus linksmo 
szeimyniszko gyvenimo lizdeli.

Isz lanko puses musu visuo
mene apsitverusi padorumais, 
apsikaisziusi rožėmis, 
nais, viduryje, tikras iszgveri- 
mas, tikras supuvimas. Galima 
pasibaisėti, mislijant apie to
kius dalykus.
slėpti nuo žmonių akiu ir gana 
uoliai slopianul. Kas iszdrysta 
apnuoginti ta opa ir pasakyti 
teisybe, tasai tuojaus

apsvaigimui 
nejauczia troszkulio.

I papuoszimo, kuriose ji
Ir pirkėjas ir pardavėjas 

aus doriszko 
'puolimo, kad apžiūrėti brango 

ir brangia kainu užmokėt 
xs.

'Larpininkai ir baltosios ver
gijos (paleistuvystes) agentai 

in
na

rūnais mes randame tas 
isteriszkas moteris, kurios ne- 

ali nei va landos iszgyventi be 
au- 

mivytu- 
moteris, 

pilnas piktybes. Tonais tikras 
“dugnas“ arsziausios visuo
met! i szkos kovos. Vos pasigirs- 

kvie- 
tik 

turi

j na.
j skubinas ant turg

na.
J1

kolos skyrius, 2) Lietuvos
Misijos Informacijų biuras isz

pilnavi'idi

n vbes« nupeni*!i sumenkėjusias 
už Sztai kokia siūlo

kur iszeina ^įvairiausios infor
macijos invairiuose reikaluose 
’>) Pinigai persiant imo skyrius 
kuris rūpinasi tik persiusti pi- 

gy 
; sargu 

skyrius, kuris rūpinasi kariuo
menes r<*ikalais.
iždininkas priim persiuntimui. 
Lietuvon i u vairias aukas

I ’oi i t i- 
\\ ashingtone.

A met i koje j . .
. lingine paszalpa Lietuvoje 

k'(>e i./..-; veliantiems. 4) Lietuvos

giminėms pasiusti paszalpo?
tam misija patarnauja.
nori Į>asitįsti, lai pirmiau laisz- 
ku užklausia Misijos apie pini- 

Misija isz to neda-kų kursą.
ro sau pelno, bet tik patarnauja 

savo 
Taipgi ir agentai lai

žmonems 
gimines, 
pasiteriauja apie kursą.

Dar apie srioviszkumus.
Misija gauna laiszku nuo ne

kali 'ji favori-
zuoja ar vienai ar kitai sriovei

y kurie szelpia

ITie to dar

lab-
daringiems tikslams.
uis skvrius vra

Butu labai gerai, kad raszy- 
dami Misijon, ant konvertu nu- 
rodytumete ir skyrius, tuomet 
daug palankiau ir g.......... ........

kuriu veikėju 5

Czia turime paaiszkinti 
jokiai

J 
kad jos informacijų biuras kar 
tais sznliszkus praneszimus pa
daro.
kad Alisija netarnauja
sriovei, jokiai partijai, bet tik 
lietuviams.
kiu paszvalgu nei butu bi tik 
jie stovi už Lietuvos valstybe, 
už Lietuvos neprigulmybe, 
sijai yra lygiai geri. Misija 
eina tiktai presz skelbma netei
singu faktu apie Lietuvos vals
tybe, nežiūrint kas juos nei 
skelbtu, 
ir daromi

Vis lot aviai, ko

i ja i yra lygiai
Mi-

(>•
..

suvaro ta bailiaja kaimine
i paauksuotus prostitucijos
mus. rr

(>’

vyru, tonais mos randame 
kas bado ir szalozio 

skaistaveides irSIUS

arsziausios

bet te- <

Juos narima pa

no- bos.

daug palankiau ir greieziau at
sakymus siusi lauktume!.

Pati Misija, visi tris jos na4 
aivaiti* lankosi Vaka- 

, tai yra Chicagoje 
tuojau graž atgal, nes szimtai 
reikalu yra New Yorke 
Washingtone.

Lietuvos Misijos Informaci
jos Biuras.

riai szia 
ruošė bet

j r

Ot ant szito pamato, 
užmetimai Misijai.' 

Misija nori r stengias iszaisz- 
kinti tuos grynai valstybinius 
reikalus, gi nekurie sako, kad ,

Abu veika- 
prisiuntimu už $1.00. 

registruotam

MUZIKOS MYLĖTOJAMS.
Nauji veikalai:

Lietuva Brangi piano solo ir 
Kas Nuramys Man Szirdele 
duetas ant piano, 
lai su
Siuskite doleri 
laiszke arba money orderi. 
Stampomis nepriims.

J. A. Žemaitis Iszleistojas. 
315 S. West St. 
Shenandoah, Pa.’• J
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ta skambutis, tarytum, 
czantis prie pagailos, vos 
sugirgžda duris, moteris 
skubinties prie vyro, kuris ga
li padaryti jin savaja’už trupi
ni aukso. Jisai yra vieszpats 
jos ant tos valandos, jisai žiuri 
in jin, kai piki n daigta, kaipo in 
szienika, kaipo in niekingiausi 
inranki saves pasotinimui, 
Gaszlumas tos ceremonijos yra 
panieka visai žmonijai.

Jeigu už tuos pinigus, ku
rios gauna nuo vyro, nelaimin
goji moteris galėtu iszsigelbeti 
atsipirkti, galėtu instoti in nau 

, tuomet jai 
dar žibėtu iszganymo žiburėlis. 
Bot no! Tie pinigai priklauso 
piktai raganai, raudonos szvie- 
sos namu szeimininkei, 
kraują isz svetimos godos pini-

Mcrginai turi už-

sa ve s

ja gyvenimo vaga

kuri

gu maiszus.
/ v

susilau-
nemora-kia vardo begėdžio

1 isz k o žmogaus.
Visiems reikia rup i n ties kad 

su-
gyve- 

TaS btis galima pada-

li iek vienas žmogus galėtu 
tverti sau, szeimvniszka 
uima.
ryti, kad kiekviena ypatų bus 
aprūpinta tokia dalia visuome- 
niszku turtu, jog be vargo ga
les palaikyti savo būvi.

Bausmėmis ir reglamentaci
ja negalima panaikinti prosti
tucija. Jos panaikinimui 
reikia gydymo musu gyvenimo 

Raszy tojai ir auklė
tojai turėtu pieszti jaunajai 
kartai tikrosios meiles skaisty 
be.

Tylėjimu ir gazdiiiimais czia 
nieko negalima atsiekti.

sąlygų.

valdže 
meldže Amerikoniszko Raudo
nojo Kryžiaus drauguves idant 
susimildami jirisiustu kagrei- 
cziausia daktaru ir gyduolių in 
Galicije, kur prasiplatino kai
šei visokios ligos. Rytinei 
Galicijoi daug kaimu iszmire 
teip jog ne vieno žmogaus
pasiliko. Ligonbutesia Tarno- 
poliuje kas dien mirszta 
szimtai žmonių o* Stanislave li- 
gonbutes teip yra pilnos, o ligo
niai guli ant ulycziu. Žmones 
bijosi prieiti prie tuju ligoniu o 
daktarai negali visu apžiūrėti.
Kolczakas nužudytas per savo 

karevius.
yiadyvostok. — Tu czionais 

daejo telegramas, buk buvusis 
generolas sibiriszko vaisko li
kos nužudytiis per savo locnus 
kareivius kuriuos pakurstė bol- 
szevikai ant sukylimo ir nužu- 
dinimo savo vado.

keli

Žmones

ANT PARDAVIMO.

Bizniavas namas, su lotu, Lie- 

ant 
Main ulyczios. Geram mieste.

tuviu apgyventas, geroj vietoj 
arti geležinkelio stacijos,

Apie dauginus raszykite. ant 
adreso:

“M. ir M.”|Box 167.
Felix Gary,

szeip laiko visokius pasilinks
minimo vakarėlius. Miestas gu 
Ii terp kalnu, oras sveikas ir 
randasi visokiu dirbtuvių o 
ypatingai skerdyklų gyvuliu. 
Kas karta in czion atvažiuoje 
tai ir gyvuoje ir kasdien dau
giau pribuna lietuviszku szei- 
mynu o kaip rodos, tai neužil- 
gio užaugs ant tikros lictuvisz- 
kos sostapyles. Czion del Lie 
tuviu geriausia apsigyveut ir 
galima dasidirbtt puikios atej« 

Kincaid, Ill. tics.i— Kansietis. ___
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KAS GIRDĖT
idant in- 

val- 
Adomo Blazikowski 

isz Iron-

Adjutant General Harris, 
davė žinia kongresmonui Ja
mes isz Michigano, 
duotu padekavones nog 
džios del
ir Jonui Kochanski 
wood, Mich, už suėmimą pirmu 
tinio Belaisvio pradedant svie- 
tiszkai karei. Abudu vyrai 
prigulėjo prie kompanijos C. 
asztuoniolikto pulko.

Abudu

Raudonos armijos turi ka- 
pasisekimus 

frantu kaip parodo 
■ musu 

Žieminioje

nuodidžiausius 
ant visu 
aplaikytos žinios per 
ka r isz k a b jura. .r"
Rosijoj, soviatu armije pradė
jo dideliu ofenziva prieszais 
visa anti-bolszevikiszka armi
je Arkangelsko aplinkinėje. 
Prieszininkai bolszeviku likos 
nustumtais adgal ant szimta 
myliu paymdami daug karisz
ko materijolo, ginklu ir nelais
vi u.

Baisus musziai eina 
upes Dvinos Soviatai nustūmė 
savo prieszns deszimts myliu 
nog Dvinos ir Vagos upiu. So
viatai dabar pradėjo kuopint 
daug vaisku aplinkinėje Mur-

Žodžiu, sziadien bolsze 
milžiniszka 

su kuria neužilgio ketina 
malszyt visa Rosije.

Trocki$ badai pasiliko mi- 
nisteriu transportacijos, nes 
jam nubodo kariszkas gyveni
mas. Mat žydeliui geriau kup 
cziavot ne kaip smaugti žmo
nis.

rono.
vikai turi

skersai

armije 
ap

Tegul žmogus buna malsziau 
šio budo kuri sunku inpykyti 
kokiu nors budu, bet jeigu mo
tore pradeda jin traukinėti ne
reikalingai per dantis, tada isz 
tojo malszaus budo pakyla bū
das szetono, kuri sunku apmal 

Bobos liežuvis davede
ne viena malszu žmogeli 
papildinio visokiu prasižengi
mu o net ir žudinseziu.

