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ISZ AMERIKOS
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Da spaudins daugiau Har- 
dinginiu markiu.

Washington, D. C. — N 
rints valdže atspaudino 300 

juodu Hardinginiu 
pacztiniu markiu ant atminties 
mirusio prezidento, bet neužte
ko. Dabar generaliszkas pacz- 
toris paliepė vahliszkai spaus
tuvei idant atspaudintu da 300 
milijonu.

Gera proga pasilikti 
trilijonierium.
York. — Vokiszkos 

markes czionais dabar 
uz 

cent ns.
adgal szimtas 

milijonu parsidavinėjo po 
centus, bet kada Vokietijoj nž- 
•4jo permaina valdžiios ir atsi
žadėjimo Rurho 
le staeze gal\ a.

Pati turi užlaikyti serganti 
vyra.

Los Angeles, t ai. - 
tini karta 
likos nusprciHta idant motere 
Mrs. Scranton, turi mokėti sa
vo vyrui penkis 
sanvailes anl 
pakol sudus 
ginu.

Serantonas 
paduodama* sekanezes priežas 

° 1 suszelpinu► 
sak \ Mamas

valdže 
milijonu

New

duoda 100,0011,000 
szimts devvnis 
tris sanvailes

o-

pars, 
dvide-

Apie
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Visa rusiszka aristokracije pri- Užsimokėjo jam būti bekoju. ‘ 
buna in Amerika.

Trisdeszimt s 
deyni rusiszki aristokratai (su
si bankrut inia ponidei) Ųtplan- 

anl laivo “t ’on-
Visi tiejei a risi o-

New York. -

dicn lv
kad rublis szia- 

v<»kiszkni 
galima suprast i

k e isz Rosi jos 
stant inople. ” 
kratai turėjo terp saves liktai 
39 rublius, o 

ginasi konia
markei, todėl 
kiek isz viso | arėjo pinigu.

'I'erp t uju ponuliu yra: I ! ku- 
nigaikszezinles, 12 kunigaiksz- 
eziu, (J baronai, S baronienes ir 
du grotai.
p onas Peterkovas pasakė, buk 
visi pabėgo isz Rosijos kada šo
viniai apėmė valdže Rosijoi. 
Prilgivia

Kapitonas grotas

apeini4
iii Konstantinopoliu 

aplaike paszialpa nuo turtingu 
amerikonu kad pribūti in Snv. 
Va 1st i jos.
Melde Dievo turto, dabar gai

lesį, nes turtas atnesze jai 
tik nelaime.

Port Wayne, Tex. — Mrs. J. 
W. Carruth, meldėsi kožna die
na idant l)i<*\ as susimvletu ant 
juju ir duotu jiems gilnki. Die
vas iszklause mot eres karsztu 
maldų, bet motore dabar gaile
sį isz aplaikyto turto ir vėlina 

jojo užlaikymo but i vargsze ne kaip turtinga

32

, marke niipno-

I *irmu 
czionaitiniam sude,

dolerius ant

iKHiusprons dau-

skutu Iže paeze

priverstas jesz- 
< nuo savo pa- 

sndžiui: 
asz esmių

les, del ko biiv 
kot i 
ežios, 
“Guodotinas sudže,
sergantis žmogus kone metas 
laiko ir per visa ta laika nega
liu dirbti.. Apsivedėm 1920 
mete, atiduodavau visa uždar
bi savo mot ere i lyg apsirgimo.

po szimta 
ir paima

sak vdama. 
mane mait vt.

ezios nuomones ir
tos pa-

IB W. V. BOCXKOWRKI, Pro. A B*rW* if* ■VT/flivnHuio rm* i 
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ir negilukninga.
Nesenei josios vyras ai rado 

ant fanuos ir 
nuo tada juju gilukis persimai
no, bei levas nebuv 
tas isz to ka jam

da daugiau pralobti. 
Pradėjo pardavinet apgavin- 

ir
V y riaušes 

prie 
apsirgo

szulini aliejaus

geide

oužganady-
I lievas < la ve, 

daugiau

gavosi už tai in 
sunns 
alieji- 

ir mirė.
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New York.— Antanas Sama
ra, 42 metu, gyvenantis ant 539 
East 13los ulyezios, prisipaži
no sude, buk uždirbdavo ant 
valandos po $12 ubagaudamas, 
už ka likos aresztavotu.

Nekurie žioplei kurie buvo 
susirinkia sude ir girdėjo kiek 
tasai bekojis ubagas uždirbda
vo ant valandos labai nusiste
bėjo, o kada vienas isz juju, 
profesoris isz moksląines pra
dėjo rokuoti kiek tai isznesztu 
ant meto, tai net apalpo, nes 
jojo alga isznesze tiktai viena 
deszimta dali kiek ubagas už- 

< Ii rbdavo.
Samaro pagialbininkas An

drius Kazmeras, kuris jiji stu
mi4 dviratinėje kedeje, aplanky
davo už savo darba po du dole
rius ant dienos.
aresztaotas, 
pa leido.

— G worn le
ant mažos fai’- 

Li 4o gmino, Mrs. Wil 
79 metu senuke.

Kankino, bet visgi nesurado 
josios turtą.

Pittsburgh, Pa. 
ma pat i viena 
mukęs,
liam Simui, 
likos užklupta per du pleszi- 
kus, kurie snriszo moterį4, in- 
kimszo in burna skepetaite ir 
pradėjo kankyt visokeis budais 
idant ižduotu jiems vieta kur 

» pinigus, 
slapi ingos

ISZ VISU SZAL1U ISZ Lietuvos
42 Kinczikai užmuszti per 

eksplozije.
('anton, Kinai

szimts du

«<

KA MUSU REPORTERIS 
MATE IR GIRDĖJO.

Buvo ir jisai 
bet magist ratas ji

Apleido vyra 20 metu adgal; 
sugryžo ir ji apskundė.

Watervliet, Mieli. — Dvide- 
szimts metu adgal Kristina Pa
rish, apleido girrioje penkis sa
vo vaikus nu<> szesziu lyg pen
kiolikos m<‘tu senumo ir savo 
\ \ ra Kalviną. Iszvede visus in 
girria, po tam nusiuntė vyres
ni vaika su gromatelia pas Ie
va, idant atejtn parsivesi juos 
namo. Nuo tojo laiko nulindęs 
vyras nieko negirdejo apie pa
bėgėliu, bet 1903 mete aplaike 
žine buk jojo nelaba Kristina 
mirė. Mete 1900, Parish apsi
vedė’ su kita moterių, susilau
kė du vaikus, iszaiigino \ isus ir 
gyveno malszei.

Sztai ana diena Kristina su
gryžo, spirdamas!
vyras priimtu adgal, užvesda- 
ma priesz ji skunda ant užlai
kymo, bet po tiek metu, sūdąs 
pasakė nelabai motinai, jog ne
turi jokios priekabos pri(* vy
ro, nes ji apleido be jokios prie
žasties. Sudas da\'e vyrui per 
sk vrima.

tiirejo paslėpus iavo 
...nepasa <e i 

kada automobilius 
narna, pleszi 

mot ere iszgavo 
skepetaite isz burnos, szaukda- 
ma pagialbos. Kaimynai 
paliuosavo, bei 
basei apdeginta,
degino jai pirszt u s ir k u na.
Mergaite turi susineszima su 

dvasioms — mato ir kalba 
su joms.

D\ ilekos metu 
senumo Jenilera Smith, jau ke
li menesiai adgal pradėjo kal
biu i mot inai, buk jiji mat o mi
rusias gimines ir su jeis kalba 
o ana diena, kada motina keti
no ai s i.sės t ie anl krėslo, mer
gaite greitai pribėgo prie moti- 

jaja in szona 
mamvte nesėsk 

nes ant jojo sėdi 
t ,

Ket u inde
li a re i ve i 
genero- 

lai, likos užmuszti o daugeli 
sužeista kaita magazinas amu
nicijos eksplodavojo Sun Yane. 

prieszininkai

kiniszki 
terp kuriu radosi keli 

iizinnszt i

uždegi*

Stebuklingas daktaras” 
gaudineje kvailius.

Anvkszcziai.

ap-

— Stebuklinga 
daktaro. Anykszcziu apylinkė
je 
daktare,

Senuke 
vietos, o 
praėji inejo pro 

pabėgo,kai

(’hieago.

ja ja 
motere buvo 
nes pleszikai

4 4

daklara < ’harlesa 
motinai pasakė, 

via sveika ant

Badai
magazino.
Užgimimas velnio— žmonis isz 

visur atvažiavo pamatyti 
taji sutvėrimą.

M insk.
nuo

Kur dauginuso žmogus isz- 
irsta szeimyniszku nesuprati

mu jeigu ne pas skvajeri? O 
kad mano nosis vis niežti kur 
galetau iszgirsti kokia nuuje
na nuėjau pas viena isz musu 

Ten užtikau szeimv- 
brolei ir

cr 1

I
apsigy vono

11

grado. Jau puse metu kaip nie-vajeri.
ne kliudoma ji laisvai llos: motinos, sesers, 

su didžiausiu pa- kiti, kurie ka loki terp saves 
Važinėja ji ir pas sznabždejo.

.1______ . • i A ■ - --

“ stebuklinga 
at vykusi isz Petro- 

e1

kieno 
praktikuoja 
sisekimu.
gimdanezias, daro akuszerines 
operacijas, t ilk po tokiu opera
cijų žmones szaukiasi pagalbos

- Keturiolika viors- l,!,s tikrus nestohnklingus dak- 
Belszanv, 

visi aplin- 
gyventojai baisei persi

gando, buk
Liiicipierius,

■'Cf 
I
I 

0

. I 

i

Ant galo konsztabelis atve
dė kaltininką, kuris stojo prie 
groteliu su nuleista galva, ro
dos sa imat i uosi, o gal gailėjosi 

pasielgimo. Skvajeris isz- 
szauke jojo varda kaipo ir pa
ežius.

.Jiji buvo jauna, patogi, ap- 
liga. Vaistus! siredns pagal naujausia mada

— ne nedirstolejo ant jojo—py
ko ant jojo, buk jaja nuskriau
dė tasai, kuri jam prisiege isz- 
tikimysta, meile ir klausyti jo
jo lyg smert - - - -

— Pasakyk, kaip tas viskas 
atsitiko? — užklausė josios su
dže.

Pradėjo kalbėti — skunstis 
ant jo: buk jiai iszmetineja, no 

1 duoda iszejt vakarais, nepave
li na atlankyt josios tėvu ir duo 
da tik tiek pinigu kaip mažam 
kudvkiui.

— O ka tu ant to pasakysi ?
— užklauso skvajeris jo.

Jisai pradėjo
“Tai melas, ponas skvajeriau. 

myliu, bet ka daryt, 
kad jiji myli savo tėvus dau
giau už mane. Atkreipiau jiai 
atyda nekarta, bet matydamas 
jog tai nieko nepagialbsti, pa
sakiau staezei, jeigu jiai josios 
tėvai daugiau brangesni už ma

te va i duoda ant

savotarus — bet dažnai jau esti per 
volu.

Ligoni 
bueziuoja ji, neapžiuredama li
gonio “inspeja” 
duoda, pati, in aptieka receptu! 
neraszo (maž ir raszyti nemo
ka), buk aptiekoje “geru vais
tu” nesą, 
gelbsti, tai ji pataria duoti 

biedniems arba už
pirkti szy. miszias. Pasakoja, 
kad piemuo praturtėjo rink
damas daktarei žoles — vyras 
“daktares nuvargęs džiovinda 
mas su rilis, gautus nuo pacien
tu, o 
gyvena 
re, ’ ’ 
ku žiemai, nes visas sukūrens 
beverdant “lekarstvas. ” Amo
niu visuomet pilna, atvažiuoja 
isz už keliu deszimtu kilometru 
apylinkes gydytojai (Anyksz- 
cziu ir Utenos) skundžiasi, 
kad praktika sumažėjusi. Tar
pe žmonių skleidžiamos rekla
mos: buk Petrogrado gydyto
jai profesoriai neteko prakti
kos kreipėsi prie komisaru, 

“stobuk- 
Komisarai 

“nusztrafave” 
inszieszkoje auksu,

tu nuo miestelio 
M insko gubernijoj, 
kinei 
gando ant 
užgimė 
t ik ruja g 
gu, nes kumele lenailinio gas- 
padorians atvedė koki tai su
tvėrimą, kuris tikrai buvo pa- 
naszns iii velnią, jeigu velnes 
t ei p isz rod o. 
rode sekaneziai: 
sai buvo 
lik ir turėjo užpakalines kojas, 

didele, virszutine 
o žemutine iszsiki- 

szus o ant kaktos radosi viena 
didele akis.

Toji baidylda buvo gyva, bet 
kuris tiiom regėjimu 

persigando ir nuszove 
penkeis sziiveis, nes kitaip ži- 
nimai turėtu ka tyrinėt. Zmo- 

“ užgimimą 
pulkais (rauke in taja

4 4

1 enais 
ir isz-

andas pasirodė teisin-

loji baidykla isz- 
užpakalis vi- 

panaszus in arkli, bet

galva buvo 
lupa maža

bernas, 
baisei

mužna , ♦

sutikus ta daktaro

Jeigu vaistai nepa- 
“al-

sžeimyninkas, pas kuri 
stebuklingoji dakta- 

dejiioja, kad pritruks mal-
4 4

« V k

lekarstvas.
ajszkintis:

uos, nustiime 
sza irki lama: 
ant to krėslo, 
mirusia musu sesute.

Molina manvdama kad mer- 
gait r iszejna isz proto, nuvedi4 
jaja pas
Gregg, kuris 
buk m<4rgaile 
proto ir kimo.

Kada profesoris Roberts isz 
czionaitinio universiteto klau
sinėjo mergaites apie matymu 
(Kuisiu jiji 
norėja n 
siausti su mano draugėms, bet 

tai mergaite stovinti 
prie manes paliepi4 man ne ejti, 
nes lauke main4 nelaime, o ka
da mano drauge užklausė kur 
toji mergaite, 
kad sztai

sake:

apie Asz jaja "Y
ir

ji-

H

ana diena
ejt i ant ulyezios pa- kad užgintu

(ingai daktarei, 
du
‘ ‘ szt rota1 ’
bet pagaliaus pamate, kad ir 
komisarams ta gydytoja pavo- 

“stebuklinga ir na- 
ta.d ir liepe iszvažiuoti 

Petrogrado, bet net

gydyt
> t

ii

idant jaja

gas szeras 
kalėjimą, 
dirbdamas sunkei 
nio szulinio
Devyniolikos metu dukrele pa
bėgo su kokiu tai agentu, pasi- 
imdama su savim kelis tuks- 
tanc^ius doleriu. Dabar motina 
<r; " 
Dievui in akis 
turtą, kuris neiszejo jai ant 
ro.
Kriauczei sutvėrė paszelpine 

drauguve.
t’hieago. — Apdraudimas ir 

suszelpimas t uju darbininku 
kurie randasi be darbo, unije 
Amalgamated Clothing Work- 
ers of Amerika in kuria priguli 
79 kriaueziu dirbtuves tiiriu-

ailesi jog nereikalingai lindo 
in akis iszimdsdama

g(4-

kok ia svk ir
Dabar jiji uždirba 
doleriu ant menesio
.50 doleriu raudos. Paliepė man
iszejt isz st ūbos, 
buk jai nubodo
Man rodos tai didele net<4isin-
gysta.”

