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Išz Amerikos

namo

Gyvuliszkas gyvenimas szioje 
szeimynoje, net baisu pamislyt.

Milwaukee, Wis. — Priesz 
sudžia Pagem, stojo 50 metu se- 

Szczepaiiski-,
kuriam palicije užmetineja ap
sileidimą szeimyniszkam gyve- 

ir nesudraiidima savo 
vaiku nuo gyvuliszko pasielgi
mo. Tėvas neprisipažino prie 
kaltes ir nežino už ka likos 
aresztavotas.

Sudže paszauke jojo duktė 
ria, kuri liūdino prieszais savo 
tęva, buk jisai žinojo gana gc 
rai apie tai, buk jiji guli drau
ge su savo 19 metiniu 
vienoje lovoje. Kada-sudže jo-

n i me

broli n

feBį*
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DU-KART NEDELINIS LAJ EtASZTIS “SAULE”
ISZEINA KAS UTARNINKA IR PETNYCZIA.

PRENUMERATA KABZTUOJA:
AMRRIKE: Ant vIro meto $3.M. Ant pusm meto $1.50 

EUROPOJE: Ant vi «o meto $4.00.
MV* Lalatkni Ir piningu* vi«»d« niūkiate tiktai ant nito adreso:
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Apleido ji po pergyvenimui su 
juom 35 metu.

Worcester, Mass. -
szimts penki metai adgal apsi
vedė Jami'sas ir Krisi imi P»i 
linskai prižadėdami vienas ki
to neapleist lyg smert. Keturi 
metai adgal, vyras padavęs sa 
v o
gule,

prisiegeliai bankiniu kny 
iszkeliavo in Lietuva 

tiksle iszrinkimo sau g\ venima 
lygir

- — - .. .... . i **e
sios užklausė del ko jiji suliko Les 

si u boję 
gule-

at sake, buk 
szalta todėl vaikai turėjo 
t i drauge idant suszilt.

Tėvas užginezino, buk žinojo 
kad terp vaiku darosi kas to
kio pikto. Sudže paleido tęva.

Po tam likos paszanktas isz- 
gama sūnelis Aleksa, kuris pri
sipažino prie kaltes buk turėjo 
nemoraliszkus susineszimus mi 
savo seseria, l ž ka likos pasta
tytas po 3009 doleriu kaucijos.

Palicije apreiszke 
buk mergina yra paleist uvingo 
paproezio, nes patys isztyrine- 
įo josios pasielgimus ant uly 
ežiu ir parkuosiu, o ta pati už
tvirtino ir kaimvnai.
yra naszliu ir mažai rūpinasi 

savo vaiku, ka
Latilr-

ant to,

kaip ir dauge- 
kurie

apsigyveni i tvvLzkeje 
sniert.

Ant nelaimes 
liams Amerikieeziams
mane panaszei padaryti, bei po 
tam siigryžo adgal in Amerika, 
sugryžo ir Bilinskis a< 
Worcester!, bet rado savo pri- 
siegel ia atszal ilsia, 
jo ilginus mi juom g; 
ne sugrąžyti bankinei

n i n

urs nenoęn- 
,r\ \ (*nl i ir 

s knygu- 
, nes banke rad<»M $3,800. 
Kada sude atsibuvo 

į symas, sudže pavclin

slidžiai, I

perklau-
.----- , .......... ,...........o Bilins-

Ikini isztraukli isz banko 2,100 
doleriu kaipo savo dali.

Pagal pripažinimą budinto
ju Bilinskai po s
veno Lawrence, kur abudu dir
bo drauge ir czedino, pirkda
mi sau nameli Andoveri. 'Turi 
du vaikus vienas 25 o kitas 35 
metu. Pracjta meta ketino sziū- 
myna nuvažiuot iii Lietuva, bet 
pirma iszvažiavo surasti vieta 
tėvas, bei ant savo mdainies.

Bilins-

zliubui apsigy-

• ) \

O gal apsigavo kad atėmė 
sau gyvasti.

( Tooksville, III.
Overturff, 51 melu taimeris, 
m a t y t 1 a b a i a psj jįj] v o ir 11 e b u - 
vo užganadytas isz apsivedi- 
mo, kad ant rytojaus atome sau 
gyvasti ne kaip draugi1 
\ ‘ 1 den,

Duluth, Minn. — hniutos isz mani \ yrui. 
piktumo, kad motina jojo my- szliubiii, 
lemos uždraudė atlankineti ja- idant 
ja, Vladas Kucza, 25 metu, ] tvaria.

amato, nuszove ant virszaus ir tuojaus sugry 
mot i na ir su-

Povasrp

('haries
apie gyvenimą 

ir kur 
raju gyvulei!
Nepavelind matytis su dukte

ria; — nužudė josios motina 
ir pats save.

t

Vladas Kucza, 
sziauczius isz 
ant smert josios 
žeido pavojingai savo mylema. 