Ant paveizdos ymsinie Da
nielių C. Giles, 138 Laurel Str., 
Camden, N. J. kuris ana diena

szvti.
prie

r

*

b

Naujas bjustas Tamoszius Edisono, padirbtas isz mumuro,
kuriam padovanojo artistas Onorio Ruotolo ant jojo 

varduvių.

paskui ir juos
kariszko lauko ir j už Marianipole

girnas
asz su motina verkėm po rusu 

pei-įir vieni apie kitus nieko neži- 
Kada rusus per Ne- 

parvažia-
su-

Neprietelius paliko daug negy 
vuju ant 
Francuzai laimėjo.

Nog tojo laiko 
pradėjo naudoti 
liūs ant karabinu laupu, o y 1 
kokiam tai laikui seko paskui1 
juosius ir kitos armijos ir szia
dien nesiranda tosios vieszpa- 
tystes idant nenaudotu bagnie 
tu.

Francuzai 
smailus

KUR BUNA. I u

isz t mi iszvare 
s, 

vaikai ten
apie Szuncku

verke o

Pajieszkau Jurgi Dijoką pa
eina isz Kauno Redybos, Marei 
k u apskri. Akmeniu para., jo 
motoras vardas Ąlena Dieman- 
tate. Jeigu Kas žino apie juos 
malonėkit praneszt.

Ona Venckiene,
32 Burleigh St.,

ku apskri.

Cambridgepout, Mass. 
-u„.

Mano draugas Juozapas Czir 
vinekus pirmiau gyveno De
troit, Mieli, dabar nežinau kur. 
Turiu labai svarbu reikalą, te
gul atsiszaukia ant adreso. (15 

Peter Bub,uis, 
1426 S. 14)111 SI .

Sheboygan, Wis.

Mano brolis Jonas Ravuckas 
paeina isz Vilniaus Redybos. 
Traku apskr., pirmiau gyveno 
Chicago, Ill. dabar nežinau kur 
Praszau atsiszaukt ant adreso.

SI. Ravitckas,
Rockwood Pa.362 Water St.

Mano sesuo Agota Makcvi- 
cziute ir brolis Jurgis Makevi- 
czius isz Suvalkų Redybos, Kai • • « t M < • » «

Ii "h I

A f

1

gina jūsų virškimtuį ir nuo’ to pa-

I

VUrdas

(M

ku. _ Jie turi turėti gerus dantis, kad galėtų bu- 

b/"?"'7*'............................ ' 1 -- '

su atgaivinančiai skaniu
S’.. -

,,COL&ATO”ant ' 
\ #>f fwel ««* * 2.*^ —. * __ • ,

a ’>■ a. * ■<  ---V’ -▼’T k/ — i 
kaip' STERLING” ant pidnhrn '

Jus norit* kad jūsų vaikai butų sveiki visu lai- 

ti geroje sveikatoje.
r* < * *

šveiskite savo dantis kas rytas *ir kas vakaras
tdjlętinių dalykų4 yra tai

vari jos apskr., Susniku Kaimo.
Praszau atsiszaukt ant adreso.

Joseph Makpeviczius,
253 Walnut St.

Vaikai Mėgsta 
Jų Skonį

VISI VAIKAI su mielu noru 
sutinka šveisti dantis su Čol- 
gale’s Ribbon Dental Cream, 
nes jo skonis yra labai malo
nus. .

/ '

ATMINKITE, sugadinti dantjs blo
gina jūsų virškinimų' ir nuo' to pa
eina vidurių skaudėjimas.

LuzernO, Pa.
M*

Pajieszkau mano sesers dūk
tos Veronika, ir Petru Yusis', 6 
lindai atgal gyveno 917 — 33rd. 
St., Chicago, III. dabar nežinau 
kur.' Praszau atsiszaukt ant 
adreso.

Adam Rymkeviez, 
3807 Penu Avė.

Pittsburg,

metai atgal gyveno 917 —
*

idabrp.
DtlH» 1

*

COLGftTE’S RIBBON DENTftL CREOW 
r • • *• • **•' ' * * ,

eGERI DANTIS’’ “GERA SVEIKATA”

, Jį.,. i4n ■ -m-         

UETUVISZKAS ANT PARDAVIMO.
atšaka nezia i

y
Wherrity namai ant kampo W. 

• Centre ir Catawissa St. Maha- 
Užimti 6 szei- 

mynomis, 2 biznavi ir4 priva- 
Apie dauginus dasiži- 

nokite ant adreso: • 1 (Mch. 2) 
I). M. Grabam, 

220 W. Centre St.
Malianoy City, Pa.

te i p-g ipo j nojom.
minia pervarė, tada 
vom namon, radom viską 
draskyta, triobos be stogu, ru

nų ga
nytas su arkleis, tai ir gyvenk 
žmogau, o vaiku da 
suradia.
Baurienia
ar ne mate kur musu vaiku, tai 
man iszaiszkino, jog buvo isz- 
varyti in Szuncku girria, ir gir

gei nupjauti, vasarojus

nebuvom
Susitikau po tam su 

kurios paklausiau
Ajriszei biskupai ant tikrųjų 

ymasi prie* iszrovimo su szak- 
nimis tautiszkas kalbas isz pa
rapiniu mokslainiu.

Jeigu žmonis greitai 
svarstines taji veikalą, tai vie-'dėjo kad sugryžo in Leiderisz-

neap- 1

Pa. mo.
r~ . - -r

Mano gimines Mikas 
penckas, Vincas Glaubiczius ir 
Ona Brosokiute, visi paeina isz 
Suvalkų Redybos, 
les apskr.

Szer-

noy City, Pa.205 Puslapiu — 
Tiktai 75c.

■S V < r . 1 t >1 M ■ 1 1 ' . d ■ 1 t.

Reikalingas geras kriauezius.
Kuris mokėtu 

sinti kelnies ir viskas 
tarpais padėti prie senu dirbi-

Mokestis labai gera. Ga
lima užsidirbti iki $30.00 ir 
daugiau in san vai te. A tsisza li
kite tuojaus: (to 15.)

Joseph Kemeza,
167 Columbia Ave., 

Vandergrift, Pa.

tiszki.

SAPNINYKAS
Arba iszguldimas Sapnu

310 Paveikslu.
ir mes užmokame

nusiuntimo kasztus. Prisiuskit 
75c. o tuojaus gausite knyga 
per piUzta. Adresą vokite:

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

Mariipnpo- 
Balbieriszkio gmi- 

no, (indeliu kaimo; taipgi'Ona 
Szerpenckiute ir Karolius Vai- 
cziunas isz Mariainpoles apskr. 
pirmiau gyveno Philadelphia, 
dabar nežinau i kur. 
atsiszaukt ant adreso.

Kuzis Szerpenekas,

MAINAI VOKIETIJOJ JAUKĖS. A. C. NOVAKAUSKAS 
. IfE v » ■ • J

ADVOKATAS
Kampas Main ir Centre St. 

SHENANDOAH* PA.

$28 už 1000 markiu ir t.t. kurias galite 
siusti in Lietuva. Adrešilvokite:

P. MIKOtAINIS,
1301 Sutter St.

PIIASARGA! Visus lalszkup o Ir 
piningus in iszleiątuve “Saule” reikė 
visados siusti ant szlto adreso: W. D. 
HoczkowNki-Co. Mahanoy City, Pa.

N k ■ i i i. .Tj, * " ■« 1
.U-a—___ _ ----- ------------ ----------------------------

1’raszausula korszina sugriovimu visu ! kilis, tai asz tuojaus ir dui ju 
svetimtautiszkii parapijų in I jieszkoti, o kada mane Elzbie- 
kurias neužilgio ajriszei apso-’ta pamate, tai suriko drauge 
dys musu parapijos su savo kujsu vaikais, nes nesitikėjo, jog 
nigas o musu vaikelel turės moinius kada roges gyvus, o kada 

pasakiau kad motina gyva, lai 
visi szirdingai apsiverkė isz 
džiaugsmo, 
pas mus. 
apraszysiu daugiau.

in' jieszkoti 
kurias neužilgio ajriszei apso-’ta pamate, tai

1 * w • • ■» I . _

nuszove ant sinert savo paežiu b?^'s a.ir’szdiiu poteriu ir tike-
norints jiaja mylėjo ir guodojo 
bet paeziule turėjo kasdienini 
papratimu traukinei be palio
vos Danielių per dantis, už ma
žiausia priežaste.

Žmogelis netekdamas dau
giau kantrybes szove in liežuv- 
ninkia ir pats in save, bet isz 
savo žaiduliu iszgydins o mote 
re sziadien guli ant kapiniu 

apmalszytaskurios liežuvis 
ant visados.

Nesiranda didesnes peklos 
ant szios aszaru pakalnes jeigu 
ar tai vyras ar motoro, nerei
kalingai randa visokes priežas 
ties priesz vienas kita ir be pa
liovos mala su liežuviu kaip už 
keiktos girnos. Motore liežuv 
ninke padaro isz malszaus vy
ro szetona, o kada tasai szeto
no būdas karta sukyla, tai jau 

pakol
vienas ar kitas nepaafikauna 
savo gyvaseziu arba neatsidu
ria in sudo teisingysta.

nesiduoda apmalszy t,

Gal daugelis isz musu 
tytoju bus akyvi žinoti

akai- 
kokiu

Brooklyn, N. Y
*

5#'

į. 't m į...

jimo.
Lenkai 

priesz tai protestavo!, 
t u ve i ar apsileis? 
puikios bažnyczios, klebonijos

pradėjo karsztai
O Lie-

Ar-gi tos

’Tokios tai žinios 
’Tolimesniam laike

2111 Fox AL, S.S. 
Pittsburg, Pa.

Pajieszkau pusbrolio Darni-

Pa-

Pittsburg
>*I*O*I*<

ir mokslą i nes, pastatytos lietu- Visos szitos istorijos UŽ QQ
viszkais piningais turi ejti sve 35 i«torijo«. cospusiupei 
timtauezams o Lietuvei priesz 
tai nieko nekalbės ir sėdės nu- 

Laikas jiesz-leidia rankas?
koti kokio gydimo priesz taje 
neteisingysta.

KA RASZO GIMINES ISZ 
LIETUVOS.