Sudže teipgi buvo
pasako mo-

terei, jog apsivedimas dalinasi 
ant dvieju daliu “fifti-fifti 
arba kas tavo, tai ir mano.

Aukos munszaines.
Pittsburgh. — In laika vie- 

mire nuo 
žino- į ežios .“>.5 tukstanezius darbinin- 

taja trucizna 
nepaiso

daliu 4 9

mot ns
(•zionais 

ket nriolika
uos paros 
inunszaines 
jiiu. Daugiaaše 
parduoda žydai kurie 
ka žmonim parduoda, bile gau
na už tai geras prekes. Palicije

kelis k tipozi ns t o jo

M ies- 
mesi ninkas 

merginusi

mirusi se- 
teipgi, bet

Iku sutvėrė paszelpine draugu
ve.

Kriauczei mokes paskirta su
ma ant snszelpimo savo drau
gu kurie aplaikys 40 procentą 
uždarbio arba nedaugiau kaip 
20 doleriu ant sanvaites per vi
sa laika kada nedirba. Suszel-

dingo

suome 
sztofio.
Pavogė $10,000 pralobo, bet 

likos aresztavotu.
(’hieago. — Samuel Kofman 

isz Ellensburg, Wash.,
isz miesto už pavogimą tavom 
verties deszimts
doleriu isz kromo W. G. Curti-

Palicije jeszkojo jojo po 
Amerika bet nesurado.

užė jo ant jojo

t ukstanezi u

so. 
visa 
Tik ana diena 
pedsakio Chicago, kur nesenei 
užbaigė statyti 18 laipsniu biz
niu va narna prie Winnemac 
avė., kuris kasztuoje 150 tuks- 
lancziu doleriu. Pribuvęs in 
(’hieaga indejo pinigus iif lo
tus ir namus ir in du metus už
dirbo milžiniszka turtą kuris 
daejnn dabar lyg dvieju szimtu 
tukstaneziu doleriu. Kofmanas 
likos uždarytas kalėjime lyg 
tolimesniu tyrinėjimu.

s

Bambilistai turėjo gera 
rugepjute.

Chicago. — Nuo pirmos die
nos Sausio szio meto, lyg 30 
Suptembėrio, czikaginei bam- 
bilistai užmusze 516 žmonių, o 
sužeido arti tris tukstanezius. 
O kur pabaiga tosios skerdy-
nes? Juk da turime tris mene- 

* • 
1^

vienas ant kito pasjinga nes 
bažnay ’ 
netik isz I 
isz Rusijos.

Isz ginezo — žmogžudyste. .
> Panevėžys (E.) — Rugpiu- 

czio 24 d. ant vieszkelio Pane
ties Bob- 

kainio vienkiemiu, pil. Dirkis 
Alfonsas susiginezijes penkiais 
revolverio szuviais nuszove pil. 
Koncziu Miką. Kaltininkas su
imtas.

ne — lai jai 
nžlaikimo.

— Ar tai viskas!
— Viskas, — atsake jiji.
— Viskas, — dadave jisai.
— Ir už toki nieką atėjote 

skunstis 
skvajeri!

Tiejei žodžei padare navatna 
intekmia ant juju — apkaito 
abudu isz sarmatos. Suprato, 
jog abudu kvalei, ateidami pas 
svetima žmogų skunstis vienas 
ant kito, suprato, jog isz juju 
szandina. Mano Dieve, toji po
rele, ka vos keli menesiai ad- 
gal likos suriszti mazgu moto* 

prisiege
— jieje dabar

uis dagirde 
velnio“ 
vieta pažiūrėti navalno sutvė
rimo.

Palicije daginius, buk likos 
nužudyta gyvata pusiau žmo
gaus <> puse arklio, padare ty
rinėjimą, iszkase taji sutvėri
mą ir nuvožė in Minską ant to
limesnio tyrinėjimo. Skūra nu
lupo ir iszkimszo.
Baisus atkerszinimas jaunikio.

Katavicai, Lenkije. 
telije Brymiosia, 
Po v yla s I himagala,
su dukteria vietinio kalvio Pet
ro Kiszkio Marijona, o mergi
na atszalo meileje del Povylo, 
nes pasielginedavo nemanda- 
gei, ir nenorėjo su juom dau
giau draugaut i.

Povylas atejas pas mergina 
apie devinta valanda vakare, 
norėjo jaja priversti ant nusi- 
žudinimo su juom drauge, bet 
Marei negalvo buvo atimti sau 
jauno gyvasezio.

In valanda laiko po tam volą 
sugryžo pas Damagalus pra
dedamas szaudvt. Vaisei buvo 
baisus, nes nuo pirmutiniu szu- 
viu puolė tėvas, 
sužeista in koja, 
kinta in peczius, o penkiolikos 
motu duktė in ranka.

Povvlas iszszoves isz brau
ningo aszt uonis szuvius, o dau
giau neturėdamas, mėtosi ant 
18 metu brolio mylemos, su
kandžiodamas ji baisei. Po žu- 
dinstai dingo isz miestelio ne
žino kur. Tęva palaidojo o su
žeistus nuvožė in vietiniu li- 
gonbutia.

Kiek pražuvo J aponiecziu.
Washington, D .C. — Val- 

diszkas telegramas isz Tokio, 
Japonijos pranesza savo amba
sadoriui, buk paskutiniam dre
bėjimo žemes pražuvo 103,000, 
sužeista 125,000, nesurandama 
235,000 o apleido Tokio 1,026,- 
000. Namu sugriauta ir sudoge 
534,000, o blades padaryta apio 
už penkis bilijonus ameriko- 
niszku doleriu.

PUIKI MALDA-KNYGELE 
“AN1OLAS SARGAS”

Visos reikalingos maldos, Litanijos, 
ir 1.1. Puikiai apdaryta minkytais 
skurinais apdarais, auksuoti krasatai. 
Preke su prisiuntimu tiktai fl.SO.

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

T

o kada
vež vs- Pal i uniszk i s 1

apie 
tai ji ■5

i

Josios mylimas “vyras” buvo 
motere kito žmogaus. Viskas 

iszsidave.
Chicago. — Priesz

Barbora Gayan, Academy te
atre sntio Leo J)erdinski. Jau
nikaitis toks, kad nors in paro
da vežk — pasirodęs gražiai, o 
tas apsiejimas... na, taip ir lim-’ 
pa prii4 szirdies.

Barbora insimylejo in Leo, 
oj, kaip. Birželio menesi ji erne 
pirktis rakandu. Savo pinigais. 
Susipirko reikiamu daiktu, su- 

, susi
taiso. Nusisamdę ir kambarius 

. po No. 1544 Emma St.
Rugpiuezio 15 d. ji su savo 

Leo apsivedė. Labai romantisz- 
kai. Iszkele ir 
ežiu tarpe buvo ir
Kosinski (924 W. 18 St.) Tasai 
Kosinski

pimo neaplaikvs jeigu pames ■ . ... . .i .i • $ .. • sipirko reikiamu daiktu,larba isz savo priežasties ir ne
dirbtu jeigu nebūtu straiko.

Yra tai pirmutine 
drauguve 
dirbanezin darbininku.
Vaikai verke, nužudė ju motina

Tacoma, 
Anderson, 
naszle, likos nužudinta per sa
vo burdingieri .Iona Carl, 74 
metu už tai, kad negalėjo nu- 
kensti nuolatinio verksmo 
dvieju mažu vaiku. Nužudęs 
motina,

pasakiau jai 
stovi szale manes. 

Niekas josios nemato tiktai asz. 
Daugeli kartu kada atejnu prie 
stalo valgyt, mano 
šute sėdi prie stalo
molina josios nemato. Ana die
na iszgirdau baisa sza u kent i 
John Humphrey, 
tai pasakiau molinai, 
man sake kad tai senas pažys
tamas kuris mirė daugeli metu 
adgal.

Mergaite teipgi aplaikineje 
dvasiszkas žinos ir apreiszki- 
mus nuo tūlos daraktorkos Vir
ginijos llompiake, paejnanti 
isz Anglijos, o kuri mirė 80 me
tu adgal Indijoj, l’oji motore 
pasakė mergaitei, buk 1928 me- 

kožnas žmogus ant svieto 
staigai permainytu teip,

NAUJI PRIEŽ0D2EI SU 
PRIDEOZKAIS.

panaszi 
del snszelpimo

Wash.
35 metu

ne

J udita 
senumo

nuolatinio 
vaiku.

baisei sumusze vai
kiuką, o mergaitei sužeido vei
dą mesdamas in jaja pieno bon- 
ka. Senas raka lis po tam pasi
davė in nthkas palicijos.
Szuo nurijo brangenybių už 

2,600 doleriu.
Easton, Md. — Ant daktaru 

susirinkimo czionais, likos pa
daryta operacije ant mažo szu- 
niuko ardu “Spot,” 
rijo tris brangius deimantinius 
žiedus verties 2,600 doleriu. 
Viena isz žiedu iszgavo isz vi
duriu, bet antro da nesurado, 
ncę randasi tokioj vietoj kad 

♦ ♦ 1, 1 • 1 4 •

kuris nu-

te
bus
jog gales kalbėt su mirusioms 
y paloms ir juosius matys 
tam ne bus
nes

Po 
daugiau mireziu, 

lai žmonis atsimena k avestavės. Sve-
Alexander Szventas Povvlas raszo in Ko-

labai linksminosi. 
Bet juk tam ir vestuves, kad 
linksmintis. Vienok ir po ves
tuvių Kosinski omo gan tan
kiai lankytis ir vis apie jos Leo 
suktis.

Kaip ten buvo, kaip nebuvo, 
— bot sztai pereita sekmadieni 
Barbora padare atidengima: 
jos Leo — moteris... Ir jos var
das ne Leo Derdinski, o Sophie 
Kosinski,— taigi Alexander 
Kosinskio žmona...

“Leo
*— i 

pasiemias 300 doleriu 
waukoe.

Tapo pranoszla policijai, ku
ri tuoj arcsztavo Alexander 
Kosinski. Gi detoktyvai dabar 
dod{i paslanku pagatdi “Leo,”

“Visi už 
ir Ims permai- 

Isz tosios permainos už

motina likos 
Mare patai-

in

Žinoma, jog 
tuoj paspruko

l” 
iszvažiavo

in Mil

po tam

rentijonus(X V.51) 
tiesa kelsimės 
nvti.” 
ejs didelis sumiszimas ir baime
ir bus tai viena isz didžiausiu 
atidengtu slaptybių kokia ka
da atsitiko ant svieto. Mergai
te tolinus sake, buk jai moky
tine isz Indijos pasakė, buk per 
Jezuso mirti toji didele permai
na užejs ant svieto.

Visoki mokyti profesorei ir 
daktarai labai stebėsi isz mer
gaites apsakymu ka jai prana- 
szauje dvasios kas bus atejteje 
ant svieto ir taxvisa užraszine- 
ja in knygas.

GYVENIMAS 
MARIJOS

Visas pilnas apraszymas apie 
Gyvenimą Szv. Marijos Panos.

' 95 puslapiai.

s**

SZVENCZIAUSIOS

noę randasi tokioj vietoj kad goriau sakant, Sophie Kosins- 
Un Tinf/nlimn /InrvtUl kL • tf ' /ė, ~ 4P4t i ?

Puiki knygele.
Preke bu prisiuntimu tiktai 26c.

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

I

— Kas ka myli, to nepames 
— kibą jam kas pavogs.

— Nesakyk op, 
praszoksi grabes — ha gali sau 
sprandą nusisuki.

— Geresnis doleris ranko
je, ne kaip auksines gruszios 
ant puszes, — kuriu tau ir teip 
uždrausta nuskinti kad ir ten 
butu.

pakol lie

ati-
— tik saugokis,

Jeigu tau kas prireiktu,

— Kas tau ne miela, 
duok kitam, 
kad noatsiimtum su procentu.

— Daryk sziadion ka turi 
daryt ryto, idant turėtum kai
linius ant žiemos — bet jojo ne
vok.

ne dusnuk in dangų, — tik ej- 
kie ir užsidirbkie.

— 'Jvas goidžo būti ižgany- 
tu po smert, lai niekam nouž- 
vertineja galvos — bet kantrei 
kenezia pekliszka gyvenimą 
ant szio svieto.

— Kas tnvb tai ir mano, o
A f

kas mano tau niekas neapejna, 
— bot kaip abudu nieko netu
rėsimo 
džio niekas.

— Nesidžiaug jog turi gi- 
luki meileje, jeigu turi sveikus 
kaulus, — 
sulaužyt.

tai ir isz szio priežo-

nes gal tau juos kas

rystes bažnyezioje, 
prie altoriaus 
stovi priesz skvajeri iszmetine- 
dami vienas kitam.

Ir apie toki nieknieki - - - -
— Ejkite namo ir gyvenkite 

sutikime, — atsiliepe skvajera. 
Iszejna isz ofiso, bet ejna sky
rium, ne žiuri viens ant kito — 
sarmata apeine abudu. Prie jo

jusios szeitnyna;
prie jojo — ir visi iszejo nošes 
nuleidia, nes visi dalibavo tam 
nesupratime — szeiminiszkam 
nesutikime.

Keno tame kalte, jog jaunos 
poreles nesutinka? Pirma mo

nos dukrelia pakursto
prieszais vyra.
szios gadynes jaunos vedusios

j

j

-i,

sios priėjo

t i uos,
Antras, jog

moterėlės yra neiszmintingos, 
geidžo puikei rėdytis, lakstyt 
vakarais ant szokiu, pikezoru, 
bambileis ir turėti gorus laikus 
ir nuolatos yra neprisotytos 

pageidauje vis pinigu ir 
pinigu nuo vyro 
sunkei kaip mulas idant užga- 
nadyti jaunai pacziulei.

— Reporteris
SENIAUSES IS2TIRIMAS.

Ant sulaikimo dantų gllimo kaipo 
ir kornu ant kojų, tiktai 10c. Jeigu 
jumis nepageibčtu tai pinigus sugra- 
žysim. Teipgi prisiunsim informacije 
kaip apsisiaugoti 
pleiskanų ir plikimo, 
dėkavoja už dyka rodą, 
tuojaus ant adreso.
JMBCO ORIENTAL SPECIALISTS.

236 Broadway, Boa B W.
BROOKLN, N. Y.
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Rususzki darbininkai apsiga
vo su bolszevikiszk-u rojum. 
Dabar yra priverstais dirbti 
sunkiau ir didesnėje nelaisvo
je ne kaip už cariszku laiku. 
Protestavot negali nes būna už 
tai rustai baud žemi. Torp visu 
darbininku vioszpataujo dide
lis nružganadimns,

r*

IŽDO SEKRETORIAUS PA- 
GEIBININKO RAPORTAS 

APIE ELLIS ISLAND. ta, jog

K

o idant 
tam užbėgti, bolszevikai aresz- 

darbiuinkiszkus 
vadus. Todėl visi transportinei 
darbininkai apszauko straika, 
sukeldami demonstracijos Ki
jevo ir kitur kur aresztavota 
daugeli. •

Isz visu daliu Rosi jos atojna 
žinios apie didesnius pasikėli
mus darbininku kurio prieszi- 
nasi priesznis soviatine valdže. 
Putilovo dirbtiivesia Petrogra
do aroszlavota 170 darbininku, 
40 drukoriu, 20 elektrikieriu ir 
kitu pramonių darbininkus. Bi- 
janske, Orlovskoi guliernijoi 
aresztavota keliolika szimtu 
darbininku, kuriuos iszsinnto 
in gilmnna Sibo-rijos.

tavoje visus

Ar žinote, jog Suv. Valstijų 
ižde randasi sziadien 200 mili
jonu doleriu kurie lauke locni- 
ninku. Daugiause isz tu pini
gu randasi Viktori bondosia 
kurias žmonis nesugražino, ne
atsiėmė procentus arba padėjo 
kur negali surast.