Nužudyta motere Stanislova 
metu, o 

met u.
pridėjo 
ir pats 

s m sege n i s, 
mirdamas tuojaus. Mergina pa
sveiks. Palicije rado Kucza ir 
Tarnowskiene ant

j.) ’ i

su są- 
pacziulia Koraline Kiska- 
, patogios naszleles po pir- 

rytojaus po 
pacziules 

mi juom nusiduotu in 
Palikes ja ja nusidavė

Koruli na

Ant 
papraszo 
juom

Tarnowska turėjo .*>4 
josios duktė Teima, 
Po szaudvnmi Kucza 
revolveri prie galvos 
sau paleido kulka in

-- Dagyv.e- 
Jonas Le-

gvven-

ž<> paduodamas stovineziai mo
teriai bonkutia, apreikszdamas 
jai, buk ka tik iszgere isz jos 

Motere tuojaus pa
kinis ligoni

ligonbuti, bet po 
valandų Charles įniro, 

s del ko

t ruciznos.
szauke daktaru,
nugabeno in
keliu
Nepasuk c priežastie 
atėmė sau gyva st i.

Robertas
80 metu senukas, ky-

grim lu.
103 metu senukas atėmė 

sau gyvasti.
Manitowac, Wis. 

nias-lyg 103 metu,
va nd o w sk i s, se n i a u se s 
tojas mieste Manitowoc, a temo 
sau gyvasti per perpjovirna 
gerkles su kiszeninius peiluku. 
Czionais pergyveno septynes- 
deszimts metu, kada da czio- 
naitine aplinkine buvo pusty- 
ne. Paliko penkis vaikus.

Nužudė savo naujei gimusi 
kūdiki.

Lawrence, Mass. — Baisei 
neapkenezius savo dvieju die
nu senumo kūdikio Marije Ža- 
leskiute, 18 metu mergina, isz- 
mete kūdiki per Įauga ant kie
mo, kuri pa lie i jo 
tojaus.
prie žudinstos. Nelaba njotina 
likos nuvežta in ligonImlia, o 

es atsakyti

rado ant ry-
Mergina prisipažino

kada pasveiks, tu r 
již taji pasielgimu.

Veže mirusi tęva namo, pats 
mirė kelionėje.

Waukegan, 111. — William 
Trctkeway, 44 metu, isz Iron
wood, Mich., mire nuo szirdies 
ligos ant trūkio Chicago North
western arti Zion City, Ill., ke
lionėje in Milwaukee su lavonu 
savo tėvo Chark‘so, kuris mirė 
pcttąite. <i>raugc su širvo sese-

III. -

Szesztu kartu stojo prie 
altoriaus.

Waupaca, Wis. — 
Deming,
ris radosi prieglaudoje del senu 
kareiviu, druezei tiki in tai kad 
gilukis žmogaus gyvenime ran
dasi vedusiam gyvenime. Ana 
diena Robertas apsivedė szesz
tu kartu su naszlia Zofije Blan
chard, kuri teipgi turėjo tris 
v\ rus.

Szuo surado 250 dolerius, gavo 
dovana.

Chicago. — Luksemburskas 
“Reks-

yra teisingu szuniu. Ji-

ria veže mirusi tęva in Iron
wood ant palaidojimo. Simu ir

- "* • • . .

fe

Szita motere neduos apkirpt
plaukus.

iyder i-z Hamlet, 
z į tai ogiausi n mo

terių Kz N<>rlh ('arolino> vals 
I ijo>, t nri plauku^ 64 colius il- 

arhu konia <In inaM us ir ne 
diio| i

"ii

Mrs. K S 
N. ( viena i

u' 11 >

no 
Imti madoje 
mi<.
Grinorka dukrele suinusz0 sa

vo motina.

sustojo ir

tai maszna su
Charles

Kranas Ur-

szuo, kurio vardas yra 
bons, ’ ’
sai su savo ponu Myron Apple
yard ėjo pasivaikszcziot. Stai
ga i “Reksbonas”
pakele nuo žemes katoki. Buvo