ISZ

kaip 
groniata ir 

mes isz-

I \‘t rone Žagarauckiene 
Laupiy-ex, Pa. aplaikv groniata 
nog savo teveliu K indžiu isz 
Suvalkų guber., Gidialu para
pijos:

A psi verkcnl vai kolei 
aplaikem nog jus
daneszam jum apie ka 
kentėjom per laja baisiu kare. 
Kada po Marianipole radosi 
kariszkos pozicijos, tai su ru
sais turėjome dideli vargu, pu- 
szarn suszere, o kada pradėjo

po Marianipole 
pozicijos,

būdu atsirado peiki ant kara- vokiecziai artintis o rusai ome 
binu vadinami sziadien bagnie žmonis varyt in Bosiję, tai mes
tai. Bagnietas buvo priežaste 
užvardininio 
miesto Bayonne.

Miestelis Bjuyonne, buvo ap
gultas septyniolika kartu per 
neprieteli, bet no karta ne bu
vo paymtas. Kada karta ne
prietelis užklupo ant miestelio, 
kuri gynė narsus bashiskas 
pulkas, francuziszki kareiviai 
persigando nemažai kada pa
regėjo, jog neteko amunicijos 
o neprietelis, suspaudinejo juo 
sius isz visu szaliu.

Vienam isz kareiviu puolė 
gera mislis in galva idant ilga 
peili, kuri turėjo maksztije, 
pridrutyt prie karabino lau- 
pos.
dare o paskui jin ir 
kas.

Nesitikėjo neprietelis tokiu 
ginklu ir užklupo su krūtinėms 
ąnt smailu peiliu Prancūzu.

francuziszko

Kaip mislino, teip ir pa- 
visas pul-

daug daigtu nuvežėm in Živa- 
voda ir maheip kaip važiuosim 

ša
un

iu Bosijo tąi'fmsiymsime su 
vi m, bet tam lai ke da mus 
isz va re.
kia, važiijojem mes abudu 
motina parsivežti daigtus, 
dejom viską in vėžiniu ir

SZTAI KA GAIS1TE 17. $1.00
Prakeikta. Graži ilga istorija.
Vaitas Szvitpikas. 
Pas Merga. 
Gražios Akis.
Tanias.
Vargdienis. Jonukas Karalium. 
Keidosziii Onute.
Kaimynai.
Kuo haczka prismlrs, tuo ir dvoks. 
Apie sena boba kitresne už velnią, 
t ždejimas miesto Vilniaus.
Navatna liga ir naiatna gyduole, 
hu medejei.
Inželdiiigas įieatbolnumas. 
Dorybe ir milaszirdingumas. 
Paskutinis piningas. 
Laisve.
Pražuvę mlszkai. 
Apleista naszlaite. 
Jeszkok aukso szirdlje. 
Lape Ir vynoges. 
Jonas ir Altana. 
Pavojinga klaida.
Onnkn, puikus apraszymas. 
Apie tris brolius.
Kalvis.
Jomis ir jo liniukas. 
Merga-Kareivis.
Vleszputs Jėzus ir Vaikelis.
I žganėdino Save, paežiu ir dukters. 
Gregorius Puiki istorija.
Isz numirusiu prisikėlė. 
Dorybe veda in laime. 
Szaltiszaitis. 
Debesėlis.

35 gražios istorijos. UOS puslapiu.
Szitos visos knygos susidede isz 608 

dideliu puslapiu gražiu skaitymu.’' Jei
gu nirkumet po viena isž musu katalo
go tai turėtumėt užmokėt net $1.55, 
bet pastanavijom visas parduoti tiktai 
ant trumpo laiko po $1.00 už visa setą* 
N'uųiutitlmo kasztus mos apmokttįn. 
Prlsiusklte $1.00 ir sakykite kad rtorlte 
No 2 seta knygų o tuojaus gausite 
visas knygas per paczta Ir turęsite1 
pulko skaitymo aitt keliu vakaru. Nė 
laukite bet raszykltc sziadien.11 ‘

IV. b. DO(’ZKAl SKA^-( <). 
MAHANOY CTTV, PA.

niko ir Damiceles Szmitaicziu 
girdėjau motina jau mirė.
eina isz Suvalkų redybos, Vei
veriu kaimo, gyveno kitados 
Pennsylvanijoj, po tėvu pavar 
de Mare Valaicziute. Tegul jie 
patys ar kas žino, tegul man 
pranesza, nes nuo užgimtos die 

(to 16.) 
Adolfas J. Kubilius, 

335 South First St.
Brooklyn, N. Y.

tegul

Juos da nešima temos.

Asz Stanis Pangonis pajiesz 
kau savo sesers Aini ii jos Pan- 
goniutes, po vyrui Kuleiszie- 
nes. Keli metai adgalios gy
veno aplink Bostoną, Mass, da 
bar nežinau kur.
siszaukt ant adreso:

Stanis Pangonis.
110 S. Catawissa St.

Mahanoy City, Pa.

Praszau at-
(to 15)

Mano dėde Adomas Laukonis, apie 
20 melu adgalios gyveno Shenandoah, 
Pa. Paeina isz Suvalkų gub., Seinų 
pay., Veseju para., Pateru kaimo, 
gul atsiszaukia ant adreso:

Fl. laukonis
36 S. Emerick St., Shenandoah, Pa. (2t

I Manod raugai Kazimiera 
Cikanavicziu, Saimąna Vudvi- 
lavicziu, Juozą Cžiupa, Joną 
Lukąsziuna, Alųksą Misiūno ir

raugai

lavicziu, Juozą Cžiupa,

' lt

JX1

::

t

Lietuvos-Amerikos Pramones Bendrove
Daro Didžiausi Progresą ----.....

LIETUVOS AMERIKOS PRAMONES BENDROVE duoda 
Užsirasze už $25,000 Lietuvos Laisves 

Bonu ir pasiryžo iszparduoti minėtu Bonu bent už kelis szimtus tukstan- 
cziu doleriu, 
mones Bendrove.

2) LIETUVOS AMERIKOS PRAMONES BENDROVE geriau-

1) 
didžiausia pagelba Lietuvai.

Visi pirkite Lietuvos Bonus per Lietuvos Amerikos Pra-

šia ir tesingiausia patarnauja savo žmonėms jiersiuntime daigtu, Lietu
von, už ka Lietuvos Prezidentas atkartotinai dekuoja ir savo antrame 
Ja isz k e raszo:

Laivas Jusu rupesniu iszsiustas in Liepoju ateis

voje nebus ir tokiu budu paliks liuosas kelias in Liepoju 
Tas drabužiu prikrautas laivas bus nemaža paspirtis Lie
tuvai ir didelis moralinis pastiprinimas jos kovoje del ne
priklausomybes.... Mat musu visuomene pajus, kad Ameri
kos Lietuviai gelbėja Lietuva, kuo ir kiek galėdami.”

“Laivas Jusu rupesniu iszsiustas in Liepoju ateis 
tuo metu, kada nei rusu, nei vokiecziu kariuomenes Lietu-

Lietuviai gelbėja Lietuva, kuo ir kiek galėdami.
[Pasiraszo] A. SMETONA, 

Lietuvos Valstybes Prezidentas.
• ' ” i:’ K11 i* ' H|||.

3) LIETUVOS AMERIKOS PRAMONES BENDROVE daro 
didžiausia apyvarta ir Bendroves turtas užaugo ant tiek, kad szerai 
tuoj paliks dvigubos vertes.

4) LIETUVOS AMERIKOS PRAMONES BENDROVE moka 
didžiausius dividendus, net 8% nuoszimti, ir jau pirinliui divdejida 
i.szmokejo 15 d. Sausio, 1920.

užaugo ant tiek,
4

II ii
X

I1 i
X

II

Teip snbatos sulau- 
su 

su
pra- 

dejom važiuot, bet sztai pradė
jo vokiecziai isz girrios , leisti 
granatus per Maczuliszkius, o 
žmonių radosi jau pilnas kėlės 
su gyvuleis bėgdami ant Prie
nų ir ant Balbieriszkio.
mus neleido namo, tai mes tada 
važiavom per Dranginius bet 
ir per ten negalima buvo per
važiuot, kur pasilikom per 
sanvaieziu.
szei buvo smarkus, tai 
matėm neiszpasakytinai, 
kai su moeziuto pasiliko namie 
o kada vokiecziai užėjo, tai bu 
vo namie per dvi sanvaites,

Jau

11.
Po Igliauka mu- 

vargo 
Vai-

Juozą Knrpęja, 18 metu adgal
gyvend Shenįindoaįi, Pa.
----------- --- ---------------------------- ----------------- J #

szaukt:
Kranas Bartkus

, Meldžu atsi- 
( to 14)

15 Millbury St. į 
Worcester, Mass.

■ .... ..u. ’r' '
Mano pus-seseres Juze ir 

Katre Zubavicziuies, Juze po 
vyru Murauckięno pirmiau gyj 
veno Liverpool England, o 
Katro girdėjau gyvena Cdnada 
paeina isz guvallcu.. Radybos,

E. Centre St.

* , Y L•;“ \ ,
t MuraucKiono pi

Liverpool England,

1

GERIAUSIA su kuria džiaugsis 
per visa nieta, yra lal- 
krasztls “Saule”. Skal* _ _ _ _ __ J |y8 jaja jį. džiaugsis mo

tyna, tėvas, sesuo, brolis ir prieteliS.'
Tiktai $3.00 ant meto. Priek tam 

gaus Pulkų Kalendorl.
W. D. II0CZK0WSKI—COJU’ANY

/ i ■ r .. i * t A, * * j įf. i i 7 ** i ■ , .l i

DOVANA
rriek tam
• • ♦

Malittuoy Čiiy, Va.

paeina isz guvallcu.. Radybos 
Salaperaugib 

Turiu svarbu reikalu’

(to 15.) 
'? ■ " I 

> t

ęlttston, Pa.

Luhavo para., 
kaimo.
kas pranesz gaus $5 dovanu.

Aleksandr A Cukauokas.<
164 Tompkins St.