Sziadien pragyvenimas kasz- 
fuoje žmogui 64.2 procentas 
daugiau ne kaip trys metai ad
gal. Darbininkai negalėdami 
iszgyvent isz aplaikytn mokos- 
cziu stnukuoje, reikalaudami 
pakėlimo mokeseziu. Angleka- 
sei teipgi sfrakavo ir aplaike 
padidinimą, bet dabar turės 
mokėti dangau už anglis ir ki
tokius dalvkus.

Darbininkai aplaiko padidi
nimus mokesezin, todėl ir moka 
daugiau ir ant to mažai nuken- 
cze, bet kiek turi nukensti ta
sai žmogus, kuris dirba kance- 
larijoi, redysteje, profesorei ir 
kiti? Juju algos n epą sfd i dina 
ir turi mokėti lygei su tais, ka 
gavo padidinimą mokesties — 
todėl juju skriauda vra di- 
džiause.

skriauda

Naujas orinis laivas ZR-1 ku
ris padare kelione isz New Yor- 
ko in Saint Louis — 2000 my
liu tolumo in laika dvideszimts 
valandas, neužilgio iszloks in 
Panama ir Kuba.

Tomis dienomis Vokietijoj 
baigėsi dirbt del Suv. Valstijų 
kitas orinis milžinas žinomas 
kaipo ZR-3 kuri ketina Ameri
kai naudoti kaipo pacztini ori
ni lai va, kuris lėks isz Londono 
in Amerika in dvi dienas.

Artinasi laikas orines kelio
nes, ir galime spėti, jog tebyre 
gerttkarte susilauks tosios die
nos, kada gales nulėkti in Eu
ropa atlankyti savo gimines 
Pauedelije ir sugryžti adgal 
atejnanezia Nedella.

savo

C. A. Stark
Falls, Wis., 
terei buczki be josios pavėlini- 
mo, už ka turėjo užmokėti de- 
szimts doleriu bausmes.

Jeigu butu sugražinęs ta ji 
buczki tokiu pat budu kokiu ji 
pavogė, tai gal moterėle butu 
jam dpvęnojhs kalte, — bet to 

* nepadaro.
Iii ii    ■ i m *

Prohibicijos ink urenai spiro- 
si nuo Valdžios doszhnts milijo
nu dblerlu auf privertimo pro- 
hibįcijos tiesu ir kaip rodos tą
ją suipa aplaikys. Juk ukesai

pfoliibięijps szpiclei
. * L «i " «U k

* isz Chippawa 
pavogė jaunai mo-

• •

turės užmokėti padotkus ir 
pfoiribięijps szpiclei pinigus 
gaus, o tu žmogeli tylėk ir mo
kėk.

Ne bus pro szali paminėt kas 
semia nauda isz tos ameriko- 
iiiszkos prohibicijos. Anglijoi 
arielkihiitkai'mūnežia in Ame
rika Visokes arielkas ant ko už
dirba milijonus doleriu ir juo
kėsi isz mus ir musu kvailybes, 
o mes czionais mokamo milijo
nus ant ųžlhikymo tUju kvailiu
. e Iii 1 ' « ‘ ♦ i *4 *

tiesu.
Juokas daugiau nieko Ii * ’;

’ *

i* i

SAULE
"*!■

Sulig

Vieszos

ateivi,

Vicszos Sveika- 
ligonbuti ant

Sokantis raportas apie Vie- 
szos Sveikatos Biuro (Public 
Health Servi(^e) darba ant Ell
is Island inteiktas Eliot Wads
worth, Iždo Sekretoriaus pn- 
gelbininko Iždo Sekretoriui.

ihstatymu, Vieszos
Sveikatos Biuras turi medika- 
liszkai agzaminuoti kiekviena 

kuris ioszko inleidimo 
in Suvienytas Valstijas. Apart
to egzamino, 
tos Biuras turi 
Ellis Island kur visi lie atei
viai prižiūrėti kurie nuimti nuo 
laivu ir del ligos negali tolinus 
keliauti, kurie sulaikyti del pa- 
tpmi.įimo, ir kurio serga užkre- 
eziama liga del kurios bus de-

Paskutiniai laikvti 
laivu

per kurias atva
žiavo in Amerika, aprūpina su
grąžinimą.

Per keturis fiskaliszkns me
tus nuo karos, 1,714,809 atei
viai — vyrai, moterys ir vaikai 
— buvo medikaliszkai peržiū
rėti, isz tu 58,26.3 turėjo fizisz- 

trukuinus. Suvirsz 1,000

port not i.
1 i gon bu cz i i lose pakol 
kompanijos,

kus
kasmet deportuoti del medi ka
li szk u priežaszcziu. Per ta lai
ka, 42,273 reikalavo gydyjimo 
ligonbueziuose ir buvo prižiū
rėti nuo vienos dienos iki dvie
ju metu, už ta gydyjima laivu 
kompanijos arba kitos instai- 
gos turėjo užmokėti. Paprastai 
ligonbntis turi nuo .">0(1 iki 600

egzaminuot i

lengvai
ateiviu.

Medikaliszkas Peržiūrėjimas.
Isz 2,000 ateiviu, kurio in- 

loisti imt Ellis Island kasdien, 
nuo 600 iki 800 medikaliszkai 
peržiūrėti. Yra specialiai kam
bariai del vvru ir moterių. Yra 
penkios gydytojos. Su paskir
ta vieta galima
tik 800. Kitus ateivius, nuo 400 
iki 1,400, gydytojai egzaminuo
ja kuomet iszeina isz laukimo 
kambario.

Su truputi dauginus vietos 
butu galima egzami

nuoti daug daugians 
Su dauginus vietos ir tinkama 
sistema dabartinis sztabas ga
lėtu egzaminuoti 2,000 ant die
nos.

Medikaliszkas egzaminas yra 
nemalonus atsitikimas. Ant 
manės padare gera inspudi gy
dytojai kurie vede ta egzami- 

Galetu but kelios mažos
permainos. Tas pahmgvintu ta 
darba, ir tas egzaminas nebūta 
toks baisus tiems kurie turi bū
ti egzaminuoti. Pasitariau apie 
tuos dalykus su Sergeant Ge
neral Cumming 
svarstys juos 
katos
Ellis Island.

Medikaliszkas
vra

na.

ir jis tuoj ap- 
sn Viesos Svei- 

Biuro virszininku ant

egzaminas 
ateiviu vra svarbus szaliai. 
Nerekomenduoczia palengvi
nimą to egzamino, nes aiszku, 
jog visi ateiviai turi būti eg
zaminuoti.

Ligonbntis,
veikimas vra 

Tam tikslui pastaty- 
Vienas chirur- 

giszkams ir medikaliszkms da
lykams, ir kitas del užkreczia- 
niu ligų. Gera inspudi padare 
tie namai su organizacija, pa
rankamais, ir skyrių, kukniu 

kitu kambariu szvarmmi. 
Imtu turėti kita narna 

del darbininku.
Visuomet bus reikalas pri

žiūrėti ateivius, kurie apserga 
kuomet jau inleisti, abejotinus 
atsitikimus
patemijimo ir deportacijos at
sitikimus. Bet tas ligonbuczio 
darbas galėtu but žymiai su
mažintas jeigu ateiviai atsar
giai peržiūrėti priesz iszplau- 
kiant isz Europos.

Mes visi žinome, jog bepro- 
cziai ir užkrecziamu ligų ser
gantieji nebus inleisti. Ir todėl 
tu’kelione visai bereikalinga. 
Toki atsitikimai tik apsunkina 
darba ant Ellis Islande Gal bu
tu gerai

Ligonbuczio 
svarbus, 
ta du namai.

ir 
Gerai

kurie reikalauja

szos Sveikatos

Generaliai Patemijimai.
Darbo Departmentas supran- 

padejimas nt Ellis Is
land butu geresnis jeigu turėtu
užtektinai pinigu tam tikslui.

Sveikatos Biuras 
nereikalauja daugians pinigu 
tik dauginus vietos.

Ellis Island paeina, po Dar
bo Departamento priežiūra. Ir 
gauti dauginus vietos del Vi(‘- 

Biuro, Darbo
D('partam(‘utas turėtu padary
ti toki paskirima.
atliekamos vielos ant Salos ku
ri galėtu būti vartota d(*l medi
kaliszko darbo. Tokiu budu lik 
butu galima, priimdavo!i prie 
dabartinio namo. Tas pasilieka 
Darbo Departamento rankose. 
Bet, Supervising Architect tu
rėtu plamiol i ir pabūdavo! i ta 
pridėjimą.

R(‘komemluoju, jog Darbo ir 
Iždo Departamentai susivieny
tu paskirti pinigu užmokėti pa 
būda vojima
Kad nors ir butu laikinas.

Atvažiavimas aliuviu visuo
met augs. Yra svarbu inleisti 
tinkamiausius. Ir todėl mums 
reiketu sulaikyti protiszkai ir 

netinkamuso kuomet 
privažiuoja.

Rodos nėra

tokio pridėjimo.

fiziszkai
lik privažiuoja. Amerikon. 
Mums svarbu turėti kiiogeriau 
šia. medikaliszka. egzaminą, 
kuogeriausi us 
parankamus.

ir
darbininkus ir

— KL.I.S.

♦ 0 ♦

Naujos Puikios Maldaknyges.

Ka tik aplaikeme labai pui
kiu Maldaknygių. Szaltiniai po 
$3. Balsas Balandėlės po $2.50. 
Aukso Altoriai po $1.50. Yra 
labai puikiai ir drucziai apda
rytos skurineis apdarais, 
suoti krasztai lapu. i 

♦ 4 4

auk- 
tf.

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELIU.

Tamaqua, Pa. — Isz priežas-
h . » . ’ , “Į i4(L f i ’

ties įiosdukimo su a$vo prisįe-
• •‘i i' ji > . , p*-.. * i s.gelia, Jurgis Juodis, 331 Union

ulit&ios, užsikdiscjo ant savo 
gyvasties paleisdamas du žzu-
vius in savo kuna. Juodis |ikos 
nuvežtas in Cbaldaio ligonbu- 
ti. \ri(‘iia. kulka, iiilindo in kak
lą o kita in smakru.

Panedelio vakare apio 12 va
landa Juodis įniro mm žaidulin 

ligonbul oje. Paliko 
ir viena duk-

Cbaklaiė ligoni

(’oahla|r 
paežiu, du siinus 
leria.

— Kunigas Gudaitis 
gosi visom pajagom idant, sta

liauja bažnyczia katilin
iame turės pa-

s ten-

tyli 
greieziausia ir 
s i sek ima.

Yra ezion Ln-tuviu viso
kiu pažiūru; o ypatingai tokiu 
ka nežino ar gyvena ant svieto 
ar ant menulio, niekas jiems 
nerupi, tiktai turėt gerus lai
kus, munszaine ir iszt virk urnas 
o ka jau szeiminiszkas gyveni
mas tai Dieve susimilk — kaip 

’l’en buvęs.tikri gyvulei. -

Clarence, Pa. 
mainu,

K.

— Ant Xo. 26 
I’(‘tras Bendunas pasi

pjovė su britva 
rio, 7
pricžastc 
munszaine. 
Suvalkų 
rupijos, 
broli ir

27 Soptombo- 
valanda vakare*. Badai 

savžudvstos buvo 
Velionis paėjo isz

Redybos, Prienų pa
buvo singeliu, paliko 

seseria Lietuvoje.
— .Jau isztikruju reikalin

ga, pas mus poni Baltruvieno 
nes teip insiuto kad nežino ka 
daro, nuo girtavimo nemato 
kur ejna nei ka daro. (>j neiiz- 
ilgio pribus ir gerai szonus už- 
skus.

KREIPKITĖS PRIE DR HODGENS, rni 
GERAI ŽINOMAS SPECIALISTAS, 

ATSAKINTAS IR GREITAS 
GYDIMAS PER NAUJAUSI 
ISZRADIMA IR SPASABA.

MAHANOY CITY’ bus kožna l'tarninka 
30 E. Centre St. ant antro floro.

Ofiso valandos: » ryte iki 0 vakare.
RODĄ SUETIK1A DYKAI.

’fl k.
v t ■

DAKTARAS 1IODGENS
PhlladeUphla Specialistas 

Cžiisenejuslu ir Chrontszku Liga
Eikite ten kur esate tikri kad gau

site tvirta rodą ir atsakanti medika
liszka gydimą, per daktara kuris turi 
daug metu pasekmingo praktikavimo. 
Gydimą ka aplatkote nuo manės yra 
gva rantuotas.

Jaigu esate silpni, nerviszkl ar ii- 
guotl, nedarykite tos klaidos ka kiti 
esą padare, atejkite pas mane ir pas
laptingai pasikalbėsimo. Laukti yra

papuozkoa,

TIK BOBA VELNIĄ GALI 
PRIGAUTI.

t

Viena pavasari boba padaro 
sutarti su velniu:
, — Tii, velniuksztį, suarsi 
JlĮ.uka asz kviocziais ližsesiii, gi

velhiukszti,
[v .

rudeniop pusiau gerybe pasi
didinsime.

jr užsėjo kvieczius, gi kad 
rudeniop prinoko, visas varpas 
boba, nusipiove, gi velniui pali
ko szniidiis. Velnins pastebėjos 
kad boba žiema ragaiszi valgė, 
pradėjo skustis:

— Tu mane, boba , prigavai, 
nes sau pasiomei virsziinos, gi 
linui palikai szaknis.

Boba atsako:
— Na, kadangi tamsta jau

ties nuskriaustu, tai kitais mo
tais patsai pasiimsi virsznnos, 
gi a hz tik sza knis.

Susitaiko. Pavasariui iszau-
Vel-

boba ropes* iszsikase. Szelo- 
matydamas, kad ir sziuo

szus, boba pasėjo ropių.
nias godžiai nusipiaiiste lapus, 
o 
na s
kartu ji prigavo, sako bobai.

—* Szi treczia meta pasesimo 
padarysime salv klos.

Pri- 
mie.ziams, nuplovė ir 
Velnias kulia, malkas 

nesza, baezkas 
gerai žinodama 
nes tai jos dar-

alų nupylė, pa riipo

miežiu, 
iszvirsime alaus ir pusiau pa
sidalinsimo.

Boba ir su tuo sutiko, 
trukus 
nuvožė,
kerta, vandeni 
kala. Boba 
kaip alų daro, 
bas, užvirinus abi, sau geraji 

gi velniui
ir ragam lama. sako.

— (), lai bus geras alnt i<, bus 
lai tik' atvesta ir pastovi.

goria parūgas, 
snkryžiavojes piktai,

Velnias 
dus 
kuomet boba tarė:

Tamista volniukszti, pasi- 
szvtonas

zan-
o

♦‘OLD ARAB Y HAIR 
GROWER.

FREE

t

Will supply this very necessary 
food and regrow your hair — 
TREATMENT.