250 doleriu ir 
bilietas su pravarde 
Quinlan, agento namu. Pinigus
sugražino, už ka szuo aplaike 
puikia apikakle su sidabriniu 
vardu.
Sudegino visu? pinigus priesz 

nusižudinima.
Altoona, Pa, —-

bain, 62 metu senumo muloris, 
isztrankes isz banko apie du 
tukstanezius doleriu, sukrovė 
bumaszkas ant stalo ir uždege. 
Prisižiūrėdamas ant brangios 
ugneles, iszgere truciznos ir in 
kelos valandas mirė dideliuosia 
skausmuosia. Priežastis savžu-

B* i V*

Padirbo daugiau kaip milijoną 
automobiliu in 3 menesius.
Washington, I). t

Į kantai automobiliu S
• iii laika Iriju menesiu padirbo 
jsiiyirszum milijonu visokiu au- 
lomobiliii.

, pramoninkai

Pabri-
•. Vaisi.

Banhierei 
spėja 

pervirszinis pa dirbi ma

ir kiti 
buk tokis 

is auto- 
Įmobiliu kenke skh’pui nes fab- 
; rikanlaiUžves terp saves kova, 
jprach's nužemini preke mil au
tomobiliu ir darbininku algas 
!kas kenke labai > visai prame
ni jai. į

i i
Minksztu kasyklą darbininkai 

i nęužilgio susitaikins.
Kansas t ii y, M o.

mai yra haigemi ant susitaiki
nimo terp i 
anglekasin ir

Si engi -

minkszlu kasyklų 
operatorių piet

vakari nesia szalVsia, kur 
dien si reiklioje arba 
apie 40,000 anglrkasiu. 
ketina pasiraszyt už keliu die
nu virszininkai unijos. Darbi
ninkai norint s negavo visko ko 

^reikalavo, bet operatorei suti
ko ant didesnes dalies.

szia-
nedirba

Taika

l'tica, N. Y.

kilom s
norėjo pirkti di-

Biblije atneszoesze jam gilinki.
Laike licita- 

iinkii pl idant rijos kuri buvo laikyta po mir- 
nioleri- <‘Zei kokio tai vargingo žmoge

lio, niekas ne
<h‘lia biblije. Ant galo pirko ja
ja Mason J. Aldrich už 25 cen
tus, nes nenorėjo idant szven- 

Brooklyn, N. Y. — Keli inc-^as rasztas butu sudegintas ar 
nešei adgal pribuvo isz tėvynės iiszmestas su szaszlavais. Atsi
pus savo tėvus Helena Tanike-; noszias biblije namo, pradėjo 
vieziute, 18 metu amžiaus, bet'vartot lapus 
kaip tai sako, Vietoje

O-,

namo, 
ir nemažai nusi- 
surado szimtinc 

sutaikoje su levais ir būti de- į bumaszka'. Pradėjo jeszkot to- 
josios liaus surasdamas da dvi szim- 

in Amerika, dukrele neapkentė tines bumaszkas, viena penkes- 
tevu, nusidiiodania, gyve

kinga už pargabenima

gyvent i stotie jo kada

j . .nusidiiodania, gyventi irleszimts dolerine ir dvi doleri- 
pas svetimus, priek tam, da vi- ne bumaszka
saip iszkalbinejo prieszais mo-(riu.
tina priesz kaimynu

Motina daginius 
reles pasielgi ma, 
žmonis kur dūkti* 
burdo.

viso 370 dole- 
(iiiodone del biblijos 

L

melsdama.

s. Į gausei jam apsimokeji
apie dūk- I

nuėjo pas'
radosi ant i

dukreles

Nužudė moteria kad jiji nu
žudė kūdiki.

Aleksandrin, La. I ’alicije
idant to nedarot u ir snvaldvt u surado lavonus Vlises Carricut 

Kas terp .piju atsitiko ir josios szesziu menesiu st'iiu- 
Moteres 

baisei sukapota 
kirvuku, bet ant kūdikio kūno 

ženklu. Vyras.

liežuvi.
tai nežino, bet užsibaigė susi- mo kūdiki kuknioje. 
peszimu. Motina, ir dukrele tu- gerkle buvo 

ir apdraskytus
to, dukrele aps, nesirado jokiu

Isz Lietuvos.

Kovo 26

Sudegi kudykis. — Apvogė 
banka.