* i w ’i 'C i ’ f •r*’<4
r . r

T
i

> i

Antias dividendas mokėsis 15 d. Balan
džio ir gaus visi pilnai užsiinokeje szerininkai. ,

5) .LIETUVOS AMERIKOS PRAMONES BENDROVE jau.ati- 
daro pinigu siuntimą in Lidtuva. Kuomet ik sžidl nekurie inyĮdriaįs 
garsinimais žmones viliojo, mes patarėme palaukti iki bus persiuusti- 
mas užtikrintas, ir iszmintingesni žmones paklaikę. Dabar-mes pini
gus persiuncziaine tikrai, greitai ir saugai. Suskite dabar visi pinigus 
iri Lietuva per szia Bciidrovc. k • ,

.6) LIETUVOS AMERIKOS PRAMONES . BED11OVE 
ruosze ir laukia patogaus laiko pradėti fabriką Lietuvoje,, linu

7

Kuomet ik sžidl nekurie inyMriaįs 
garsinimais žmones viliojo, mes patarėme palaukti iki bus persiuų^ti- 

Dabar įneš pini-
greitai ir saugai.

jau |)rL 
ir vilnų 

iszdirbystes, o ypacž tai konstrukcijos skyriaus užvedimo: statymui fa-
briku, namu, tramvajų, taipgi iszdirbimo cemento/plytų, rakandu* etc;

lt 'i!'" 'I*. " < i
’ • * \ J , r te ) » i • < ’ • " • » «

Didelis tai yra darbas, naudingas ir pelningas ir kiekvienas gali
būti sandarbininku r dalininku jo, kas tikjirisidės prie szįos Bendrove^'

*

ąoL ____ ____JI I '4 . . ■ .dar gah prlsi-Kas nori stoti in aktyvi naudinga darba J^ietUVai ir sau, 
i * A ♦ H 'S i'' ■' 1 1 • • 1 * I • i ♦ t "'''j f1 1 tV i • ♦< 1 ' •

... W ’ ■ 'iw.^ ' , ■ ' ' 1 ' r || 1 R|! t ■ « * * •> '

mas szeru ir kuriops dabar dar galima gauti tiktai po $10.00.
I ' '! ■ ' , ’ k * 11 ' į ’ . L ’ '• •• rt H* •’»•■"' a ''

Siųncziąnt pinigus in Lietuva, periant Lietuvos Laisves Bonu ir

... .......... . . .. t.(( > darr
dėti kol yra proga, kuri neilgai tesis, tik taorkol išzsibaigs iszpardavi-

» 
.r ' t , 'I - ’ • ’ < ' j L 'h, |1H> M|||. H' -P ‘ 1 M

užsiraszaiit szoru, visados adresuokite ir siuskite pinigus sziuo adresu:
> ii, • " y' : o l •' | i I • i . f ' * ’ ; * A 11 ■

Lithaunian-American Trading Co.
Baltimore, Md

"* ■-> . i' , t, i t h

112 N. Greene St.
< 1 , " ’ ' * p
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/ Nusprendimas Dievo pasikėlė ir nuėjo prie mergiu
kes.

I

s

•i

i:

I*

BAULK
▼

3

Apraszymas is* tikro 
atsitikimo.

— Kas tai, ar blogiau! — 
paklausė nusistebėjas grafas.

motina žodžio
Pabuges

Nelaiminga V’ 
negalėjo isztart. T 
tuom tilejimp' paezios grams, 
paėmė pamazdn 'už 
ir nuvedė in viduti pa Jociaus 
nusiduodamas in pakoja kur 
gulėjo serganti duktė.

Izabella su primergtom aki
mis, baisi karsztlige 
silpna kuna 
būva uždegtas krutinę 
tai pasikelinejo tai '-volei 
puolinėjo, pulsas staigai ir 
druezei plake.

Miniszka, dažiurinejenti hgo 
ne sėdėjo prie lovos ligones, 
kalbėjo jioterius, o ant veido 
jos buvo galima pažinti taipo
gi dideli nepakaju!

— Galingas Dieve 
verže isz lupu, dideliu 
ežio apimto grafo — rodos ,’og 
liga pasididina ir eina blogiu! 
—])aszauke su dideliu skausmu 
szirdies tėvas.

Tai pasakęs 
kakta savo

pažastes

ivankino 
merginos, veidas 

augsz- 
11 U-i

■ iszsi- 
rupes-

pabueziavo 
mvlema* 

nutvėrė jei už rankos, 
le sudrėbėjo atidarė aki

m 
(lukteri, 

Izabcl 
s, bet

tuojau vėl uždare, jau pajiegos 
kūno kas kart mažinėsi. Gra
fas ])esz(* sau '])laukus nuo gal- 

ilgiau nu- 
kenezenezios 

pasiutęs

vos; negalėdamas
kenst regėjimo
duktes, iszbego buk

Ejdamas ]iasitiko se-
savo
gra-

in soda.
na sodnuuinka, kuris tik 
pažiūrėjimu rodos prasze 
fo idant jio rodą iszpildintu.

— Nesiduok grafai pas 
nor Dievas tuojaus ne- 

vienok palengvini
mą bent del savo szirdies at
rasi.

Gra t as

Dieva; 
iszklausys.

mano duk-— Kas tau tai, 
rinke! — paklausė jausi ingai.

— Mergaite pasikėlė pabu
dus, pažiurėjo ant grafo, o neU*

tarius ne žodžio, paslėpė veidą 
in delnus ir 
verkti.

— Neverk-gi mergiuke — 
kalbėjo grąžei grafas — pasa- 

verki teip la-

volei pradėjo

kyk-gi man ko 
bai!

Katriuka insidrasiuus biski 
szvelna apsiejimu grafo, ])ra
dėjo pasakot apie nelaime, ko 
kia jais patiko, partraukineda- 
ma lankei graudžiu verksmu.

Ne norėdamas iszsiklausi net 
mergaites toliau bažnyczioje 
paszauke, idant icjtu su juom 
laukan.

— Pasakyk-gi man kiek tik 
rai jus kalti esate taiii žmogui! 
— klausė iszvjas isz bažnyezios 
su mergiuke grafas.

— Oli, labai daug
per verksmus Katrukia; 
rai ne žniau kiek, nes man 

daugiau

— kalbėjo
- tik- 

ro- 
kaip szimta

atadare

grafai

szirdies

dabar, 
atras

jausdamas 
jog jau niekur kitur ne 
sau suraminimo, ba ne yra gy
li intojaus kuris jau iszgelbetu 
gyvastį* jio dukterei, jaute ko
ki tai dabar patraukima prie 
Dievo ir jiozkoir’’•suraminimo 
pas ta, kuri nuo senei buvo pa- 
mirszes. Nuėjo in bažnyczia pa 
rapine, nor pats nežinojo kai]) 

kai]) ilgai ėjo, ba 
tada, kada

stojosi ])tiesz duris bažnyezios.
in bažnyczia j)iiole 

])radejo

jis daejo ir 
tik užsistanavijo

Inejas
ant keliu ir pradėjo melstis. 
Klūpojo ir meldėsi ilgai, ilgai 
o ant galo pradėjo
balsu verkt. Žmogus, kuris nuo 

metu in

graudžei

daugelio metu in nieką neti
kėjo, verke dabar po kojų 
Augszcziausio, kai]) mažas ku 
d v kis.

Kai]) auksas ugnije darosi 
gražesniu czistesniu, teip ir tas 
žmogus užketejelis, griekuose 
aszarom kurias liefjo, 
gojo senas rudis tuos pletmus 
netikvbes bedievvstes kurie 
per ilgus metus ant jio szirdies 
stovėjo, 
myn, o muszdamasis in kruti
nę szauke, kaip istorieznas 
muitininkas: 
ant manes grieszninko!

bedievvstes

numaz-

Nulenkė galva že-

kai])
Dieve, susimilk

1 9

Grafas Podoskis ne ilgai bu
vo bažnvezioje ba kada *teip 
meldėsi duris bažnyezios alsi- •<
daro ir in bažnyczia inejo mer- 
gaituke, o buvo tai pažinsta- 
ma mum jau Katriuka, kuri 
atėjo praszyti Vieszpaties Jė
zaus, pagelbos nelaimėje.

Ne paišindama suvis, 
bažnvezioje randasi grafas, 
ėjo tiesiog prie altoriaus, 
atsiklaupus pakele mažas ran
kutes augsztyn, paszauke.

— O mylemiausias Jėzau, 
paslėptas Szvencziausiam Sak 
ramente, meldžiu Tavęs, 
similk ant manes biednos sie- 

mano motinos duok 
mum savo pagelba iszgelbek 
tu 'mus isz nelaimes, 
pulsime.

Ant galo atsisėdo ant stipi- 
niu altoriaus nuliūdus sznabž- 
dejo maldas pa maželi, ko ne
buvo galima girdėt.
• Grafas matydatnas mergiu- 

meldžentesia 
tokia dideliu vilti pagelboje 

• Dievo turinezia teip druezei ti- 
kenezia, o maž da pamirszo 
suvis apie locna savo i

ratos ir

4 4

ke teip szczirei

radojysto Dievo, duodamas ro
dą, idant Izabella priimtu pas
kutinius Szventus Sakramen
tus.
jo tikrai tildei in tuos
szventus savo vyro bedievio. 
Bet su didžiausiu noru tiko ant 
tu geismu ir nevilkindama, da
vė paliepima.

Grafiene niekai]) nega te
norus

parvesi kunigą, 
kuris aprūpintu jin1 dukriuke 
tikimiszknis reikalais iy pa
rengtu jiajn in amžina kelione.

Netrukus kunigas su 
tais sakramentais pribuvo in 
paloviu, Ii

reikalais

szven
sakramentais

gone j lig pasidaro ge 
riau, ba galėjo viską grąžei isz 
sispaviedot, priėmė su 
ženstva szventa. Komunije, teip 
jog esanti czionai dabar visi 
labai susijudino ir nuo aszaru 
susilaikyt negalėjo.

Po iszejimui kunigo, mergina 
gulėjo, rainei, rodos buk visoki 
skausmaL jiaja a pledo, o ant 
veido jos matyt buvo kokis tai 
ra mus nu si sz ipso j im as.

— Te ve ir motina mano! — 
tarė po valandai.

Gimdytoje!
duktes isztraukus
ranka tarė silpnu balsu:

— Mirsztu bet noringai ap
leidžiu szi svietą, ta 
iszaru ir kenlejimu.

— Ant valandėlės 
idant biskuti kvapa

noba

prisiartino prie 
iszdžiuvuse

pakalne

i

»

ISZGIALBETA ISZ KUBDISZKOS NELAISVĖS.
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dos jog 
markiu.

Szimta markui ? — paan
trino ipisidyvines grafas — ir 
del tokio nieko, tokis vargas!

Ne paa iszk i n t a mil aszi r< 1 y st e 
apgulė. szirdi grafo; iszeme isz 
kiszeniaus pulgeresa,
jin iszeme kelis banknotus, in 
dėjo in koperta ir jiadave Kat
riukei.

Czionais turi
tarė — imk ta gromata ir ata- 
duok motiqai savo; gali 
kyt, jog tai gavai nuo 
ant užmokėjimo skolos.