Arabiszka most is yra tikrai pasek
minga. Kas prfaiuns savo adresa, 
aplaikys -trijų kursu gydama dykai. ------------------------------ j—---------------

Raszykite ant szio adreso: Dr. Jmbeo, 
236 Broadway, Box 9. Brooklyn, N.Y. 
Pabandykite * visi kuriė yra puspli
kiai arba visai nuplikta. Slinkimo 
plauku greitai 
ploiskena*:. Naudodami szi* mosti 
plaukai niekados nenuplinka. Nieko 
jum nukastuos iszbandymas. Raszy
kite sziadien.

sustabdo, niežuli ir 
Naudodami szi

£

4

€
Ii

I
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Merchants Banking Trust Co.
MAHANOY CITY, PA.

Nori kad taupytume! savo pinigus sziam banke.
Nori kad atydartumet taupinimo ar Czekiu 

skyrių. Ji gali jumis suteikti pagelba.
Ji žino kaip suteikti pagelba savo prieteliams.
Musu depozitorai yra musu prieteliai *1 1 * • J 1 • ir szi ta

banka jeszko daugians pricteliu.
Ji suteikia paturima kur geriausia investyt 

pinigus. Prigelbes jumis pirkti praperte. 
Gora banka yra jtisu geriansis prietelis. 
Dėkite savo pinigus in

.MERCHANTS BANKING TRUST CO. 
...... . 

DIREKTORIAI:
D. F. GUINAN. Sek. K Mi Jorl us 

LEON ECKERT. Vlco-Prez.
J. H. OARRAHAN, W. F. RYNKIEVICZIA, P. C. FENTON, 

T. O. HORNSBY, A. DANISZEVICZIA, M. GAVŪLA.

D. M. GRAHAM, Prcz.

ioni kornhinacijn.
rjfllirpti plaukai ir pleiskanos nėra inn- 
joni kombinacija. Tos nešvarios baltos 
pleiskanų lupynos sunaikina gražiausius
kiek/eno plaukui.

Raffles
yra mirtinu priešu plenkonų. Tik kelis 

:r jas iš galvos visiškai 
l’.iluikyniiii sveikus

M

%

t

Hk

«•**<«

kartus pannndoji 
pranyks pleiskanos.

galvos odos ir gražių žvil-aiia ių plaukų, nandokit liufllex.< ' f L c' •*-

Kaina G5 centai a pi irtose, arba už 75 centus prisiunčiame
tiesiui iš laboratorijos.

F. AD. RICHTER & CO.

Bayonne. N. J. — 
anksti ryte, plyszu 
kubilui, tapo užmuszta trys vy
rai ir asztuoni sužeisti. l’ž- 
nmsztuju tarpe yra Jronas Zo- 
Itis, 50 metu 
formomis Baker Caster Oil 
kompanijoje, pas kuria plyszi- 
mas invvko. Plvszimas sudre- « • 
bino puse Bayonnes.

Sugar Notch, Pa. — Vladas 
Borkowski (Burke) o geriau 

‘‘ Dt'inpsoy ’ ’ 
Ii go ubu toje, nes likos

Kot vergo, 
s gazolino

iszsitarnaves in 
Bn ker

kaipo

fu H Mini

dalinsime salyklu, -
rusczia.i atrėžo:

— Ka boba iszvirei, pati isz- 
'ork ir salyklu paspringk.

Isz to sakoma žmonose 
v, velnias su boba alų viro ir sa

lyklus iszsi žadėjo.
Bot ne galas.
Velnias

dovanoti, 
arba.
“gerai

104-114 So. 4th St. Brooklyn. N. Y.

o*

kad
S

negaledamas bobai 
szaukia ja in failus, 

in dvikova. Boba sako 
ir dvasiai stoja kovon

su velniu. Duoda velniui sza- 
kes, pati pasiima, ieszma ir sa
ko:

žinomas 
randasi
perszantu per policija kada ji 
stengėsi suymti už nnžudiiiima 

Imrdingbosio Juozo Vav- 
Palieije mano Imk I5or- 

va
ir \ isokiu apiplcszimu.

VSCZlll

EXTRA.! EXTRA! EXTRA!

sa v< >
žyne.
auckas papilde daug

— Kad tu mane stimisi sza- 
komis, tai dvi skyles man pa
darysi, gi asz tau ieszmu tik 
viena.

Velnias 
ginklą

y gi

geresni 
gavės negu boba, uo

dega. virpina, <> boba, tuomtar- 
pn atsistoja už pintines tvoros 
ir pradeda per tvora kovoti. 
Kaip lik velnias szakemis tvo- 
ron, tai szakes in tvora atsire
mia ir bobos nesiekia. Kaip tik 
boba duria ieszmu, tai velnią 
skersai perduria, net smala ty- 
szka. Boba neliesta, gi velnias 
subadytas kaip i;(‘tis.
mas tnda. velnias kad vis bloga 
su boba, spruko szalin, 
Jas suszvilpe laukuose.
sziamfien sakoma, kad: bobos 
ir velnias nenugali, arba, kad: 
daug tas turi privargti, kas no
ri boba prigauti.

džiaugias
negu boba Y

gi velnias
Mats <la

net ve-
Isz to

taip geros ptogos. ’Toji '

. ", " j ’«> , ■ ■ - . ’ '» f '

Seniausia Lietuviszka Agentūra
Gerbiamieji Lietiniai! Praneszu jums, kad dabar yra 

patogiausis laikai siunsi i laivakortes in Lietuva savo GI
MINĖMS ir ] >ažinsi amiems.

Kadangi Amerikos Konsulis KAUNE priima aplika
cijas del naujos k\ <>tps' 'szi u metu at važiavimo lietuviam 
iri Ainvrrku; taigi nepraleiskit-.
proga no ant ilgo laiko yra, iki užsibaigs sziu metu kvota. 
Padarom AEEIDAVTTKS lietuviams del atvažiavimo in 
Ameria, siimc/iam pinigus’ iii Lietma LITAIS ir Dole
riais pagal dienos kurso. I ž.laikom lloteli del keleiviu 
kėliau,janeziu in Lii tuva. Pasitinkam kelei\ius ant sto- 
eziu New Yorke pribuvusius isz kitu miestu Amerikos. 
Suteikiame nakvyne už’ prieinama 
L.\J VA KORI ZD ’ ir pinigu kurso
meniszkai po ži rniaus nurodytu antraszu:

GEO. J. BARTASZIUS
498 Washington Street, New York City.

kaina. Reikalaukite 
per laiszkus arba aš

ęgahitaras fitters
Yra tai geriausia Gyduole del Visokiu Negerumu 

su Pilvo Netvarkumo:
PRIETVARAS, ISZPUTIMAI,

NEŽLEBCZIOJIMAI, PRASTAS APETITAS, 
GALVOS SKAUDEtTIMAI,

NUSILPIMAS, IR T. T.
Darytas isz iszrinktuju geriausiu naudingiausiu vaistu, 
szaunai medikaliszko vertes.
ir taipgį priimnus. Jis iszvalo žarnas, pagelbsti virini-* 
mui, pataiso apetitą ir priduoda viso gerumo del viso 
kuna. Jeigu jusu aptiekorius neturi Salutaro Biterio tai 
reikalatikite tesiai iszmus.

Salutaras Drug & Chemical Co.
CHICAGO, ILL.
|Į | || Į III———i

ATSIRAUGĖJIMAI,

NERVISZKUMAS,

Jis yra labai veiklus ir

pataiso apetitą ir priduoda viso gerumo del viso

Pigiau negu fabrikos preke 6 puikus 
daiktai preke dar tiktai $5.55 yra tai 
labai pigi preke nes tie daiktai yra 
verti nemažinus kaip $12.00. Tik pa- 
mislykit ka gaunate. Gera laikrodėli, 
nikelio akmenuoti vidurei, puikus isz- 
margintl -nikelio luksztai, gerai rodo 
laika ir gvarantytas ant daug metu. 
Gvaruntyti balbcrio kliperei plaukams 
kirpti. Revolveris B.C. 22 kalibro dru- 
czei ir grąžei padirbtas, naudoja B.C. 
kulkas, ir galite apsaugoti savo na
mus. Peilis 2 geri geležeis, kamsztus 
traukti ir stiklą x>jautl. Gražus lencu- 
gells gold-fllled su kompasu Ir labai 
gera safcty.britva. Tie visi daiktai yra 
gerai padaryti ir kožnam patiks. Lah 
krodolis pats beveik tiek vertas kiek 
mes norim už visus daiktus. Tik ant 
trumpo laiko. Prisluskite 25c stempo- 
mis o $5.55 užmokėsite kaip gaueite 
tavom in jusu namus7 Adresavokite: 

PRACTICAL SALES COMPANY, 
1219 N. Irving Ave. Dept. 602. Chicago.
» ei 1 111 — O O O W —I — — i» o W OI 1 <

Daktaras Juozas J. Austrą 
LIETUVIS.

Buvusia daktaras karfumeneje. 
Gydo visokias ligas.

Priima ligonius iki 10 valanda ryte.

Tuom-lklkinl^ ofisas randasi

pavojinc*.
Viduriu netvarkos, aptrauktas lie

žuvis, užkimimas ir sunkumas po val
giui, Rasai, svaiRulls, silpavmaa salr- 
dles, ir visos viduriu netvarkos grei
ta! palengvinti.

Odos Ilgos, Iszberimal,
dedervines ir kitos odos ligos greitai 
pasiduoda per mano gydimą.

Silpni vyrai ar pajėgos jusu jaunis- 
tes jus-apleidžia? Ar esate nuvargę ir 
silpni? Ar stokas jums drūtumo, mit
rumo ir pajėgos ka gamta juros pa
ženklino, jaigu teip Ui matykite ma
ne.

Bumatizmas visokiuose padėjimuo
se, teippgi isztine ir sztyvl sulenkimai 
pasiduoda per mano gydimą.

▲r esate nervuoti ir trote nuodeju, 
silpni ir nuvargę, pailso isz ryto, be 
ambicijos, be gyvumo, trotinat ant vo
ros, silpnos atminties, sarmatlyvi, 
greitai pailstai, pikti, iszbllszkusis ir 
iszberimai ant veido, pailsės, nuvar- 
skausmas peczuose, skausmas kau
luose, skausmas gerklele, stokas en
ergijos. Todėl nelaukite.

Pasekmingai gydžlu katara. astma, 
dusuli, užimąs galvoje, trumpo girdė
jimo, Isztlnlma gerkles (goitre,) krau
jo, odos ir speciales ligas pilvo, Inks
tu, kepenų, pūsles, lumbago ir neuri
tis.

▲teikite gausite rodą dykai. Po tam 
iszaUzVUstu kokis skirtumas, gores
nis ir daug pagelbantla yra mano spa- 
sabas gydimo. Padekavones nuo dak- 

mat patvirtinti ir rekomendavotl per 
garsingiausias Europos Ir Amerikos 
flpeciallstus:

TĄMAQUA Daktaras Hpdgens buna 
kožna Sereda ir jo ofisas tonais yra po 

Ofisos valandos

nlB ir daug pagelbantla yra mano epa-

paskirti bausme isz &1±1“ «
tukstanczio arini dvieju tuk- 
stlmcziu doleriu kuria laivu 
kompanijos, kurios veža toki 
ateivi, turėtu užmokėti.

garslnglauslua Europoilr ▲metiko*

Tas_____________
sumažintu liūdnus atsitikimus, nuo 9 ryto iki 8 vakare. 

‘ r ’ 5 /

< ' / 

4

No. 44 BROAD ST.

12 iki 2 poplėt.. 6 iki 9 vakare.

Jftwlin fit. ifihAnandoali88 & JirtUn fi|t ’Shenandoah, Ffr
w « mil w f —1« <1 01 O1 o

KUR BUNA.

savo pusbroliuPaieszkau
Antano, Vinco ir Juozo Vasz- 
kelhi, paeina isz Szelmiu Kai
mo, Vilkaviszkio Apskr. Vin
centas Lukoszeviezia arba 
“Lucas” isz Kauno Red., 1914- 
17 gyveno .Co. K. 19 th. In f. 
Vera Cruz, Mexico, pradžioje 
karos iszvažiavo 

28 In f.

Lukoszeviezia

ių Francija 
Hqs, Co. 28 Inf. Stanislovas 
Petraitis ir J. Jankauskas 1918 

Meldžium. gyveno Chicago.
atsiszaukt ant adreso.

Chas. Schwab
234 Grand St.,.

Marijona Gaveniute po vy
rui S. Kajokiene turiu pas ją
ją svarbu reikalą kas kiszasi 
piįrties josios brolio, nes norą 
kam sudavadytio palikto turto. 
Meldžiu atsiszaukt, o aplaiky- 
sit platesnes žines apie viską.

John Gylda
539 W1 Mahanoy Avė 

(t.0.9)
M

J^nhanoy City, Pa.
K ■■ 1 *

<
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1707 S. HALSTED ST, Dept. 15.
■   '■   ' ■■■■■!—' '    » I .
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Po sunkaus
dienos
darbo

I

T* AK KAJŲ

*1 i,

t

*

Kasyklose ir 
in vairiose 
dirbtuvėse

VISI TAVO MUSKULAI, VISI TAVO SANAHIAI YRA BAISIAI
NUKANKYT1 IR SUSTYRU. »

No bandyk juos priverstinai nianksyti, ir traukyti, tuomi dar dau
ginus juos nukinkysi, 
darbo draugu, kad

Praszalink sustyrima

Patikėk daugeliui tukstaneziui tautieczlu ir 
• +

MESZKOS BALSAMAS
L (BliAJl BALSAM)

suteikė jiems taip puikia ir greita pagelba.
. Baisumu smagiai trydamas suškaudetas vietas, tada jausiesi visai 

nauju žmogumi.
■ arba pardavėja, prisiusk mums 35c., ir 5c. už pasiuntimą, mes tuol&us 

I iszsiusiin buteliuką Baisumo,;

The CENTRAL DRUG STORU, Ltd. 21 E. Centre SU Sbenandoak, Fa.

Jeigu negausi tuos vaistus pas vietini aptiekoriu
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Tuokart butu da blogiau, jeigu
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savo artima
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prisiejtu tave

ik
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— Tėvo Į tėvo! — szjiuke 
__ J J ; visu savo paPrancmkiis isz 

jiegu. — Del Dievo meiles, le
ve, atsakyk man ar esi da gy
vas!!

— Da gyvas, sūneli! — atsa-
— Doku 

ir tu esi iszgelbe
tas. Tegul tave Dievas saugo- 
.j’1 •

— Girdite, mano tėvas gy
vas! — susznko Praneiszkus. 
Ar ji ir kapitonu galite apkas
ti .’ pasukite* krasztan jus savo 
valtį, asz eisiu kovon pirmiau
sia, turimo juodu 
ranku isztraukti!

— Niekniekis! 
asztriai koks tai balsas — kož- 
nas lai save gelbst kaip tik isz- 
mano! Smagiau, vaikinai, yr- 
kimes juo toliau nuo tu szaldrn 
mes pasitrauksime, 
mums goriam

— Jeigu

k e nuo kranto tėvas. 
Dievui, jog

isz arabu

— atsiliepe

juo bus

jums

ne taip buvo,atitaisyti. Bid
kaip Jam rodėsi. Arabai taipgi 
pasidalino in du skyrių ir be
laisvius apsupo pradėjo ejti 
kožnas skyrius prieszingon pu
sėn.