Baubliu kaimas.
d. Meirio žmona iszejo karves

milžti ir paliko dtf kūdikiu (4 
ir 2 metu), ir gryžnsi rado 2 
metu I 

. bužiais,
mire. I

Ventos ledas iszejo 29 d. Ko-_ 
vo ir jokiu nuostoliu nepadaro. 
Prie Kurszenu ir Papilės tiltu 
buvo kaip lik laiku atvyko ka- 

sprogdino ledu 
pagelbėjo tiltams at-

ir gryžnsi rado 2 
kudikisiidegusiais dra- 

(jis po 2 dienu pasi-

fe

r. H. BOCBKOW8MI, MlUr

re i via i, kurie 
lytis ir 
sispirt i.

N audelis visur nedaug, nors 
žmones del gilaus sniego bai- 
m i josi. Paszalas ant lanku jau 
kitur beveik iszejo; pavasario- 
pankszczin pilna.

Kovo menesio pradžioje 
vagis lindo pro Įauga in Žydu 
Liaudies Banko skyrių ir nie
kam nejuntant pavogė 700 1. 
Ta paezia. nakti jis buvo inlin- 
des ir pas kita žydą, bet kuo
met subrazdėjo, ir buk paklau
sus žydui kas ežia,"-atsiliepęs 
jam jo sūnaus balsu ir nieko 
nepaeines prasiszalino.

(Raszo angį.-

Visi Lietuvos

Litas gerai stovi tik didele 
brangenybe Lietuvoje —- Ame

rikos doleris pirmutinis.
Kaunas, Geg.

lai kr. korespondentas). — Su 
finansine problema Lietuva 
jau antri metai apsidirbusi ir 
jose litai sziandie turipastovu 
kursą. Vienam Amerikonisz- 
kam doleriui mokama po 10 li
tu. (

valstvbines
banko iszleisti pinigai remia
mi ne auksu, bot Amerikonisz- 
kais doleriais, kokius lietuviai 
prisiunezia isz Amerikos.

Finansų ministeris Vytau
tas Petrulis sako, kad Lietu
vos banka, iszleidusi 70 milijo
nu litu, kuriu
pilnai paremti Amerikonisz- 
kais doleriais.

I

J Anot finansų m misterio, per 
I na i Liet uvos vertei viai reika
lavo iszleisti (langiaus litu. Bet

ligi 80 nuosz.

.... —.. . zz ■ ' i-111"'1-11.“—

ISZ VISU SZAUU
Mužikai karszcziau tiki, jog 
prisiartina pabaiga svieto.
M oskva.

kai, ypatingai Voroiio aplinki
nėje nepaliauna kalbeli ir ti
kėli, jog pabaiga svieto prisi- 

vietosia 
kalba:

Rusiszki muži

I) ilgeiiosia 
nedirba tiktai

Daktarka Patrickiene padeka- 
vojo už dinsta.

Daktarka Mare Patrieh, kuri 
uždėjo Moteriszka 
Kol i si ant i ii'»p< diiije,
būdama pirmsede per 30 met u, 
padekavojo už dinsla ir pribus 
in Amerika ant apsigyvenimo.

Kolegijų 
l’urk i joi.

irt i na. 
nieko 
‘‘kas isz lo.’ Juk ir teip neuž- 
ilgio ejsinie visi in pragarai” 
Bet kokiu budu pabaiga svieto 
itejs, tai nelygiai mena tiejei 
lengvai ikei. Vieni sako, buk 
baisus drebėjimas žemos sunai
kins \ isa svietą o ugnis isz vi- 
luržemio sudegins viską. Kiti 
mano, Imk svietas bus užlietas 
per dideli 1 \ ana.

Valdže siunezia iii laja aplin 
kinia mokytus žmonis idant in- 
kalbetu žmonim kitaip, nes mu
nka i nieko nedirba ir valdže 
diejoja kad isz tos priežasties 
žali už(‘jli didelis badas.

Paczto virszininkas atplesze 
5000 gromatu jeszkodamas 

pinigu.
Ryga, Lai viję.

....- ■-»... Jį
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rojo .sutintus 
veidus. Negajia 
kunde motina in soda. Sudže 'prispirtas per palicije pripaži- 
dave gera pamokinimą abiimis, no, buk tai jisai nužudė savo 37 1 
paliepdamas ejti ūmo. 1 metu paezia už tai, kad jiji ne-

Puikci atsimokėjo griuorko-! konto kūdikio ir atome jam gy
le motinai ar ne!
Dvi mergaites iszgialbejo truki 

nuo baisios nelaimes.
Pottsville, Pa. — 

gaites Margarieta Pillar ir Je- 
va Rogers, po < 
senumo, 
prie geležinkelio,

I

jvas’ti. l’ž toki pasielgimą savo 
■moteres, atėmė jai gyvastį ir 
j už tai paaukaus savo gyvastį.