Mergaite negalėjo savo loc 
noni ausimis tikėt, toje didelė
je laimėje ne pataikė sau

sapnas

mergi nuke —

i r> ]iasa-
manes

ISZ-

aiszkint, ar tai sapnas ar tai 
Su didele dekingyste 

grafo, ant to nepa- 
geradejaus,

tikrai.
žiurėjo ant
dnstamo geradejaus, rodos 
ik i mis kalbėjo ir dekavojo jam 
ba žodžio isztart negalėjo da
bar in ta, kuris teip meilej in 
jaji* kalbėjo.
imti teip dideles dovanos.

— Imk, imk, 
jmkj.ifukrele. -r- 
inspausdamas 
perta su ]iinigai

— Tai karvukes mus ne par
duos? — paszauke su džiaugs 
mu dabar mergaite, prisižiūrė
dama iii ko]ierta.

— Ne, mano dukriuke, ne 
parduos! Jago tu pinigu ne už
tektu ant užmokėjimo 
lintos sumos, tegul motina atei
na pas mane rytoi.

— Tegul Dievas Visagalis, 
kuris teip stebuklingai suteiki*.

szini- 
isznagradije! — pa

lauke Katrinka, per

et ne norėjo pri

nesisarmatyk.
J^dbejo grafas 

in ranka jei ko-
i •

dukriuke,

pasko-

ponui už didele malone 
tarriopai

nutilo 
atgaili o* 

lotam pritraukus prie saves ar 
•ziau mylemus gimdytojus kal
bėjo nutraukaneziu balsu:

— Gaila man, kas 
skirtis nuo jusu
dmdytojei — ir jialiktie

(r

n<‘s

teisybe, 
brangiausiu 

czio- 
;ailestije ir skaus-uus jus

anose — nes — pasimat ysi va 
relei — ten danguje — pas mi- 

1/ganytoju —kur 
jau ne yra kaneziu del 
•žiu Dieva.

Gimdytoje liedama graudžes 
negalėjo atsakyti ne 

numylėtam kudy- 
<iui, kuri da karta pabuezevus 
jin rankas, pažiurėjo augsztin- 
ramei pilnu meiles pažiūrėjimu 
paszauke:

— Jau einu mano 
jau einu! — ir užmerkė 
užmigo Vieszpatije užmigo am
žinai.

— Labai puikei mire Izabella 
miniszka. — Geriause 

lali sau aprinko.
— Teip, teip Sesuo — tarė 

grafas, — teisybe jog nuėjo 
paskui Ta kuris mus ižgane.

Po tam nutilo, ba neiszpasa- 
ytas skausmas suspaudė jio

’aszirdinga

iszaras 
didžio savo

— .tarė
t

mvlin-

.Jėzau — 
akis

Sesuo - 
jog1

aki- 
numiru-

kurios
veidus ritosi dideli sidarbrinei-
laszai aszaru, aszaros tai buvolsau aprinko
l įdėli o Po tamiiuieiio džiaugsmo, 

atsikreipi* in bažnycze dekavo- 
dama Dievuj su dideliu susiju
dinimu, už iszklausima jiosios 
prasziino.

Grafas pasakius merginukei, 
idant skubintus! namon su pi
ningais pas motina, o pats vė
lei ugryžo in bažnycze ir 
karztai meldėsi apie 
dukteres.

Sugriždamas namon pajautė 
grafas viską ta ka suteiki* tikra 
szirdingai karszta malda.

velei 
sveikata

. . •« —* *
“ligonius atlankyti.
ji krikszczioniszka privalumu 
užlaikomia — jau tai ne yra ka 

įsakyti, bet tankiausia tiejei at 
lankymai ligoniui serganeziam 
plurzia daugiau kenkia o ir ne 
vienas isz baimes mirszta. Te
gul Lietuvoje! apserga kas, tai 
szirdeles, kaip prigimža bobų 
pilna grinezia, tai rodos snapo 
ne inkikztu, o kožna daktarka, 
kožna savo rodą duoda ir tan
kiausia ligoni su savo rodoms 
užbaigia.

Czion Ai ne r i ko apserga vy
ras ar motore, serga ir dejuoja 
bet da apie daktaru nemislina,

BALTRUVIENE.
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daktarai maezys, 
(jeigu ramybes negalima

i ■ I J > z k z ii i z « ■

gau-
Bone daktaras nuo smer-

kiloki laikai virto, 
žmonis kai]) pauksztelei, 
negali lėkti, tai tupi lizde, .ka-i 
du gauna plunksnas, nulėkė iii;

Kol ne Jiuvo geležin
keli ių gariniu laivu, automobi
liu ir areoplanu, visi tūnojo 

apigardosia kai]) paukszte-

Sziadien 
kolww i?
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Nesenei sanarei Raudono Kryžiaus surado Ghoazo
meniszka mergaite

ar- 
kuri laike kares li- 

turtingo 
Kada Raudonas Kryžius pradėjo darbuotis Alep-

vadinama Elzbieta4 4

kos paymta in nelaisvia per Kurdus ir parduota del 
Turkams.
po, vienas isz sąnariu, kuris buvo Armėnas, užtiko lajn nelai
minga ir pažino joje savo dingusia sesutia kuria parsigabeno 

Pirmam paveiksle Elzbieta yra parėdyta kur- 
diszkosia szlebes'm o antram kada jiaja parėdė sanarei Rau
dono KryžiausGii savo drapanas.
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in Amerika.

si apdovanot ir atejnu, idant....
— Teip, teip, jau žinau — 

pertrauke grafas — tu ka da
viau vakar ne užtenka, g; 
ant užmokėjimo skolos, tai at
ėjote daugiau.

— Praszau Szviesei > daug- 
galio pono, ne to asz suvis at
ėjau — atsake moterį*. — Pinin 
gai ka Szviesei — dauggalis 
ponas padovanojei uždengė ka. 
nuogeriause mano skola. Del to 
gi atejnu, idanl Szviesei daug- 
galui ponui sūdei mano dekin- 
gysle už loki maloninga isz- 
gelbejimu isz didelio vargo pri 
žadu ir 
ru])insiesu idanl 
ežia use 
dauggalui ponui skola 
žinti .

Mano-gi inotere! — 
grafas — tie Įiiningai

fa fa s — 
užtenkane

9 9 
9

s a

Į ti ?
Ities iszgialbes.

vo
lei lizdeliuosia.

kožnas
- sziadien žmogus Į

Sziadien 
nuomones, 
nekvailas sėdėti namieje, kenst J 

tolinus Į 
geresnis j

Lietuviams ta 
sai geriausias daktaras katras 

ipribiivias pas ligoni klausė:’ 
|ar buvo kunigas! Na, tai jau 
j ir atliktas kriukis.- Yra tai ge 
ras ir gražus daigias del ligo
nio kunigas, bet kada ligonis 
tik dažino, jog daktaras kalba 
apie kunigą, tai szirdeles isz

i;.i ko i„.
j Izabelli
i k'o atsisveikimo szio svieto 

‘s. Gailestis ir smuikas 
vien- 

uz- 
apsi maine

SZIO

varga, jeigu žino, jog 
pavažiavęs gali. Imti 
gyvenimas.

Teip, szirdeles, kas 
sulaikyti tėvynėje ir 
jirie josios prisiriszima

kitokios į

I baimes duszia kulnvsia atsidu- 
I re. (leras daktaras, tai]) kaip 
I narsus kareivis, muszasi lyg tu 
Iri gyvastį*. Panaszei turi da
iryti ir daktaras su ligoniu, lyg 
Ismert nog jojo nesitrauki.

Turiu ir tai primyt, jog neku 
rie ligoniai labai bijosi kunigo 

d' lir snierties, tai su tuom

ai i mus 
t urėtu 
jeigu 

žmogus turi varga isz visu sza 
liu: liuosybes neturi, kareiviai i

(r

y

rn

reiki* 
priminėti ligoniui 

apie pakvietimu kunigo.
Žinau viena moterėlė,

| n. vi <11 U nil n II nlllULl

gimdytoju po netekimui vi 
nuėjo in 

mirszima, lankei 
ant iszsiilgimo; praleisdami gy 
venima liglaikini, lankei dū
sauji* prie Dievo idant ir 
greieziau paimtu 
kur amžinai galės 
savo mylemianse duktere 
ri teip greitai apleido juos ir 
szi svietą, ba paežiam pražide- 
jime.

Grafas nuo laiko sugryžimo 
ant kelio krikszczioniszko gy
venimo, buvo paveizda visiem 
vierniem aplinkinėje. Ypatin
gai atsiženklinejo gerais 
bais; ir ne buvo lokio biedno, 
kuris ne laimintu geradejyste 
grafo ir jio gausia ranka.

Dasižinojas jog šluba kur-gi 
gyveno pažinstama mums nasz 
le, ne yra jos locnaste, nupirko 
gi ta narna nuo locnininko 
padovanojo jei. 
gyveno 
ne su savo dukriuke Katriuka 
locnam name, be rupesezio ir 

garbindamos stebuklui-

d turtes pamaželi
uteles žmogųisz visu pleszia, 

kibina, smerties kožnas lauke, 
po smerl j)ekla iszsižiojus lau- .

,atsidejus

pas 
gyvent
' — '' - '

juos 
save, 

su 
ku-

ke kur velniukai su kabenekais i 
eguže k u kuo-

Į
1

lauke, tai pilve 
je, brangenybe

(>• r> 
neiszpasaky la

kuri
sirgo nesenei ant plurzes ir bu . 

Kūmos pa

maisto ne uždarbio nėra ir t. 1.1

visom pajiegom mano 
kanuogrei- 

galeczia Szviesei — 
sugra-n

ll a r-

vo labai silpna.
Iszaiike daktaru, tas alėjas, už
klausė
Zmonini tas labai patiko ir po 
iszejimui daktaro 
ligom* mirs, 
laukt i 
parvedė kita daktaru, kuris su 

į\ is buvo kitokios nuomones ne 
Igu pirmutinis.

ar kunigas buvo!”
Tai tau Ievyne.

Jau badai! 
pasiyrias tolyn in 
mate atmaina ii' 
baltos duonos, ne nori ne pamis 
lyti ajiie tėvyne.

Tai-gi, apsigyvenia czionais 
laisvam Amerike, turime per- 
siymti paproeziais 
niu gyventoju ir ne 
jog esame Lietuveis. Teip dar 

apszviestos tautos pribu
vusios in czionais ir mes darv- 
kime jianaszei.