Tik dabar bodingas Pran- 
ciszkus pamate savo nelemta 
likimą, jog jau privalej* 
vii ant visados skirtis.
be ji savo nagais baime. Jis sa
vo szirdyj pajuto, jog tev 
giau nematyses ir jo szirdi da 
labiau suspaudė gailestis. Tai
gi pro arabu arklius jisai pra- 

prie savo

laisvius

» su le- 
Apglo-

o dau

taip, tegul
Dievas atleidžia! prabilo Pran- 
eiszkus. Esu priverstas eiti sa
vo tėvui paginibon!

Tuos žodžius isztares isz val
ties szoko vandenin ir nuplau
kė in kraszfa, kuri laimingai 
pasiekęs ir. suradęs suriszta sa
vo tęva, puolėsi jam ant kaklo, 

save pamatęsTėvas gi ji pas 
prabilo:

— Nelaimingasis!
eziorai

Juk 
man eziorai ncpagelbe<i 
kuom. Man bu< <

tu 
nie- 

lidosnis skaus-

lindo ir wl puolėsi 
tėvo.

-- Man tave nori iszpleszti, 
tėvo! - susznko gailingu bal
su. — Vercziau palei tavo koja 
pražūsiu, negu pasiduosiu pa
miškiam likimui.

Arabai ta pamate labai nusi- 
vienok tuo- 
arklin ir ji

Praneiszkus
Jamszmtis.

stebėjo. Nok anie 
jaus nuszoko nuo 
nuo'tevo mist ūme szalin. \’<>ltu 

norėjo jiems prie- 
nepa«iduo<hint

vienas arabas jau iszkele durk
lą, norėdamas ji perverti, bet 
tnotarpu insirnaisze tarpan ki
tas jaunas arabas, kuris durk
lą tuojaus pirmutiniam isz- 
Irauke ir ka toki savo kalba 
pasako.

Nuo 1 ’ranciszkaus tuojaus 
pasitraukė. Mato- 
arabas pas savo

visi arabai 
rnai jaunas

savo

pas

su fjrievarta 
Vilkti. Tuokart ir man paežiam 
buitį daug sunkinu tavo apginti 
kokiame nors piivbjnjė. TaL 
buk-gi pilnas iszminties ir su
sitaikink su savo likimu, koki 
tau Allach paskyrė.

Bedingns Praneiszkus dabar 
suprato kad jaunas arabas jam 
nieko blogo nidlnkejo, todėl ge
sino satyj gailesti ir pradėjo 
su tabūnu spareziau žengti. Da 
syki pasižiurėjo ton pusėn, kur 
tęva nugabeno ir atsidavė savo 
apginejo, jauno arabo, globom

— Dabar tau 
duodu
— Liepk man ka nori — busiu 
visame 1au paklusnus.

Jaunas arabas, 
puikaus 
ciszkiii laikytis balno kilpos ir 
szalep arklio eiti, d’at jam no- 
breikejo 
siais svkiu bristi 
nūs.

Visas arabu tuntas tokiu bu 
du pasileido pirmyn. Keliavo 
per placzius Aprikus tirus. Ne
buvo niekur nei medžiu nei au
galu, tik vieni nuo saules inkai- 
te smiltvnai.

Kelioms valandoms vėliau po 
1 os apsunkintos k (*l i ones, iszto- 
lo keleiviai pamate kelis paimu 
vainikus. Diena buvo labai kai
tri; po vakarykszeziai vėjuotai 
dienai visuose tiruose užviesz- 
patavo smagi ir rami tila. Nei 
mažiauses vejalis žemes dulkiu 
nesujudino. Po kojomis smiltys 
buvo inkaitusios, nes in anas 
tiesiog saules spinduliai krito 
ir kaitino. Spinduliai be jokio 
gailestingumo ir belaisviu nuo
gas galvas szutino; priegtam 

greitu žingsniu

mu parpuolė aiit Žemes.
Tėcziaus 

Pranciszkui

/

tas atsitikiinas
n i eko neved i jo,

*

nes vieta daug buvo vešesne tižj
t

•b

pereitus tirus.
nias augo žalia vejale.
ciszkus atveres akis pamate 
gulįs paimu pavėsyj arti plh- 

SZtilinio; isz kuriodri^z- 
vanduo ir liejosi

Aplinkui pnL 
Pnin-

visiszkai atsi- 
atsiliope jis in arnba.

jojantis ant 
arklio, insake Pram

su kitais nusikaltu- 
per smi Ne

vėmis siiraisziota.
— Ne, tev.*, ne!

Praneiszkus. - Norints svkiu *
busiva ir sykiu kvntesiva, Ben
droji kanezia yra daug saldes
ne. Man taip bent szirdis insa
ke elgtis ir kitaip negalėjau 
darvti. Tavo likimas vra liki- • •

Su tavimi per- 
užnuodintu.

O kas guli pasakyti, jog tie, 
kurie nuo arabu pabėgo, bus 
laimingesni! Teisybe, jie* isz 
artymo pavojaus iszsprudo, bet 
juos gali sutikti kitokios uolai 
mes ir kentėjimai. Nesirustink 

teVe! Jokiu
budu negalėjau tave vieno su- 
riszto czionai palikti.

Pulkinikas negalėjo ant savo 
sūnaus rustintis už jo toki pa
sielgimą^

— Ar gali tau, snnau, isz.me- 
tineti už

mu mano patu 
s i sk v r ima s mane

— atsake uz Prancisz-

mas žiūrint in tave arabu vir sandraugos 1 urejo kokia tai in- 
tokme.

Jaunas arabas 
ku buvo vieneriais metais vv-» 
resnis. Buvo apsidabinęs sva
resnėmis drapanomis ir ginklai 
brangiais akmenėliais papuosz- 
ti. Praneiszkus isz tu apliuky- 

jog tas
arba buvo arabu 
a rba

belaisviams
einant, Praneiszkus neteko pa- 

Jo kojos szuto, 
karsztas prakaitas ji visa ap-

vos tik galėjo kvė
puoti; lupos nuo 
kulio tik drebėjo, 
bas ta
atsiliepe:

— Drąsos,

jiegu, nutįso.

liejo, kad

biu suprato tuojaus, 
jaunikaitis 
virszininku arba \ irszininko 
sūnumi. Tatgi PranciszkuK ku 
d ži a u gsm u i sz t i ese 
ranka.

J'ecziaus 
rankos

už ta ant manes,

tavo tokius garbin
gus darbus, ka del tėvo meiles 
atlikai — pasakė liūdnai pulki 
nikus. — J'urekiya pas Dieva 
vilti. Jisai viską gerai sūre
li vs 
mas da jaunu, 
neszti vergijos sunku junga.

— Szalep tavos, teve, būda
mas, nesibijau nieko! — atsa 
ko Praneiszkus. — 
tavimi kentėti vargus, negu be 
tavos apraudoti tavo liūdna li
kimą.

Arabai tėcziaus nebleido sū
nui su tėvu taip ilgai kalbelis. 
Kadangi ji kaip ir kitus belais
vius suriszo ir sykiu su anais 
nugabeno in savo kaimeli, kur 
uždare kožna in atskira kam
barį. Arabai su tais kaliniais 
apsivaikszcziodavo gana asz- 
triai, tėcziaus nomnszo ir tuo- 

„ tarpu nieko blogo nedaro.
Kožnarn ju davė po truputi 

virtu ryžiu ir vandens, kuom 
bada ir troszkuli sziek tiek te
galėjo sulaikyti.

Praneiszkus truputi pagal
vojęs užmigo. Per kelias valan
das tuo budu nejautė ant savo 
galvos jokiu nelaimiu, nes mie
gas jam buvo tuomet said v be.

2.
Ryto meta, po atsilsiu i, ara

bai susirinko tarp trobelių ant 
plataus ir lygaus daržo ir po

viską
Vargingas vaikeli! Buda- 

o jau pratiniesi

Velvk su

trumpam pasikalbėjimui in te
nai nugabeno ir visus Belais
vius. Juos padalino iri du sky
rių ir nelaime atsitiko, jog pul- 
kinikas tapo perskirtas su savo 
sunumi.

Pyįnciszkus isz pat pradžiųI

už isz- 
jaunas 

nedavė ir 
szalin.

jam savo 
idant draugiszkai su

spausti ir padokavoti 
geibo j ima.
arabas jam
iszdidžiai pasitraukė 
Bet jo veide vis-gi buvo mato
ma prie belaisviu kokia tai 
slaptinga simpatija.

— Kas esi, jaunikaiti.’ — už- 
pas

kuris tuojaus pa
ir melde, kad

klaust*

Taip 
yra padaryta.

prancūzu kalba
Pranciszku, 
sake kuom esąs 
jo nuo tėvo neatskirtu.

- Tas negalimas daiktas — 
atsake jaunas arabas.
turi but, kaip
Tu privalai keliauti su mumis.

— O, mano geriausias apgy
nėjau! — atsiliepe Praneiszkus 
— jeigu pats turi mylima Ieva, 

mano maldavimu, 
visus

i szk la us v k 
liepk mus visus kitaip per
skirstyti! Noiszpleszk man ma
no tėvo!

nikait is. 
yra. Bet buk ramus. Asz pats 
dabosiu, kad tau nieko blogo 
neimtu.
prieszai prancūzus 
kaip mano
kuomet nors da galėsi pamaty
ti savo tęva, bot dabar musu 
norui negali prieszintis ir pri
valai eit i sykiu.

Pranciszkuus baltu 
pradėjo riedėti aszaros. Szird- 
gejft da pasididino tuokart, 
kuomet jisai pamate ahtrame 
skyriuje surisztu savo tęva ir 
kapitoną, kuriuodu arabai ve
du. Tik akimis vieni kitiems 
pasiuntė paskutini atsisveiki
nimu. Netrukus abudu skyrių 
atsitolino viens nuo antro ir 
Praneiszkus nieko nematė. Ma
te tik dulkes, kilusias isz po 
arkliu kojų. Aplinkui juos bu
vo plains tyrai.

— Pats matai, jaunikaiti — 
atsiliepe vėl jaunas arabas in 
pranciszku — jog jau buvo vė
lu belaisvius isznaujo skirstyti

Asz negaliu — atsako jau- fll *Paip tur Imt kaip

A sz nedegu kersztu 
taip daug 

Kasi,tautiecziai.

veidu

mune, jog toksai, daiktas yra - su, mumis 
pieniuj kuri bus galima

ir juos po skyrius maininih-
)<auti. Neliūdėk perdaug, bet

> spar ežia u s, nes
/pries^ugni gali būti snrisztas.

t į

i

didžio trosz- 
Jaunas ara- 

pamates in ji tuojaus

mano bieziuoli! 
— Dar neknris klikas, o pasiek 
stme sztai n ims pa linas. Tenai 
szios dienos musu keliones vra 
galas. Tenai atsigaivinsi ir at 
silsėsi. Negaliu savo draugu 
akyse su tavim perdaug kalbo 

noužtj; tas gali pagimdyti ju 
sitikejima. Kuomet atsieksime 

tenai mudviem 
susieiti ir pasi-

mano namus, 
bus ramiau ir 
kalbėti.

Jauno arabo malonus atsi- 
Pranciszkui suteikė

daugiau drąsos ir
liepimas

taus
ko szaltas vanduo ir liejosi 
tarp oazo augalu. Jo gldbojas, 
kaip rodos,
jokios savo atidos, bot kalbėjo
si su savo draugais arabais, ku
riu keli netrukus paskui ji oa- 
za. pasiekė. Jauno arabo juodas 
akys žierejo kokia tai iszdldu- 
ma. Jisai szypsodamas glosto 
savo greita arklį ir 
prie jo didžiu kareziu

in ji neatkreipė

glaudėki 
, apsiau

tu si u visa arklio kakla.
Visu kitu arabu veiduose bu

vo atsimuszes koks tai neužga
nėdinimas, kuris keitėsi rnsty- 
ben. Jiems neapejo belaisviai, 
bid jie, tarytum, rūstinusi ant 
savo jauno vado, kurio arklys 
buvo hz visus kitus greitesnis 
ir smagesnis ir galintys panesz- 
ti tokias dvigubas sunkenybes.

Tuomta rpu 
arabu tuntas

Kariauninkai nulipo 
nuo arkliu ir szituos liuesai ant 
žoles paleido ganytis, o pat is 
palei szulini sugulė.

Pranciszku i dabar 
galva naujos 
norėjo,
laiko, pabėgti. Pagal jo many
mus nebuvo sunku arabus ap
gauti, ne pastarieji in ji neat
kreipė jokios atidos. Jam rei
kėjo tik pasigauti ju viena ark- 

nžsedns kaip žaibui pa
traukti.

Bot szitoms mintims buvo ki 
Nes norint s 

jam ir nusisektu panasziai pa
darėt i ir isz szi!u arabu ranku 
iszprusti, tai vienok labai grei- 

knr tiruose paklysti

pusi rode visas 
su likusiais be

laisviais.

at<>jo in 
mintis. Jis pasi- 

siilaukus atsakanezio

Ii ir

tos prioszi ligos.

tai gali
arba inpulti in rankas kito ara
bu skyriaus. Juk szis krasztas 
jam visai svetimas; jis jo ne
pažįsta. <) jeigu inpultu in kitu 
arabu rankas, gal jau tenai no- 

tokio globėjo, koki

Vt-
ll i evo valiai ir
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STEBUKLINGAS LAIK 
’ RODIS.

Niekas iki sziol dar nebuvo ma
tes visame miestelyje tokio 
puikaus ' laikrodžio, kokis da
bar radosi lango

laikrodi. 7 * iį
Pasiirtu laiku tapo laikrS- 

dis nugabentas in Ločardo pui
kia valgomąja. Aplink didyji 
stala sėdi Locard ir jo draugai, 

juokdamosi

:‘OM-’X

ik

pajii'gu toj 
sunkioj kelionėj. Jisai jam sa 
jausmingai maloniu žvilgtert* 
jimu padėkojo už jo tokia ge
ra szirdi ir prielankumus. Tat
gi jis savo visas pajiegas suvie
nijo, kad galėtu keliauti toliau, 
bet netrukus jo silpnas prigi
mimas valia ir troszkimus in- 
galejo. Kojos atsisakė nuo pak
lusnybes, keliai jo susirieto ir 
jis parkrito ant žemes.

— Mirsztu — susznko silpnu 
— Palikite mane!... teve.

— Czionai tiruose negali lik
tis — atsiliepe jaunas vadas, 
pamatęs gulinti ir beveik pus

Klausyk 
manes! Indek savo viena koja
balno kilpon ir užsikabinės prie 
manos drneziai laikykis ir nie
ko nesibijok.

Ta. pasakęs in savo draugas 
prabilo arabiszkai ir tuojaus 
isz balno kilpos isztrauke savo 
koja. Praneiszkus iszklause jo 
patarimu, 
kilpon
rankom apsikabino.

— Laikykis drueziai! — atsi
liepė jaunas arabas ir, nuož- 
riiiu balsu surikęs, paliuosavo 
priesz save, o arklys kaipo 
pauksztis oru nuskriodo su to
kia sunkenybe per platus smil
tynus. Dar

rastu sau 
ežia turi.

Geriausiu buvo dalvkir nei 
nemislyti apie pabėgima, 
lik atsiduoti
laukti ateities, kokiu nors per
mainų.