* *

Žmogus kart 
pa-

la

atmaina
svietą, 
paraga ves

lauke kada 
Negalėdami su- 

paskui inios valandos,

gu pirmutinis.
Szirdeles kai]) mes apie* save 

nesi laipinsime, tai ir Dievas 
mums nieko nejiagialbes. Juk 
aiszkei Szvenlam Raszte para- 
szyta: ‘‘Riipinkitos, o asz jum 
prigialbesiu.”

Jeigu Dievulio nepraszysi, 
Tai nieko neaplaikysi,

Ir motina kudvkiui žinst ne 
duos, 

Kai]i tas pabudins neraudos.
Daug szirdeles mumisia ran 

dasi visokiu niekvscziu ir Die
vulis žino, kada juosius pame- 

Tai ir bus ant sziadien 
ana, ba ir man užėjo kokis tai 

sumaiszyta paibelis ant krutinės ir reikės 
teptis su krokodiliaus taukais 

geras daigias lisz kairiosios akies.

ezionaiti- 
užmirszti

o
VISOS

at
sake grafas — tie piningai ka 
dovanojau yra kaipo dovana, 
ir no noriu, idant man sugraži- 
netumot juos.
o paaukavau isz meiles 
paties Dievo; jeigu norite 
pasirodyt dėkingoms, tai mel
džiu, drauge su jusu dukriu- 
a(* už duszia mano numirusios 
dukteres Izabelles, kaipo ir už 
mane ir mano paezia.

Kalbėdamas tuos žodžius pa 
davė ranka Rajcz/<kauckienei, 
ant atsisveikinimo; kuri szluos 
'ydama aszaras upeliu plaukau 

akiu isz- didelio 
gale-

Asz ne skolinau 
Viesz- 

g*

ir
Nuo to laiko 

n a s z I e Ra i e za k a 11 e k i e -

Daug 
serga

*

vargo
<)•

laikežmonių sziam
ant tosios bjauriosios 

flurzes ar plurzes, vieni 
atlanko ir suramina kaip 
darni, nes kitokios 
sunku dabar gauti o kad ii 
Įima gauti, tai žmonelei bijosi 
josios nairtlotij nes 
nepostis žino su kuom.

Yra tai labai

O

4 *

kitus 
gale

ra m v bes”
ga- sime.

(_rpis kelius Vieszpaties.
Bažnytaiteje parapinėje, kur 

toje sunkioje valandoje 
gyvenimo, g 
ma randasi'abrozas labai 
kus perstatinejeytis jiaveiksla 
musu Iszganytojaus, 
szono teka szaltinis .....x. 
paveiksle spinduliu puolancziu 
ant klupaujenczio vyro ypato- 
je grafo Podoskio ir numiru
sios merginos, doros ir 
teptos plotinais nusidėjimu pa 
neles Izabelles, kurios duszia 
aniolai nesza in dangų.

(GALAS.)

savo
grafas atrado tikeji 

pu i-

k
<zirdi, isz priežasties netekimo 
numylėto savo vienatinio kūdi
kio. Ne m i r k cz i oje n cz i o i n s 
mis žiurėjo ant kūno
uos dukteres, kuri be atmainos 
veido gulėjo graži buk 
užmigus.

— Teisingai kalba sesuo Ju
zefą jog Izabella geriause dali

, Dievas mielaszir- 
dingas paėmė jaje pas save! 
vale Jio szventa tegul bus sura
minimui, ir sudrutinimui, o var motore —

V i e s z pa t i e s pa laimintas 
ant amžių .

Tai kalbėdamas grafas, dre- 
baneze ranka užspaude akis sa
vo dukteres ir lupas, kalbėda
mas maldas už atsilsi jos . du- 
szios.

Ant rytojaus anksti, 
sau grafas ant 
minus balkano. 
vo iszbales ir galema 
buvo pažint pėdas didelio smut 
ko, kaipo-gi ir perimtu skaus-

Nes buvo spakainas ir 
rodos noringai pasidavinejo ne 
laimen baise i kokia jin patiko.

Ka tik dabar pabaigė kalba 
su sodauninku su- savo isztiki
mu tarnu Jonu, dekavodamas 
jam už gera rodą smuike ir ru-

Su aszarom akyse 
klausė sodauninkas apsakymo 
savo pono, po tam pasiklonio- 
jas gylei iszejo skubei negale-; 
damas nuo susijudinimo žodžio 
isztart. • ’

Aplink pietus daneszta gra
fui, jog kokia tai motore isz 
kaimo stovi prieszpakaji ir 
nori kaneezna matyt grafa. Pa 
liepe-gi paszaukt ir netrukus 
stojosi priesz jin Raiczakauc- 
kieue, xnotina Katriukės. į!

— Esmių motina, tos mor->
— kalbėjo užsiergolia-, 
__  • kulia Szviesei;

— dauggalis ponas teip ganser 
ge isz savo Adelės malones teikc-

gardžei

ežias isz 
džiaugsmo, vedei kai]) tik 
jo dekavojo savo geradejui.

— Nemoku Szviesei daug 
dui ponui apsakyt, — baigė 

kai]) esmių laimin-
Ba ne tiktai galėsiu užlai- 

kyt savo kąrvuke, 
kau da ir rupesezio 
mokėjimą skolos, 
dienos, idant drauge su mano
dukriuke ne melscziausi ir ne- 
praszyczia Dievo idant 

suramini Szviesei 
grafus

°’;n

isz isz kurio 
mvlistuV

■las ga.
nes nete- 

apie už- 
Ne bus tos

nesu-

In- 
tikejo viela szirdže in Apveizda 
Dievo ir jausdamas koki tai ra
muma antrino savo dvaseje: 
Tegul buna Vale Dievo. Tegul 
stojosi teij) kaip'Jis nori, o ne 
kai]) mes!

Parėjus namon grafas rado 
(lukteri da blogesnėms stovi 
sveikatos. Karsztis pasididino 
o teip jau buvo silpna, jog kož- 
noje valandoje reikėjo tikėtis 
artimo galo gyvasties.

Motina vaiksztinejo po paka- 
jus buk a])kvaitus, laužydama 
rankas isz gailesezio jsz rupeŠ- 
ties nežinodama ka turi veikt 
ir kur pagalbos jieszkot.
Su nusidyvinimu vienok pate- 
mijo jog grafas po pribuvimui 
namon isz bažnyezios, apie ka 
jiji suvis ne žinojo ir prileisi to 
ne galėtu niekados, kad jos vy
ras budmas bedieviu nueitu in 
bažnycze melstis, gana vienok 
to jog grafa nuo to laiko suvis vus moterė — 
atsimainu mato: ramįno ■ 

rūpesti, kalbėdamas apie nepabaigta

mu.

jog 
nu 
ten

su-

ba p ra-

9

nori, o ne

blogesnėms

pestije.

gaites 9

sėdėjo 
pažinstamo 

Veidas jio Im
ant jio

Tas
teiktųsi 
dauggalus ponstva grafus, ir 
idant tas Sutvertojas turėtu 
savo apglobdje.

* * •*
Praėjo jau keli metai nuo lai

Katre Pair 9 kuri mirė
Londone, palikdama milijoną 
doleriu, savo testamente uzra- 
sze 100 doleriu ant užlaikymo 
savor mylemo szuniuko, 
tris menesei.
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APSAUGINEJO VIESZPATIES GRABA LAIKE KARES.

ĖŽ

i:te
>

&

Brolis Juniper 'Popp, zokoninkas Szv. Franoiszkaus, lai-

it

ke kares buvo zakristijonu prie 
ruzaleme, kuri apsaugojo nog užpuoliu 
gryžo jisai in Amerika po tam sunkiam darbui.

*
fenberge, Vengrosia,

Isz fabriko Bolder, Kap-Į

grabo Vieszpaties Jezuso Je- 
Tomis dienomis su-

Sziadien vietoje dirbimą

Try Teka motu adgal Rockeffoleris padovanojo $2 milijo
nas (Įolcriu įlęl labo žmonių,— Kur randasi kitas mil) jonierįs

pavogta iarmotu, tai Kruppo fabrikas 
sztanga platinos kurios 
isznesze ant trijų milijonu ka- vagonus, 
rimu.

verte Esseno, dirba lokomotivas ir 
To niekados nositi- 

_ kejo locniniukai tojo fabriko^ j žįj

4
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Žinios Vietines
— Sibiriszkas szaltis.
— Soredoj Pelenu Diena.

(Panedeli)
Bažnytino Choro balius.

•f

— Isz priežasties dideliu

Szi-vakara .

priežasties 
szalczin, beveik visos kasikius 
negalėjo dirbti.

— Eletrikinei karukai
nevaikszczioja. Beveik

vėl Į 
visas

kelias randasi užsnigtas.
— Praejta Sereda Vulkano 

kasykloje per nupuolimą 
lies likos sunkei pažeistas Juo
zas Vaiksznis.
vyras likos nuvežtas in 
lando ligonbnti.

— Szv. Kazimiero 
globojo szvente jau

ang-r>
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Nelaimingas
Ash-

NAUJAS ISZKAbIMAS PLAUKAMS.

Dckavojo % milijono žmonių ui 
puikus plaukus, o telp-gl sulaiko puo
limą plauku labai trumpam laiko, In 
vieta Iszpuolusiu, atauga tankus plau
kai: G varant y. 
Pasakyki to kitoms tautoms, 
kito pas:

i
❖
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Agentūra Patvirtinta per 
Penu*j 1 nulijo* Valstija.

Parduoda Szlpkortes in visas dalia 
svieto. Teipgl slunczia piningus. 
Apie prekes ir Lt. kreipkitės ant 
szito adreso:

JOHN GOTNE,*
227 TV. Centre St. Mahanoy City, Pa

I 
IDidelis Iszpardavimas v

i 
X v
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Joan A. Buero
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SS
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užrubežinis ininisteris isz Liaigvajo, ku- 
pribus su savo

S

si

B

.X B

In form nd j as dykai.
Raszy-

Drs, Bnniilzns Cosmetics,
Stn. W. Brooklyn, N. I

STEBĖTINA GYDUOLE

,4. Visu žeminu drabužiu moterems, meginoms 
ir mergaitėms. Kotai, Kailinei ir Szlebes ‘t’ 
galite pirkti už labai numažintas prekes. *t(

£ Pluszinei kotai moterems, puikus materi- .♦< 
jolas, visoki kolorai, lig 53 coliu didumo. *:*

X Xti
£

♦

f
<♦

<♦

1Jetuviu 
nepertoli.