Netrukus jam ir kitiemdiem 
jo draugam arabai pailave bis- 
ki daktiliu ir rvžu ir daleido 
tyro vandens atsigerti. Taip jie 
susidrutine atsigide atsilsėtu 
paimu pavėsyj.

Tolinus bus.

3m1

Nesikankink su
Reumatizmu) r 

Neuralgiją Strėnų Diegliu

balsu.

gyvi Pranciszku.

Skausmais Krutinėję 
Skaudamais Muskulais

Patrink truputį su

Pain-ExpallBriu 
aut skaudamų vietų, ligi pa
jausi odos degimą—ir užganė
dinantis, malonus palengvėji
mas tuojaus užstos.
Tikrasai P<un-ExpeUeris turi 
INKARO Vaisbaženklį.
t-xrr.«nag-----sz,r=—.....

i n dėjo savo koja 
ir jauna arabu abiem

save

tynus. Dar du ar tris arabo 
riksmus Praneiszkus iszgirdo 
o paskui neteko sanmones; net 
nejautė smarkaus vėjo pro jo 
ausis duzgianezio, kuris jam 
tik plaukus ant galvos in visas 
puses mete.

In kelias minutes vejakojis 
arklys perbėgo visa atokumu, 
kuris keliauninkus nuo paimu 
buvo atidklines. Arabui diliai- 
i f ' .i ii- ,

kius arklį, Primciszkus be jaus-

t
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LIETUVON IN 10 DJĘNU 
per SoallMinipten ant Milžinu laivu 
Vienatini* vandeniu kelia* Lietuvon 
Aquitania Mauretania 

Berengaria
Iploidžla New Yorka ka* Utarninka 
Greitas persėdimas Southampton^.

.Lietuviai ypatiszkai lydėti
In HttinbįU'tfa 3 klosa $103.50 Karei* 
Piliava 3‘ ktesa $106.50. Tax extra 
KELIAUNINKAI ISZ LIETUVOS 
sėda aut laivo Piltavoj važiuojant 
in Southamptona ir ten persėda 
ant milžinu laivu. Kožna savaite, 

tireieainu*! laitai pasaulyje.
Informacijas apie prekes ir reika

lingus dokumentus del iszkaino ap
mokamu keliauninku galite gauti

Vienatini* vandeniu kelia* Lietuvon

Piliava 3‘ ktesa $106.50. Tax extra

no bllc agento. Pareikalaukite.' Yra 
viena* jusu mieste ar* apielinkeje. 
CUNABP LINU, f

25 Broadway* 
Tort
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tharninko vakaru ant de- 
szimts adynos,

Ten kur gyvena doros mer- 
gynos ( ?),

Kas lokis naktį bomba, meto, 
Kada sprogo, visus langus, 

iszbclde;
Ne tiktai to namo, bet ir kitu 

namu, 
Nekuriu kaimynu, 
t) tai buvo mergos, 

Balandėlės Lietuviszkos, 
Dabar biznis morgu payi’o, 

Visos in kitur pabyro.
Mat norėjo per įauga in vidit 

i m nešt i. 
Bet negalėjo pataikyti,

Tai ant st ryt o puolė, 
Aplinkinėje mirus langus isz- 

beldo.
Merginos po tam ižsibostino. 

Kur dingo niekas nežino.
Tai dėjosi painaiije, 
Badai Baltimorejo.

flk ■¥*

Kur morgu daug, o vaikinu 
mažai.

Tai jau szirdoles negerai;
\ iena toki pleisa žinau, 

O ir pat i ten buvau, 
Tonais yra i n va los merginu 

(> suvis mažai vaikinu, 
Bet jokios sarmatos 
Ba iszejusios in szaiis žiuri, 
Ar kokio szpieliaus su bam- 

bilum nepamatys,
Pas s-nve in sveczins pasivadys. 
Na ir atsiranda tokiu avinu, 
Galima sakyti kvailiuku,

• Ka’in stnba: IhVdžlIha, " 
Tada jau būna gana.

Turi t ryti tol, 
mamai duot.

Tuojaus atgabena munszainnti 
Gero dukra ir nrninut i,

Dnkrolia apsikabina, 
Tada biodnn vaikina, 

(t mainyte ženteliu vadina, 
Kada, apsvaigina.

Ta pagauta vaikina,
A |) k ra u s t o k i sze n i 11 s, 
Iszyma. visus pinigus, 

Popierinius ir nikelius,
Ne ilgai tokiu suras, 

Vaikinus kurie susipras. 
Nes tokios mcrgicos tik rabinu, 

apgauna.
# ■*

Tūlas vaikinais net tris mer
ginas pamylejo,

O Kad su visoms apsivesti 
negalėjo,

Net ir kunigo klausinėjo, 
Bet tasai rodos duoti negalėjo. 
Susitarė su viena, isz tu trijų, 
Kad turi trauktis no (n dvieju, 
Kad iszvaževia szliuba yms, 
Tiktai paliudima. nuo kunigo 

payms.
Kaip sutarė toip ir gana, 

Kunigas davė laiszkeli, jo 
tai jaunikis o ji mergina, 
Tiktai beda buvo, jog jis pi

nigu neturėjo,
• O gaut isz niekur negalėjo. 

Mergina, sako:

rn

r n

r-’

J

neturi.

Doleruka

Visokeis budais

O*

ttiu

J

1

$

1

“dusziuk ne- 
bedavok,

* Te tau 200 doleriu—pasikavok 
Tn kitur iszvažiuosiva, 
Ir susivineziavosiva.

Jaunikis pinigus paėmė, 
In miestą nusidavė 

Apsireikalaut,
O jei liepe palaukt.

Margina kolos valandas lauko, 
Ir mylemo nesulauke.

Dabar visos trys bėdavojo, 
Ir rodavo,je, 
Ka padarys,

Kaip garnys pas visas atsi
lankys, 

O kaip žinonis mena,
Tai dėl'Visu atnesz po bei- 

bukia žada, 
Jeigu visi vaikinai toip pa- 

daiytti;
T '

Tai inergicos ant kaklu nesi-

bar radosi lange Mį k rodžiu 
Pierret. Tai buvo dailus darltas 
ypatingo inistro. Kiekvienas 
praeivis liko stoceti, kad pa
žiūrėti in laikrodi, ih jo darba 
in jo dideli gražiausio porce- 
lano ciferblatą, iii kaipi auksu 
ži ba n czi 11 szv y t u o k 1 o.

Pierrot buvo vyras jaunas, 
ka, tik suaugės, vienok, jis vi
suomet tylėjo ir mažai kalbėjo. 
.Ji sloge didele rūpestis, 
septynių motu buvo szitojo pat 
krautuvėje jo tėvas nužudyt

Kas buvo tuoju žmogžudžiu 
nepasiseko 

surast i,
žmogžudys, kuris belo dar pa
siėmė 50,000 franku pinigu kar 
tu su savim, taip sakant, visus 
tėvo sutaupytus pinigus.

t’žejns tamsai tankiai Imda
vo matyti kaip jaunasis Pierrot 

po miesteli lyg 
ir tas žmo-

Policijai 
budu

• • •
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jokiu
kas buvo tas

Jis

vaikszcziojo
k* o j i esz kodams s, 
gus, kuri jis jieszkojo, buvo bo 
abejo, jo tėvo žudytojas.
szitaip jau per ilgus metus sau
gojo, vienok,
mos.

Neseniai Pierret buvo apsi
lankęs Paryžiun isz kur jis par
sigabeno szita puiku laikrodi.

t r\'. 
r- ?

be jokios pasek-

atkreipianti viso mii'stelio 
ventoju at ida.

“Meldžiu, eikite artyn 
re jis žiūrėtojams,
susirinkę pasižiūrėti tokio ne
matyto laikrodžio.

kainuoja szitas laik-

’’’ 
kurie huvo

Kiek
rodis?”

“ Penkis szinitus franku.
“Tiek daug! Tai tokiu budu 

tamsta rasi tiktai viena žmo
gų visoje apielinkeje, kuris Su
stengs ji nusipirkti!”

“Kas yra tuo žmogum?“
“Žinoma, Locar, turtingasis 

Locard, kuris jau rengiasi ap
sivesti ir kuris nelabai p;ii<e 
ant keliu szimtu franku, jeigu 

naujo irt ik kas jam pasitaiko
»>

Ar tamsta

y ?

> » t

y pa t ingo.
“Ar tamsta nebūtum taip 

malonus su juo pakalbėti apie 
szita laikrodi?”

“Mielai”.
1 jacques Locard 

daugelio priežnseziu miestelyje 
nelabai kenuzianui. Pirmu da
lyku tai buvo tas, kad jis neti
kėtai ir labai staiga praturtė
jo, ir szita turtą, ingijo jis isz 
nežinomo advokato. Paskui jis 
buvo žiaurus ir brutaliszkas, 
ir ant galo visuomet duodavo 
pajausti, kad 
galingas.

Dalykas visgi nelabai sekesi, 
nors Pierreto draugai ir labai 
tikėjosi geru pasekmių isz to
kio pasiulinimo.

huvo del

jis turtingas ir

1

kad nueiti pas 
ir pasižiūrėti

Pierret patemijo

Kodesi, kad 
vardas Pierreto dare ant szito 
žmogaus koki tai ypatinga ir 
keista inspudi. Kodesi, kad jis 
nieko nenori nei žinoti apie 
1 beret. Galugale x isgi leidosi 
prisikalbėti, 
laikrodininku 
laikrodžio.

Kuomet
ateinanezius, su Locardu pry- 
szakyje, per jo veidą perbėgo 
y pa t i n ga s n u si szy pso j i m a s.

Locard inejo kaip ir papras
tai su dideliu triukszmu.

“Ar szitas yra tuo ypatingu 
laikrodžiu?” tarė Locard, su 
paniekinimu atsukdamas nuga- 

ir neva žiureda- 
Po trumpam 

susitaiko pirkėja

gi r tuoki i uodam) 
ir dainuodami.

Laikrodis mnsza vioniuoli- 
ka. Lyginai sidabriniai varpai 
skamba laikrodžio mnszhnaA. 
Kokis gražus balsas! 
mot 
klausydamas 
muszirno.

Vidurnaktyje vėlgi pasigir
do szitas skambus laikrodžio 
muszimas.

Staiga
1 musu.

J

Xiekuo- 
negalejo pavargti besi- 

szito laikrodžio

pa Ii e k a kambaryje 
Stebuklingu budu už

gesta liampos szviosa, o tuo pat 
kartu užsižiebia szmekliszkai 

laikrodžio <*i-
nžsižbbi.'i 

melsva szviosa 
l'ei’blal as.

Laikrodžio \arpai jau nemu- 
sza. Bot jn vieloje 
paslapt inga>.
sas. Yra 1ai kaipo žmogaus 

nuolatos kartoja: 
l.<»eard! Jacques

girdimas 
ypatingas bal-

is.
balsas, kuri

Jacques
Locard!’

Lyg neb\ Ii-ii sėdi szeimynin-
sveeziai ;:ž stalo.

Jacques
Prisipažink! Prisipa-

4 4

y1

Yra

k i

susznko svecziai
szitos sztnkos?

kaip tamsta
visai iszbales

4 4

kas ii
Jacques Lec;ird!

1 .oca rd! 
žiuk!“

“Locard!“
“Ka re i szk i a 
Bet, del | )ie\’o, 
isz rod a i ? Tamsta 
lyg kreida.“

Jacques Locai'd! Tu žmog
žudys!“

“Tas netiesa!” suszunka Lo- 
eard, “kas drvsta ta sakyti!”

“Jacques Locard! Tu esi už- 
muszeju senio Pierreto!”

Girdeli balsus triukszmas ir 
dūsavimas. Locard vra atsisto
jęs. Jam gerkle užimta, ji lyg 
kas smaugia ir jis tveriasi sau 
už kaklaraiszio, kad kiek dau
giau gauti oro.

Balsas, \ ieuok kalba toliau, 
be pasigailėjimo, dusliai ir ne
matomai, lyginai kad paeitu 
isz kokio grabo. Jis vis atkar
toja ta pati sakini, ta pati bul
su apkali inima. Locard at si st p-
ja, klaupiasi 
1* H

sipažyst u 
jisai.

ant keliu ir vėl
sugriuva:

\sz prisipažystu! Asz pri- 
viska!” suszunka 

Taip, asz buvau senio 
užmuszeju, buvau jo 

O, kad tik sustotu 
»y

Vienok balsas nesustojo, bet 
reguliariszkumu, kaip ko-

4

I ’i e i reto 
plesziku! 
szitas balsas!

sų
kios maszinos, jis tose tolyn.

“Tai tas prakeiktas laikro
dis, kuris ežia kalba, 
Locard ir 
papurtė ir

” suriko 
patveręs laikrodi, 
trenk e in grindis, 

kad net visas subyrėjo, o isz 
jo vidurio iszkrito metalinis 
popiera apvyniotas cilinderis.

Pierret, kuris stovėjo lauke 
girdėjo, inszoko per 

atvira Įauga kambarin ir pat
vėrė Locard už gerkles.

“Jus visi esate liudininkais, 
kad szitas žmogus yra žudyto
ju mano tėvo!” susznko ji
sai.

ir viską
i

ra Piėrretui 
mas in laikrodi.
dorojimui susitaiKo piiKojus 
su pardavėju. Locard pamoto 
su pasididžiavimu penkių szim 
tu franku pinigą ir paliepė, 
kad laikrodis butu ta pati va
karu nugbentas 
jojo valgomojoje,

“Szi 
draugai, 
szventinsime szita laikrodi su 
vakarėliu,” susznko Locard.

(Vienok szitas pakvietimas

ir pastatytas

mano mielivakaru, 
uplaiktysime ir pa

kabytu. j skryneles ei

nederejo Piorretui).
”Kokiu laiku!”
“Devinta!”
Kada Pierret liko vienas, jis 

sudegino gautaja ponkszimti- 
no. Tada nuėjo in savo užpaka
lini kambarį

cilinderi intaise ji in
ir iszcmeS isz

mano

Mat savo tyrinėjimuose pri
ėjo Pierret prie to, kad jo tęva 
nužudė tiktai kokis draugas. 
Nes kas galėjo žinoti, kad tė
vas turėjo ta. vakaru tiek pini
gu su savim, kad ant rytojaus 
galėtu juos kam kitam sunau
doti?

Szita idėja, neatsitraukė nuo 
Pierreto diena ir nakti ir ji ve- 
de ji kaskart prie tikrojo kelio. 
Boto atkreipė Locard ant saves 
ir t neini Pierreto atida, kadjis 
jo netikėtai ir staigai pratarė
te jo ir tai greitai po tėvo nužu
dymui. Vienok, neturėdamas 
jokiu tikru davadu apkaltini
mui Locardo, Pierret sumanė 
indirbti fonografa in szita pui-

%

ku laikrodi ir ji padaryti taip 
puikiu ir brangiu, kad tiktai 
vienas Locard galėtu ji pirkti. 
Ir tokiu budu jam pasisekė pa- 

kalejiinni žudytoja irduoti i 
plėszika savo tėvo.

t
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— Nedeloje szv. P. Ražan- 
cziavos.

— Panedeli likos suriszti 
mazgu moterystes Kranas Vai-
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— West Coal ulieze jau li
kos iždeta plytoms. Dabar uli
eze iszrodo pnikei.