Szi-met irgi bus apvaikszczio- 
jama iszkchningai bažnyczioje | 
su pamaldomis ir vakare su! 
teatru, koncertu ir prakalbo
mis Boczkausku saloje. Ko
misija

ir vakare

saloje, 
viskąrengia vlskh atlikti I 

kuopuikiausiai. Szi-inet perke i 
Kovo, i 

Pikimasi la-
liama isz 4 Kovo in 7 m* *yra tai Ncdelioj.
bai gražios szventes.

mėsa ir
A. Valcntanaviczia.

ir

— Pirkite 
rius pas 
Jisai užlaiko visoki tavom 
užsimokės jumis pas jin pirkti 
511 W. Mahanoy St. (t. f.)

— Jeigu reikalaujate geru 
darbiniu ar szventa-dieniniu 
czeveriku, tai pirkite pas savo

J uoza St a n k e v i ežiu. 
visokiu ^kuri

niu ir guminiu czeveriku ir cze 
batu prie darbo. Geras tavoras 
prieinamos prekes. 305 W. 
Centre St. (Lf.)|

tautieti
Pas jin gausite

prekes.

J. jSeutzlaš “
Comsionsen Modecimf” yra tai 
atsakanti gyduole naudojama 
del džiovos, maineirio dusulio, 
viduriu netvarkos 
sunkuma ant krutinės, kosulio 
krupo, perszalimo, 
ir del
Bonkute kasztuoja tiktai $1.50.
Galima gauti pas:

J. Scutzlgs, a 
337 W. Pine St. Mahanoy City

Standard Liberty

szalczio

isz.ezistinimo
influonzos 

kraujo.

Įjrose-

$ 
ris buvo delegatu ant taikos konferencijos,

in sveczius isz Francijos ir svecziuo- 
sugryž namo.

paezia iii Suv. Valstijų 
sis kėlės sanvaites pakol

s

LIETUVOS LAISVES PAS
KOLOS UŽGIRIMAS.

DIDELIS BALIUS.
I

in- ‘
l vyko Pittsburge Kataliku Ke-

Vasario 10 ir 11 dienosi'

Juozapo Bažny- deracijos atstovu susirinkimas. ’Parengė Szv. <............. _ ------ , . .. ,
tinis Choras isz Mahanoy City., Vasario 11 diena po piet in po- 
Pencdelio vakaru

i

I

„t. tavoras musu moterų skyriuje bus iszpar-
Mergynoms ir Mergaitėms szlebes. Visas ❖ 

.................................. ♦♦♦ 
r tavuiao muou muiui u onjiiujv uua

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

X už specialiszka preke.
*:* gero koto tai ateikite ant

I

i
Jeigu reikalaujate 

pardavimo.SZ1O

*
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Capitol Stock $125,000.00 
SnrpluM JtrrofilK S4C0.000.00

BANK 
AUHANOt. 
jįClTY;

Jeigu kada busite „San Francisco 
tai nusiduoklto in hotel!

HOTEL LAWRENCE
J. W. PRALEIKA, Savininkas

Ruimai: $2.50 igl $4.00 ant savaites
50c. 75c. igi $1.QO ant dienos

Sziltas ir szaltas vanduo kožnatn 
ruimo. Garino sziluraa.

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

\ 
-L

Pagelbekite Lietuvai Pirkdami 
Lietuvos Paszto Ženklus

IGUIlfANS-H XI■i♦:»

I
I

Mokame antra procentą ant 
sudAtu piningu. Procentą pri
dedant prie Jnsu piningu 1-ma 
diena Sausio ir Liepos meno* 
k u one, nepaisant ar atneszat 
parodyt knygute ar no*

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

Bankas adaras nuo 9 vai. 
ryte lig 3 vai. popiet, Subato- 
mia 9 ryte lig 12 vaL

H BALL, Prezidentas
F. J. NOONAN, Vlce-Prez. '
J. E. FERGUSON, Kasierlus.
R. T. EDWARDS, Vlce.Kas.

v

t

Sztai Koki Prieteli Turite - - ., ,
Merchants Banking Trust Co. Banke į j
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 pagelbėta 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 

piningus in Merchants Banking Trust Co. Banka. Szita 
Banka žino kaip jumis geriausia pagelbėti.
MERCHANTS BANKING TRLST CO.

MAHANOY CITY, PA.
— DIREK TOKIAI-
L. Eckeit, Vice-Pres.
W.E. Kvnkvwif’z

T. <i. Hoin<bv

DAKTARAS W.BURKE į 
i.rHTtrris į

> 418 W. Market St. Pottsville <
I > ’" J
> Su visoms ligoms priima, nuo c 
f valandos iki 10 valanda ixz ryto, s 
i 1 iki 3 vai popiet, d iki 8 vakare, j

i

Į Telefonai, Bell - Kensington 6316 r*-_Keystone, - Kast 6720 
Dr. E. G. KLIMAS.

PERSIKĖLE IN NAUJA VIETA 
Priėmimo valandas:

11 I j 1 
įl Llkl 10 vai. ryte. 6^8 vai. vakare
' • 

i

, J 
piningu Lietuvon 

kurios vra atvežtos isz 
Lietuvos, kad amerikiecziai nusipirko galėtu nusiųst saviem- 

netik del laiszku, bet ir didesne suma, pinigu vietoje.^

taiGeriausias būdas pasiuntimo 
Lietuvos Paszto Ženklai (markes) 2538 E. Allegheny Ave.

PHILADELPHIA, PA.
i

16 Vasario sėdi buvo atsilankęs 
^February) Boczkausku judėjo | a(stovas j. yj|e

t u vos Valstybes vardu ilgesnėj
kataliku

I 
l ;

darba

didelis ha- Į 
liūs priesz Užgavenia ir

Liet u vos

Bus tai paskutinis
szis, kursai Lie- 1

------------ ■ Cho-...... 
ras padėjo daug storones idant' P’okalboj iszreiszke 
visi galėtu smagiai

Grajys Jonso Orkestrą 
Inžanga vyrams 50c. 
nns ir merginoms 25c.

minti.
i pasilinks- j 'ganizacijoms pad<kk<t už visa 

'ju atlikta iįįatliekama i........
Mote- J sietuvos Valstybes statyme ir

STANLEY
Krutancziu Paveikslu

Teatras
1J9 Eatt Centre Str. Mahanoy City 

Ant kampo

Czionais yra rodomi tik juokingiausi 
ir akyviansl paveikslui suprantanti 

del kiekvieno žmogaus.

PUIKUS PAVEIKSLAI 
PER VISA SZIA 

SANVAITE

ju atlikta ir at liekama

ju visokiariopa pagelba nuken- 
Savo pratėjusiems nuo karo.

kalboje J. Vileiszis nurodinėjo, ’ 
jog prie dabartiniu aplinkybių’ 
reikidingas yra sutartinas dar-! 
kas visu sroviu, kurios stovi už Į 
Lietuvi) snopriklausomybe ir į 
jog ne viena atskira partija. . I part įja 
Lietuvoje sziuo momęntu m

viena
‘ga

li drysti imti vadavavimo isz- 
imtinai ant saves Lietuvos vals I

tybes kuriamamjame darbe. Ne
viena partija nėra dabar dari 
taip stipri ir stojus darban vie- Į 
na partija sumažintu akyvuma' 

lygiu! 
| budu už Lietuvos nepriklau 
mvbe.

viena partija nėra

visu kitu, kurios

dabar

stovi
So

part ijinius Neatsižilrint in
2-val. popiet ir no 5-val. vakare •‘dtiruinu^ reiszkia surasti ben-

INŽANGA TIK 5c. ir 10c.
_______________________ _____________________

ŽIŪRĖKITE CZIA!
$1.55 vertes knygų už $1.00

Jfo. 1. “Tarlžlaus Noskurells” ir “In* 
gTabanas" 324 puslapiu, 6 per 9 coliu 

Preke 50c. 
“In Meri-

....220 puslapiu.
- 35c.

didumo.............. .... .........
No. 2. MKunlngo PaslaptiN 
ka” Ir “Pakaruoklis"
Szitos knygos preke yra_

No. X “Auksiniai Peiliai** ir “Dvynos 
Karalaites** Ir “Aplsaka apie Girios 
Sargo Sana Ir Dukterį** 214 dileliu 
puslapiu

No. 4. Septynios istorijos “Ponas ir 
Szianczius** “Isztlkimas Suuus** “Ka
ralius Gentelmonas** “

' szalije** “Vaiduils** “Gailinga Szoble 
“Motina Sopulinga** ir “Meile Sūnaus 
181 puslapiai. . ................. Preke 35c.
Visas knygas sudėti in viena pasidaro 
net 939 dideliu puslapiu puikiu skai
tiniu. Prisluskite $1, o tuojaus gausite 
visas knygas per paczta. Nelaukite nes 
mažai Ju turime.

Jagu Isz musu katalogu pirktumėt 
tai reiktu mokėt už visas knygas $1.55 
bet jeigu prisiusite $1 tai gausite visas 
virsz-minetas knygas per paczta, mes 
užmokame nuslustimo kasztus. Visos 
istorijos yra labai puikios ir užiman- 
czlos ir tikrai gvarantinam kad jumis 
patiks. Kas myli gražiu istorijų pasi
skaityti tai dar turi giara proga pirkti 
už pigia prekia. Dar ilgi vakarai užei
na tai Ir laikas imtis prie skaitymo. 
Prisluskite popierini doleri ir adresa- 
voklte szltelp: W. D. Boczkowskl-Co.

Mahanoy City, Pa.
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Preke 35c.

Karczeina nuo* 
l” 
n

Ne ai mirs r kite kad dabar “SAULES* 
prenvmerata yra S&00 ąnt^ylso meto 
o |1U>O ant dubom meto.

d ra (‘1

i
i

mosi linija, 
priimtina visoms grupėms, ku
rios kovoja už Lietuvos Valsty
bes nepriklausomybe.

Tuo keliu tuo tarpu bando 
eiti Lietuvos 
takas lygiu badu 
ir Lietuvos atstovybes

Eiti nuo taku nėra hm 
smagai

(r kuri butu

valdžia, 
vedomas ir

Anieri-
gva

toksai

tarp sinagai insivyravusiu 
czion partįjiniu gineziu, bet ki
to tako ne'ra.
vo kalba buvo priimta gausiu 
delnu plojimu.