— Kazimieras Kajokis isz 
cziunas isz Brooklyn, N. Y. su ’ Germantown, aplaike sulauži- 

ma kojos ant Marion Hoigts ir 
likos nuvežtas in Ashlando li
gonbuti.

— La idot uves 
vinskio,
nžmnsztas Derringer kasi k lo
sią atsibuvo isz velionio namo 

Grove, su bažnytinėms

Petro Strn-
2(> metu, kuris likos
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Adomas 
Hazletono,

p. Izabele Savage ( ?) isz Shep- 
tono. Linksma svodba atsibu
vo pas nuotakos tėvus.

— Už peržengimą važiavi
mo tiesu likos aresztavotais ir 
užmokėjo bausmes sekantieji': 

Mikuckis isz West 
Jonas Gražulis ir

Vincas Zukauckas isz miesto.
— Pana Izabele Darasevi- 

czinte iszkeliavo in .Jefferson 
ligonbuti Eiladclpbia, mokytis 
ant norses.

— Nuo Seredos miesto pie
niai pakele preke ant pieno vie
na centą. Dabar kvorta pieno 
kasztuoje trileka centu, o puse 
septini centai.

— Ar matot orini laiva ku
ris perleki* per miestą Panode- 

kuris loke in Saint 
na ujanses

Strytkariu streikas užsi- 
nrs abi szalis su t i k<> it

Traška nekas.

Zions 
pamaldoms. Velionis buvo ka
reiviu Erancijoi, paliko tėvus, 
penkis brolius ir dvi seseris. 
Palaidotas ant liet u viszku ka
piniu Szenadori.

— (’zionaitinei daktarai ku 
rie priguli in iinije dabar roika 
Jaus nuo ligoniu $1 už atsilan- 
kima. iii ofisą, at važia vima in 
namus $2 ir daugiau, nakti $4, 
cziepinima su pabudinimu 

gymimo metrika 50e„ 
už gimdima nuo $25 ir daugiau 
nuvežimą ligonio iii Asldanda 
$15 o iii Eiladelpbia $50 ir dau
giau. l’osios prekes yra del vi
so Skulkino pavieto. — Ir 
daktarams 
dyka o 
ki darbininkai kuriu algos ne- 
kvlo o turi mokėt už viską tiek 
kiek ir 1 iojoi. ka aplaike padi
dinimą mokesezio.

$1.50.,
su

pavieto. - 
nubodo dirbti už 

kur kit i profesijoną 1 isz-

kirto prie AR MANAI PIRKTI NAMA?

Nepažino atvažiavusio sunaus 
isz Ameriko. Dolerei priežas- 

te papjovimo.

i i

— aiszkino

riai iszszoko isz vežecziu 
davė žmogeliui kelis 
uitis pinigus 
ra m sc z i u od a m a s 

Pamažėl,

(Tikras atsitikimas)
Eisi, ponaiti, va szituo ta

keliu, ten už krumu bus kryž
kele — pasuk in deszine pro 
medini kryžių ir už kalnelio 
pamatysi kaima,“
Jonui pražilęs senukas nenu- 
laikyllamas arklio. Jonas vik- 

, pa- 
popieri- 

ir lazdele pasi-
nuojo krū

mais. Pamažėl, besidairyda
mas in visas puses, Jonas pe
rėjo krūmus ir priesz jo akis, 
tartum nenurimstanti siūbuo
janti jura, iszsiplete lygus pa
dūmavę vasarojaus laukai.

Pakeles pievose, 
mate per

nors nesi- 
dregna ūkana bet 

girdėjos, kaip prunkszte ark
liai žvangindami
pancziais ir kur tai netoli su
lojo
Priėjės artyn

geležiniais

užkimusiu balsu szuo. 
pamate gulinti 

ant alkūnes Tamoszinnn Sto
pa, ir nei nepajuto, kai suriko 
artvn eidamas: 
vas,
va, pažiurėjo in ji delną prie 
kaktos pridėjęs, 
atsake, žiūrėdamas in ji: 
kas, sveikas!“

i

“Sveikas gy-
Stepai!’ Szis pakele gal-

taip-pat ne rojus, pinkis, pin
kis, lyg juodas jautis — vos 
pilvą pramaitini. Ne tik kad 
skatikas liktu, bet kartais ir 
duonos stingi, laikai sunkus 
pas mus, nieko neiszdarysi.“

“Dabar gi savi valdo, ne
jaugi negeriau, kai pirma, žmo
noms?” — teiravos Jonas. Jis 
paskui iszsieme sidabrini port
sigarą ir abu užsirūkę minksz- 
tus poperosus. Stepas nusi- 
cziaudejos patrynė akis irtose 
toliau savo pasakojimu: 
žinau, gal kai kam ir goriau, 
tik nedarbo žmogui.

Sunku, Jonai, darbo žmogui 
Lietuvoj gyventi.“

Tai pasakęs Jonas atsisvei
kino su'Stepu ir leidosi kaimo 
link. Jis perlipo tvora ir perė
jos skersai daržo dobiliena pa
sisuko tolyn, kur
kaimo prie vieszkelio dunkso
jo sena, aptriauszejnsiu stogu 
jo tėvu gritolo. Skubiai priėjus 
pasibeldė in duris ir dreban- 

szirdimi eme lankti, kol 
mielas pažįstamas

‘ ‘ Ne-

toliau nuo

> *

ežia
pasigirs 
balsas.

“Gal ir jie nebepažins?...
— galvojo Jonas, o tuo tarpu
gritelej pasigirdo negarsi kal
ba ir sunkiais szliaužianeziais 
žingsniais priėjės senukas pa
la use isz priemeneles:

Kas ten?...“
Inleisk, tėvuk, esu pavar

gai vandens

mas duris. Pastate szviesa ant 
mažo langelio ir omo dairytis
polesiais atsiduodancziomis ka
marėlės sienomis. Viskas rodos 
taip-pat, kai paliko. Apsidairęs 
ir pastovėjęs kiek, emo rengtis 
gult. Ilgos keliones iszvargin- 
tas, greit jis užmigo saldžiu ir 
ramiu miegu. Senukai tylėda
mi sugrižo kambarelin ir vie
nas po kito vėl sugulė. Kelio
lika minutu gulėjo jie tylėda
mi. Balzgana menulio szviesa 
gaude sutemas gritelej, kurios 
drėgnos ir rusezios žiurėjo is'z 
kereziu in juos gulinezius arti 
susiglaudusius. Užsi rydama

menuo ir ji lyg koraudonas
drebaneziomi^ rankomis jiesz- 
kojo už kaniko. Jonas smagiai 
prasižiojės,
knarkė, o po galva buvo pri
gulta ranka, gi kita lengvai 
padejes ant krutinės laike. Se
nute stovėjo prie spintos kele
tą minueziu, 
isz užanezio
turn kojomis nesiekdama že
mes priėjo artyn. Drebėjo jos 
kojos, akyse vyzge protarpiais 

ugnys, o galva eme

atmesta galva

Ant. J. Sakalauskas
LIETTTyiSZKAS OBABORIC8 

IK BALBAMCOTOJAB

gulta, ranka, gi kita, lengvai

paskui iszsieme 
skustuvą ir tar-

«

I'C

**J J.

lio ryta, 
Louis, M o. Yra tai 
oralaivys kuris likos padirbtas 
n(*senei ir kaip rodos lėks iii 
Žiemini poliu. Laivas iszrode 
kaip mažulėlis batonas nes ra
dosi on* apie .'>000 pėdu.

baigė,
geli arbil mot.

— Albertas
brolis graboriaus, neteko pirsz- 
1o, kuri elektrikinis pjūklas nu

darko Mali. ( it y
Lumber < o. Nuvažiavo in Ash
lando ligonbuti ant gydymo.

Isz priežasties kad ne
siranda marketo ant smulkes
niu anglu, keletą apelinkinin 
“vaszeriu” likos uždaryti ant 
kokio tai laiko. Keletą desetku 
vvrn tokiu bndn lieka bi* dar
bo.

vaszeriu

Gerimisia proga yra insigyti 
geru namu didmiestyje New 
Yorke kur y ra proga 
sokis darbas. Turiu 
mid įvairiu namu

<
I *eiins\ Ivanijos liet aviu 

patarnavau pirkime namu, ir, 
yra pilnai užganėdinti.

Del platesniu žinių raszykit:
V. Szabnnas, Real Estate

( Vieny bos name )
!!>.'» (1 rand St., 
Brooklvn, N. Y.

miesto 
iiui

gauti vi- 
parda vi- 

geriausioje 
lalyje, kur jau dauge-

— Nedėlios ryta aplinkinė
je Delano, Lofty
nupuolė sniegas ir užėjo gana 
dydele permaina orą.

— Gustovas Samaloskis su 
prisiegelia likos

ir ((Įuakake

plakės savo 
aresztavotas ir turėjo užmokė
ti už laja privilegije. Ar nege
riau butu jeigu Gustavos butu 
už tuos pinigus nupirkias savi1 
pa cz i u1e i oze v e r i k u s.

— Daktaras Jonas Stein, 
kuris kitados gyveno Szenado- 
rije, nuo kurio nesenoj jojo pa 
ti aplaike persiskyrimą, apsi
vode su p. Helena Rynkrvicziu- 
te. Pora apsigyveno 1 lazletone.

ATSAKYMAI.

J. S. Girardville, Pa. 
neszimas

D:i 
nuėjo in gurbą kur 

visi silsysi ka bijo pasiraszyti 
savo pravarde.

V. M. Mount (’armrl, Pa. — 
Acziu už gerus velinimtis. 
gul loję, gal atejtejr staugs. 
Tokiu “milemu Drieteliu“ ne

kala
prieteliil 

bijom, nes neužilgio visi
Jau ir teip kaita likos 

nubaustas, mat ka Dievas gel
tai pirma atima

gaus.

dže nubaust,
jam protą.

J. D. Plymouth.
riau tamistelia padarytum, kad 
praleistumei laika raszineda- 
rna kokia smagia pasakaite, ne 
kaip daines ir poezijos. Isz ta
vo raszto galime da si p ra st, jog 

nebusi, nes neturi antpoete 
liek mokslo.

Ar noge-

Matykite szitus 
priesz pirkimą 

----- ---

Keeley Peczius 
Estate Heatrolas
Maytag Skalbyues 
Coffield Skalbynes 
Linoleumas arba 

klijonkes.
Ant lengvu 
mokeseziu

H. J. Heiser & Co.
27 E. Centre St.

kurie

(t.82)

Gera farma ant pardavimo su 
visais padarais ir gyvuleis.

Gera farma, 100 akiu ‘uždirb
tos žemes o *2S 
jauni arklei, 1(> karvių, 
sziun 100 visztu, 
aneziu, su savo 
ku numosią ir t vari uosiu, žo
džiu, viena isz gerinusiu fnrinu 
aplinkinėje, arti New Kingol- 
do o tik (i miles nuo New Phi- 
Indelphios. 
kaip: bainderis, 
lema, 
t ra k t ori s, 
szaltinis, 
važi liejimo

sugirria, trys 
su vir- 

14 kiaulių, 
loenii elektri- 

t vart uosia,

i n žiną s, 
sveikas

Aanjos maszinos 
pjovimo, ku- 

sejama, piimpa, 
geras ir 

darbinis ir del pasi-
autoinobilei, daug 

sziono, korini ir bulvių ir nau
jas su vaiseis sodas. Namas ko- 
nia naujas su 12

g 
nyczia. Parsiduos viskas no 
brangei nes loeninkas iszva- 
žinoje in Lietuva. Atvažiuokit 
in New Ringold, Pa. o 
to ant adreso.

(’įtarios Zionins
R. P. I). No. 2 
Orwigsburg, Pa.

ilumais, nau- 
reradžius, szedas ir korni- 

Parsiduos viskas

raszv k i-

(I. 0.5)

TEMYKITE’

Isz priežasties štoko van
dens, nevalo naudoti guminiu 
paipu. Uždrausta sziuruoti 
porezius ir peimentus, mazgoti 
automobilius, žodžiu: nereika
lingas naudojimas vandens yra 
uždrausta. Paipos, kranai ir 
t.t. kurios yra kiauros turi bū
ti tuojaus pataisytos nes bus 
tokiems vanduo sustabdytas, 
t.f.) Mahanoy City Water Co.

ROYALMAIL |
IN IR ISZ LIETUVOS.

“ORDUNA” “ORBITA”
“OHIO” “ORCA”

Tie laivai yra nauji ir moder- 
niszki visame. Geriausi del juru 
keliones, žinomi del gero patar
navimo ir vigados visame. Geras 
ir užtektino valgio paduodamas 

* ant baltai uždengtu stalu. Szei- 
minios, moteres ir vaikui gauna 
spcciale patarnavimu.

ROYAL MAIL STEAM 
PACKET COMPANY, 

M Broadway, New York,
arba pat vietiniui agentui.

ir negarsiai 
“S ve i 

“Ar jau nebe
pažįsti, Stepai, kad taip nuste
bės žiuri“ — paklauso Jonas. 
“Tai, mat, nepažįstų pono, o 
kas 
atsako Stopas.
sūnūs Mok i on i o. 
na s, pono 
kos,’’
no ranka. “Sėskis va, pasikal
bėsimi1’’..- ir pastūmė jam
žema

Tai, mat, 
gi toks isz kur

4 4

t «

Asz — Jonas, 
M 4 4

Die, tai isz Ameri-
kalbejo kratydamas Jo-

A, tai Jo-

ir pastūmė 
reczkute atsisėsti.

kyk tu man nepažinau ir gana. 
Sugrįžai mat, a? Tėvukai svei
ko vis nuaimanuodavo, sako 
dingo musu Jonukas, kaip ak
muo juroj. Paseno ir jie varg- 
szai, akimis nebeprimato, ka- 
gi — szmotas metu. Bet dirba, 
da ir szimet gano kaimo ban- 

ha labai au

4 t Sa-

da. Nudžiugs, 
džiugs, tokio sveczio susilaukė.
Žinoma, ir su doleriais, — o 
kad žinotum dabar doleriai ir 
doleriai, 
kis.“

Stepas

visi kiti pingai nie-

areziau prie ugnia- 
kurio prislinko, iszsieme cepli- 
ne liulka ir eme kiszti geltona 
kudlota tabaka. “Sze, gal mu- 
siszkes rūkysi, namie auginta“ 
— kalbėjo jis pagaliu jieszko- 
damas tinkamos žarijos nžsi- 

Jonas irgi pradėjo 
pypke

Ale suaugai, suduže- 
kad nepaži-

amerikoniszka
11

sakyk, kurgi ir

degimui, 
savo 
kimszti.
jai, nėra dyvo,
nau — kur czia palyginti. Kai 
iszvažiavai — beūsis vaikezas. 
Nieko nepadarysi — Amerika, 
mat, ten tuoj, ba, kitoks žmo
gus. Na, tai
kai gyvenai, jau bene penki 
metai, kai tėvukai skundos, 
kad neraszas. “ “
kiaus, platus jis“ — atsake“ 
“Su Amerikonais kare buvau, 
vokieczius muszem franeuzu 
žemoj, paskui dar aukso kasyk 
lose dirbau ir kai sziek tiek su
sitaupiau, nusprendžiau grižsz- 
ti.”

i 4

Po svietą Irau 
j, — atsake

ne, vis jau 
žmones savi)

per-

— žinoma —

Žinoma, kur 
savas krasztas, 
uenoroms pasiilgsti 
trauke ji Stepas.

“Pavargai gerokai, ka ten 
ir kalbėti, bet
skatiką parsivežei. Pats atsi- 

gyvenima dabar 
atmainysi. Tai sakyk gi, kaip 
ten, Amerikoj, — visaip ežia 
kalba, musu Ona irgi rengiasi? 
— klauso Tamuosziunas, isz- 
krates in naga pelenus savo liu 
Ikos. “Nieko, kas ten, — pra- 

Kad asz atsimai- 
, Amerika greit

mainei, ir

dėjo Jonas: 
niau — tiesa, 
atmaino žmogų. Dirbti prisiei
na neregėtai. Iszphrtau, mat, 
lyg arbūzas nuo karszczio fa
brikuose. Mirksti ir mirksti 
prakaite, o ežia užpakaly rekią 
dar “ariap“.

“Sunku, mat, Jonai, vienok- 
apmoka, tai jau gerai,” kal
bėjo toliau Stepas, dažnai de- 
irutinen nusižiūrėdamas. “Czia

f f

< T *

kuomi tai, tartum džiovininke, 
senute pradėjo išžioto kalbeli. 
Balsas jos truputi drebėjo ta
riant žodžius ir 
akimis pro 
blakstienas’ 
priglaudusi savo gyslotus ke
lius prie jos sziltu kojų.

“Ot, tėvai, kad nors puse, 
nors deszimta dalele tu pinigu 
mums paliktu. Nebeprisieitu 
lietuje, vėjuose 
vargti. Duonos 
tams prisipirktume, bulviu bu- 

užsibaigtu netiko vargu

Nėra ir 
davė 
lis.

“O žinai, 
kiek nors pinigu, nei czia nuo
dėmės nei nieko, jis ir nepaisi- 

f f

paimkim, o

iszplestomis 
aptriauszejusias 
smaigstė senuką

szaltus

iszsviesta su

lentos, ir priesz

vargu sulenk-

raukszletu 
atlapna drobiniu 

mates dvi 
“Pa-

asz isznesziu,
gyslos.

4 4

4 4 
gos pakeleivis, 
a t si gersi u.“

Sužviegė duru kyszavielas, 
sugirgždėjo
Jono akis atsistojo žilas, lyg 
pražydus obeli*,
tas senelis. Balti lyg sniegas 
jo plaukai driko 
veidu, pro 
marszkiniu krutino
storos pajuodę 
lauk, ponaiti, 
viduje tamsu, kur ten — pras
ta musu grintolo, su durnais.“

Niekis, tėvuk, man kojas la
bai skauda, pasėdėsiu kiek, at
sigers i u, ir, 
nakvoti — 
ke Jonas. 

i i

jei negalima per- 
iszeisiu,“ — atsa-

Ot, tėvai,

tu, 
d i įmos.

4 i

ir szalcziuosc
visiems me

nereikia, juk jau 
— rimtai atsake sene-

ievai, paimkim

žins del to, tiek daug turi.
“Ka kalbi — 

kaip gi tu paimsi, pabus, do
leriai pas ji, kad ir paimtum, 
v i stiek
prisieis M..

sužinos, mainyti juk 
— atsake senukas.

Užmusz pabudęs, ale tai 
kokia tu glusze, ka dabar ži
nai, koks, isz kur jis.

“Kas ežia sužinos,

i j

Tai visus pasiimkim!... 
4 4

! 9 — tose 
bobele glostydama jo plaukus: 
“Paimk valtutina, su kuriuo 
parszus skerdžium ir lape uo
los.... Taip toli nuo kaimo, nie
kas juk pas mus neužeina. Lai- 

lai tik užmiega, 
ko jieszkodamas

ve! sugriuvo

visokios
ūžti peklos bildesiu, taikant 

skustuvo aszmenis in 
pat gerkle svecziui. ’I’rauki* isz 
viso vieko mykdama ir skustu
vas iszkrilo isz rankos. Paskui 
ir ji pati lyg galingos rankos 

priemelen
griuvo apsikabindama piesta. 
N e begi rd ėjo, ka i su szn i okszto 
cziurliu papliupęs kraujas isz 
Jono gerkles, kaip ilga puto
janti jo sriovo užpylė siena ir 
Kristaus paveiksią. Jonas lyg 
perkūno trenkta*; szoko isz lo
vos baisiai kriokdamas ir di
deliu sunkumu
ant laito. Tonai Voliojos, kolos 
dar keletą kartu, spardos kriok 
damas ir stinganeziais nagais 
pleszo kieta molini laita. kol 
žiauri slėpininga tyla nusileido 
ant jo. Lukterėjus ji priėjo ar
tyn. Jonas tuomet gulėjo atme
tės kruvina pasziansztais plau
kais galva. Isz jo burnos tarp 
sukrekėjusiu raudonu kraujo 
putu styrojo iszlindes stipriai 
sukasto liežuvio galas, a ran
kose laike gniusztns sausu že
miu. Szalti baimes sziurpnliai 
greit ja vėl iszvare priemonei!, 
kol sugirgždėjus durims uždu
sęs inejo senukas. Jis negreit 
atgavės k va pa pradėjo szvie- 

virpaneziu balsu kalbeli:

Laidoja kuaua Numirėliu pagal Nau
jausia mada.’ Pigi preka. Taipgi pri
stato automobilius visokiems reika
lams.

Parduodu visokius paminklus, didel
ius ir mažius už pigiausia preke, todėl 
Jeigu plrkslto POMNINKA UI kreip
ki tos pas meno, nes ase gailu jumis 
pigiau gerlaus parduoti negu kiti.
SOI E. Plas BU Mahaaoy City* Pa.

ATSIUSK TIK >1.60
O gauni nallklo ir apyniu de) 15 gor- 
cziu naminiu alaus
kaip padaryti ir prisiuntlma apraoka-

Geriauala stambi trajanka 60c
Puplalszkat 

Truk-

su pamokinimu

mo.

11.00.

Aukso 
senovės

arba 6 pakelei už >3.30.
3.5c arba 6 pakelei už >1.75.
žolių 30c arba 6 pakelei už >1,40.
Knyga "Daktaras Namuose”
Kanticzkos >1.25. Garsas Dienos Sūdo 
po 50c. Elementorius vaikams po 25c. 
Gyvenimas Szventuju >6.50. 
Altorius Maldų Knygele.
smagus drukas, prasto abdaro po 75c. 
Mlnksztu abparu su kabe >1.60. Celu- 
lohlo abdarais >1.50. Vainikėlis mažu
ke prasto abdaru 65c. Celuioido >1.50, 
Minksztu abdaru >1.25.
popieros 30 gatunku. tuzinas už 65c.

M. J. ŽUKAITIS.
451 Hudson Ave. Rochester. N. Y.

Laiszkamo

JONAS M. CISARIKAS 
Piro Iiooraieo Ageit

Apdraudžia (Inszurlnlu) Namai, 
Tavorus, Naminius Rakandus, 

nuo Ugnies.
Gertaasfose Kompanijose

į .............Ml v

>16 W. Mahaioy Avė, Mahanoy City
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Tvircziausia Lietuviszka 
Banka

Didele kaucija sudėta Valstijos 
Banko Departamento.

Esi u po priežiūra Valstijos, teip kad 
pinigai sudėti mano Bankoje negali 
pražūti.
palaikimui. Siuncziu pinigus in visas 
dalis svieto pagal dienos kursą, ir 
parduodu laivakortes kompanijų nu- 
statytams kainoms.
portus keliaujantiems in
Viskas daroma teisingai, greitai ir 
pigiai. Raszykite apie kainas o gau
site teisinga atsakima. Adresavokitt-:

V. LAPINSKAS
601 W. Mahanoy Avė. 

Mahanoy City, Pa.

siu
“Vaje, motin. Dievo tu mano, 
klausyk nelaiminga. Nežinai, 
tu nežinai ka butumern pada
re. Doleriai, prakeikti doleriai, 
jiems niekuomet auku neužten
ka. Valka savo butumern nužu
dė. Tylėsi tu, nelaimingoji iki 
karszto, mirsztant jis dovanos 
tau ir man.“ Senukas nusviedė 
savo rudine ir atsikosejes tose 
toliau savo sumiszusia kalba.

“Man užėjus ir papraszius 
smuklininką degtines, jis pa
sveikino su Jono atvažiavimu. 
Viską nusakė: kai jis buvo už

kalbėjo. Geresnes
jam degtines davė. Melskis, de- 

Dievui, kad atitolino

Priimu pinigus saugiam

Parūpinu Pasz- 
Lietuva.me rankose, 

ineisi buk 
jei miegos ir apsiruoszi bema
tant?...

“Ar iszdukai! žegnokis, kai 
gi — juk tai žmogus...

“Et, tu ir bobos nevertas, 
tėvai, bailys koks tai, ka gi jis 
tau padarys, miega gerai, o jei 
ne sugriszi ko nors pajieszko- 

Ne!“ — pertrauke se
nega Ii u taip, kad nors

miestelin keli 
negi truksi, tik 

— ragino ji

Nepažįsta 
paseno,

— pamanė jis: 
vargszai, skurdas 

kankina juos.“
tarpu skambaneziai atsikosejes 
isz indubusios
kalbėti grintelen:

Kelkis, motin

4 4

Senelis gi tuo

krutinės, ome Et, tu ir

„N

“Kelkis, motin, ponas nori 
užeiti pasilsėt, vandens rask!.. 
Senute, vienplauke atsikėlus ir 
suradus mažažibalo lempele, 
uždegė ja prie stalo. Balkšva 
jos szviesa apszviete suodinus 
<i(‘iiojus, o senute, padėjus lem
pele ant 
surado moliniu puodeli, prisė
mė vandens ir'padavus Jonui 
atsisėdo kita pus stalo kalbėda
ma. Ta pati senute 
stovėjo Jono akyse, tik dabar 
raukszliu didesnis tinklas drie- *
kės jos tamsiu veidu.

Krutinę gi jos puosze visa 
kolekcija, invairu brostvu. ‘Tai 
isz kur gi ponaitis ?... Prisieina 
mat, ir tamstoms nakties blu- 
dumu eiti...” 
kas ant keliu sudėjus.

“Reikalai, matusze, dar tu
riu szmota eiti, o pavargau ne
regėtai. Asz užmokėsiu gerai, 
leiskit kur nors pernakvoti.“ 
Jonas iszsitrauke viena kezula 
doleriu raudona timpele ap
juosta, paskui auksinu ir pada
vęs senutei 
visus in kiszene.

“Prastoka pas mus, ponaiti 
ka daryti — dovanok jau../ — 
kalbėjo ji iszeidama karnarelon 
o paskui sugrįžus vėl linguo
dama :

„Kamarelen praszysiu po
naiti, vešiau tenai, mušiu norą, Y 
asz jau. ir lova pataisiau. Ži
noma, galėjai ir

Jis tylėjo žiūrėda
mas, jam liūdna ir gera buvo, 
kad toji sena 
nepažindama, tokia szirdinga 
ir miela.

4 4

medines kaladėlės,

visuomet

— užklausė ran-

szimtine, sukiszo

tik volu dabar 
firaszaii...”

geriau rasti, 
praszau, labai

mocziutc, nors

Tiesa sake smuikininkas 
pas kuri buvau sziadien užejes 
alaus iszgorti, kad ji gera se
nute,“ 
dekojes jai ir dar prižadėjęs 
ryt primokėti, iszejo neszinas 
lempele gulti. J ““Y‘

9

— atsiminė Jonhs. Pa-

4‘Ryt tesužinos 
jie, kad asz ju sūnūs,” — leng
vai nrasitarn Jnnns. nriv«rdn~

tat,

si v ilko savo

jes.“ “ 
nukas: “ 
insigerti butu, o dabar bijau.

“Eik 
žingsniai —
neužsižiopsok “ 
atsikėlus isz lovos.

Atsikėlęs senukas tyliai ap- 
rudinaite, užsi

maukė ant galvos kepure ir ba
sas iszejo pro duris. Jam isze- 
jus, senute perejo pora kartu 
kambari, kažin ko pasirausė 
peczionej, indaujoj pajieszkojo 
o paskui iszsitrauke isz už pai- 
szinos bolkes asztru tėvo skus
tuvą. Prieju prie lango apžiu
rėjo ji plona keistai spindanti 
ir sulenkus insidejo 
Nežinomas
kartojo jos sieloj: 
greiczian!...“ Grinteles durys 
buvo praviros, pro kurias ji at
sargiai
prie kamarėlės. Lukterėjo kiek
ir sumiszusiu protu inejo, jas 
atidarius. Pro maža balanomis 
suspirta langeli szviete pilnas

užantin.
erzinantis balsas

“Greiczian

iszstypcziojus nuėjo

/

e jos ir ka

k a vok 
nelaime.

Senute žiurėjo in ji drebėda
ma, beprotiszkomis stiklo aki
mis ir klausės negalėdama nei 
žodžio beisztarti.

Paskui tik pasvyravus puo
lė ant iszdžiuvusiu gyslotu se
nuko pecziu ir isteriszkai pra
virkus bucziavo juos.

džiaugkis,
kalbėjo glausda- 

saves senukas.
Asz, asz paploviau

“Kas yra, kas, 
motin?... — 
mas ja prie 
“Asz, asz papioviau ji...” 
vos girdimai isztare ji ir, 
dribo prie jo kojų. Szis perszo- 
kes jos kuna inbego kamarelen 
ir sugriuvęs balsu raudodamas 
bucziavo kruvina dar szilta 
sūnaus galva, bucziavo iki ly
to. (“L. Ž.“)

su

SKAITYKITE SAULE

Visada būnate užganėdinti ir gaunate 
tik geriausi tavora už pigiausias prekes 

kada perkate Levit’o sztore.

Siutai, Marszkinei, Skribeles, 
Kepures, Apatinei Drapanos

Levit’o Sztoras
13-15 W. Centre St. Mahanoy City

Uotivlsikas Graborlie

K. RĖKLAITIS
Laidoja Numirėliu Mal 

naujauia mada Ir mokslą. 
Tart aagslbinlnka moteto.

Prieinamos Broken.

Sid West Bpnoo Street 
KJLBAKOT CITI. PA.

Bell Tolopboias No. 141

CAFITAL STOCK lllA.tot.M 
ir PrtrflU I6MJ4AM

Mokama aitra Braceata aat aidlti 
Bliica. Prooaita pridodam prto jus 
Btalxi i Batuto Ir 1 Llopoa, lopai- 
■ait ar ataaasat parodyt kayguto 
ar ao. Mm aortų kad ir jut tard- 
tumot roikala oi mūra baiki, mo- 
palaait ar mažai ar didelio.

Bankai adatas nuo > ryto tk! S 
popiet. Bubatomio > ryto iki 11 vai.

***^

> H. BALL, Prezidentai.
f Geo. W. BARLOW, Vlce-Prei,
C Jos. E. FERGUSON, Kasterint.

*

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY.

Laidoja kunus numirusiu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, kriksz- 
tiniu. veseliju, pasivažinėjimo ir t.t. 
520 W. Centre St. Mahanoy City Pa.

CHAS. S. PARMLEY 
Real Estate Agent. Notary Public.

Jeigu norite pirkti ar parduoti savo 
stubas, mes galime jumis tame reikale 
patarnauti. Randavojame namus, 
kolektuvojame randas. Parūpiname 
visokius insurincus ir teip toliau*.

Kampas Catawissa ir Market St,

Randavojame
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