Lietuvos atsto-

Kataliku Ke- 
deracija tolymesniai savo posė
dyje užgire Lietuvos 
paskola, pasižadėdama ja rem- 

Buvo paskui padaryta ko
letą pastabu dg^lei to, kas reikia 
padaryti, kad 
spareziai, bet pamatinai 
buvo už jiaskolos reihima.

Informuci-

Laisves

ti.

paskola eitu 
visi

Lietuvos Misijos 
jos Skyrius.

GYVOS KVIETKOS

Esame pasirenge pristatyti 
visokiu gyvu kvietku del viso
kiu pareikalavimu. Palikti 
orderei bus tuojaus iszpildyth 
Busite visame užganėdinti.

Jennio Refavich, x 
; 129 W. Centre St.

Mahanoy City, Pa.

pareikalavimu.

šiems
Kiekvienas perkantis Lietuvos Paszto ženklu nemažiau 

kaip už 3 auksinus ($1.25) gauna paliudijimu kuri nusiuntus 
Lietuvon kartu su Paszto ženklais, Lietuvos Valdžia pakeis 
gyvais pinigais, Paszto arba Iždines stotyje,

Paszta-ženkliai yra szitokiu kainu; po 10, 15, 20, 30,40, 
50 ir 60 skatiku, taipgi po 3 ir po 5 auksinus viena. (100 
skatiku sudaro auksina). Parsiduoda po 25c. už auksina.

Lietuvos Paszto ženklai parsiduos tik iki 31 d. Kovo, 
1920 m. Mažiau kaip už viena doleri markiu nesiuneziame.

Tautos Fondo skyriuose arba
pas centro sekretorių:

K. J. Kruszinskas, 45G Grand St. Brooklyn, N. Y.

Reikalaukite vietiniuose

VYRU
LIGOS

l

I

i

i Naujas Lietuviszkas Graborlui 
Ii Kazis Rėklaitis j e

ft

D. M. (Graham, Pręi.
J. H. Oarrnhan. AiIothm?

P. C. Fentno

1A F. fhnnnių Trra*

A. Panisewici M. (Javila

516 W. SPRUCE ST. 
MAHANOY CITY, PA.

AR SERGATE RHEUMATIZMU?
Juozas J. Austrą J
LIETUVIS ?

Buvn^ls Bnktnras Knrlnmcnejc. T
GYDO VISOKIAS LIGAS M

^Daktaras
$

ĮK 12 lig 2 popiet.
ji ' Telefonas—Bell 359 lt.
įft 113 E. Coal St. Shenandoah

• A A A A A A A .Ak. A * ABA. Ji

Priima ligonius lig 10 valanda ryte.,) 
6 lig 9 vakaru (sJeigu sertfatte Rheumatizmu o Jums jokios gyduoles ne gelbėjo parsitraukit URSUS 

GYDUOLES NUO RHEUMAT1ZMO. (gerti). Prėkė už bonką..............
URSUS LINIMENTAS NUO RHEUMATIZMO. (tepti)Prčkč......... ..
URSUS KRAUJO VALYTOJAS, sustiprina nusllpnitą kraują. Prčkč 
URSUS PLAUKŲ APSAUGOTOJAS užaugina stiprius plaukui Prlkė...............$t.5O
URSUS SKILV1N1S B1TER1S, reguliuoja ir pravalo vidurius. Prčkt ...................$1.00
URSUS MOTERIMS REGULIATORIUS. Moterų draugas nelaimėje. Prčkė-------$1.50

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

URSUS REMEDY
CHICAGO, ILL.

ga(te Rheumatizmv o Jums jokios gyduoles ne 
NUO RHEUMAT1ZMO. (gerti). Prekė už bonką $1 50 

$1.00 
$1.50

Daktaras KOLER yra vienatinis tarpe Lietuviu daktaras 
Pittsburge. Jisai mokinosi Varszavoje, studijavo begije 
32 motus in vairias ligas vyru ir moterų, todol jas> nuodug
niai pažlnsta. G 
vyru, spuogus, niežėjimus, ligas tinimo, 
paeinanezias nuo neezystumo kraujo. Atsiszaukite ypa- 
tlszkai, per lalszkus asz negydau. Dr. Kolor kalba Rusisz- 

kai ir Lenkiszkai. Ofisos valandos nuo 9 ryto lig 8 vakaro.
Nedclioinis iki 2 vai. popiet. . z

Dr. KOLER, 955 Liberty St. Pittsburgh, Pa. 
Dvi minutas roiko paeit in dcszine nuo Ponn’a. stacijos.

1Gydo užsinuodinima kraujo ir silpnybes 
invalidas ligas'

A

w sraoaiaoranūs dūd EEnaanE

M i ra varna VIa. Su šita yla galima pasitaisyti; čeverykus maišus, karpetus ir kitus di- 
f__ X____________ _____________________ ______,________ 1______________ ._________ .j*. , .. . .delius ir mažus pataisymus. Šita yla sutaupys jums pinigų ir laiko. Ji siuva gerai, greitai ir 

drūčiai kaip mašina. Prie ylos pridedame kamuolėli siūlo ir 3 adatas. Kainu Jiftl.OO

4*

’A ‘ i

SkuHkiMHiMHio MM gera bi-itvn. UNCLE SAM'S RAZOR,MAKERS Šita
brilva yrai padaryta iš geriausio plieno ir variuojama po visa Amerika Tai yra geriausia britva 
už taip pigę prekę ir nesigailėsite ją jsigyję. Vartokime tiktai gertfs britvas. K^ina

i

!

me liųosame laikę ir sn jomi ne 
tik save, bet ir visus kilus geriau
sia ''nubovytį šeimyniškuose ir. .
. A.w. ................... x.

pilna kaladfe Kažyrų Ru ihafruk&i-

zyrosyra su instrukcijomis, kaip 
jas vartoti ir kaip ateit/ jspčti. 
Šios Kazyros yr^ geriausia žais
me liųosame laike ir su jorni ne 
tik save, bet ir v]aus kilus įeHau«-
i
draugiškuose susirinkimuose. ŠiCk 
L J
jomis (angliškai) yra dabar kauną*

(WW 

u f. ••*»<<> 
FORTUNE • 
TLLLING 
CARD3

Į HACAMtjįNORMAHD 
VANDARO 

tlAVI^ų CAAO C(K 
CMe.Aao.uu

PILNA kalade kazyrų 
SU INSTRUKCIJOMIS. Šios Ka-
4

jas vartoti ir kaip ateit) jspčti.

Prfcki

160 N. WELLS ST., 1DEP. B

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 in tikėti ta per iszpildhna formato

• musu ofise del iszsiuntimo in sena tėvynė.
Ncpamirszkite kad užtikrinti jusu piningai del isz

siuntimo per musu rankas, dedate juos per užtikrinimą 
Bankierams Valstijos Departamento. Neesame agentais 
bet Banka.

PASPORTAI
Esame pasirenge iszduoti pasportus del norineziu 

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

SZIPKORTES
Per perstatima saves del pasportu musu ofise, ga

lėsime tada jumis parūpinti pervažiavima per vandeni 
ant Rotterdam, Holland American Linija.

S. J. MOCKA1TIS
Užtikrintas' Privatisžkas Bankierius u**

Siuntimas Piningu. Pardavimas Szipkorcziu.
ĄĮ 
S
*

motį pas mumis, kainą

ŠEŠIOS kitoniškos magiškos 
štukos su instrukcijomis (angliš 
kai) ir TR|8 L|eTUVlŠKOS KNY*

BOC.

GUTEs; 1)F>na»ftiptyH Durtlnltikii. 3) HnbaloH. OlBapnuKnygele.
Už Šešias kitoniškas magiškas štukas ir trjn lietuviškas knygutes kaina H&t •!€»

NTbm jn» OrakMlnn arba burtų, monų ir Visokiu paslapčių knygai Su pa-
veikstčliais. Lietuviškai sutaisč J. Laukis. Yra tai ^idžiausia ir praktiškiausia inonų knygių

t burtų ir delnažinystčs (fortune telling) mokslų. Formatas 6x9 colius.,1*1 puslapių Gražiuse
audimo apdaruose

Siųsdami pinigus adresuokite:w 314 Ml II1 |Sllllj£lO MMIVOMVAIlVi ♦ |lt

S. P. TANIS & CO.,

•MMOMMOaOOMOMOOMMOab^ifaaOMMMH

L

31 EAST 112th STREET, CHICAGO, ILL.

♦ r 4 s

No straikuok! Bakin savo 
bosas. Neteik kitam dirbt, 
iszmok balberaut. 
uždarbis, 
in kraju. Apie dauginus 
raszykite ant adreso: 
Nossokoffs International

Barber School, 
1202 Pen n Ave.

Geras l 
kad ir važuosl I

V

riltMairirfi, Pm
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Lietuviszkas Graborius

A. J. SAKALAUGKAS

801 EAST PINE ST. 
MAHANOY CITY, PA.

Ml — wi im» O '—i ■* — i— — ii «Ml i— '

W. TRASKAUSKAS
L1ETUYISZKAS GBAB0RIUS.

rrrįj 'h^^3l
»• ‘ st, t 

A

PIRMUTINIS LIETUVTSZKĄS 
GRABORIUS ' MAHANOY CITY, PA. 
Laidoja kimus numirusiu, Pasamdo 
nulomobliius, ilginus ir vežimus del 
ialdotuviu, krlksztiniu. veselliju, pasi
važinėjimo Ir U. Krausto daigtus ir tt. 
520 W. Cold re SI. Mnhnnoy City. Ta.

*1

224-226 SOUTH MAIN ST. SHENANDOAH, PA. 
Oiisas Atidarytas Vakarais.

1 flb M. H
'* < 4 * “ • * 'i

NUSITIKĖJO JOG JAM l’ADABYS 
TIEK SMAGUMO. .

Slunczlu szlrdinga padekavone už 
teip puikia knyga kokia yra “Tukstan* 
ils ir Viena Naktų**. Da tokiu istorijų 
ne esmių girdėjas ir skaitės kokias 
radau toje knygoje, kuri mane palink
smina diena ir naktį. Kada paeinu isz 
darbo tai tuojaus griebluos už knygos, 
ne rupi man nereikalingas vietas. Ne
tikėjau ka kiti kalbėjo apie ta knyga 
pakol sau neparsigabenau isz redystes 
“Saules". Vėlinu kožnam jiaja pirkti 
ir skaityti o turės smagumo daugiau 
kaip už szimta doleriu. Su pagarba, „ 
Vincas Malaiszka. Sparrows Point Md.