Drūti cigarai.
Providence, R. 1. —

leszirnts metu rci imasi ant visokiu .budu pra-

Dvi mer-
B allege-

sztopa del t uju, 
jojo iH'gali apsiojti.

rinkdamos žiedus prie platinę! savo 
užtiko ant kurie be

sztangu Readingo geležinkelio Tūlas butlegeris užsidėjo eiga-

— Savi rszum 
oenki tuk>tanezei gromatu pri-** 
9 mist u isz Ameriko del gimi
niu in Latvije likos atplesztos 
’iksle iszemimo pinigu ir sude
gintos per pacztini virszininka, 
kuris tuom užsiimdavo per ke
liolika metu. Ant galo likos su
sektas ir aresztavotas. Pana- 

padejimas ir Lietuvoje
kur vienas isz pacztoriu iszim- 
davo pinigus isz prisiunstu 
gromatu isz Ameriko o groma-

• i ’ W * i"' * • •

Norėjo nusižudyti.
: pavakare 
norėjo nuo

Sziomis dienomis 
panele i

Aleksoto tilto szokti Nemunan 
žmones pamate pakele 

nuga-

nežinoma

bet žmones pamate 
triukszma ir sulaiko ja;
benta in 1 nuovada. Pasikėsi
nimo priežastis nežinoma.

Prapuolė 25 metu Kacaite.
dienomis p-le Ka- 
ShTbadoj, kur tai 

:g;yžo in namus.

Sziomis 
caite, gyv. 
nuėjo ir negryzo 
Žmones spėja, kad’ji nusižudė, 
nes tėvai mirė Rusijoj, ji su sa

Slabadoj atidengė 
parduotuve, 

labai vargingai gyveno, ir to
dėl vis kalbėdavo apie nusi- 
žudvma.

vo sesere 
smulkiu prekių

kalbėdavo

ISZMINTINGI ŽODŽEI.

\’argszas yra daug dau
giau laimingesnių, ne kaip tur- 
czius su nusidėjimu savo szir- 
dije.

Winduo neturi pajėgu jei
gu vejas neprigialbsti jam, tas 

ministeris nesutiko, Nes uotu- pats 
reta jiems dolerines garantijos drauguveje yra galybe.

ir su kooperaeije, tik

ii

H

szus

m iszdžiuvusitas i n mesdavo 
szulini.
Czerezviczaika aresztavojo ve

la 6000 žmonių Rosijoi.
Berlinas. — Laike demons

tracijos darbininku 
bolszevikiszka valdže, czerez
viczaika vela pradėjo persekio
ti žmonis ir juos baugint, idant 
žmonis nesukeltu revoliucijos. 
Ana diena laike darhininkiszko 
apvaikszcziojimo 
6000 žmonių. Petrograde (Le
ningrade), Moskvoje ir kitur 
vioszpatauje didžiausi

prieszais

aresztavojo

•o

M

‘l*ife||i | r
11

I

nesu - 
pratimai J r pavojus pasikėli
mo.

Atėjo nužudyti kunigą.
Mlawa, Lenkijc. — Janowec 
apie pusiaunakti, kas tokis pa- 
baladojo in duris vietinio pra- 
baszcziaus. Gaspadino atsikė
lus, nuėjo prie duriu ir pažiu
rėjus per skylute, pamate sto
vinti ant lauko nuoga dideli 
žmogų su kirviu ant pecziu. 
Kunigas pabudino namiszkiu 
kurie klausinėjo

1 

t 
1 

■. ih.a 
H1!

•■IiT
ll'!

Ar banditas kurisir todėl bijosi litu puolimo.
Tecziaus trumpoj afeity, 

, litu skaiezius 
bus padaugintas, kuomet bus 
gautu jiems dolerines apsau
gos.

Kaune yra tik vienas tikras 
vieszbutis. Tai Metropol. Viesz 
būtis paezios vyriausybes ve
damas, 
barvs 3 %-

T 
k e mini s tori s

sa-

»

s, 
nepaprasto 

žmogaus ko jisai nori teip ve- 
Ivbam laike. Sake

apiple- 
szineja turezius ir iszdalina pi
nigus terp vargszu, ar turezius, 
kuris apipleszineja visus ir 
nieko neduoda niekam, katras 
isz ju privalo būti pakartas 
pinniau?

Gyvenimas yra juokingu
del tojo kuris stovi isz pasza- 
lies ir ant jojo prisižiurineja.

Ne mirtis v ra 
numirti baisu.

* Dangus 
pekla yra su 
Dievas gali 
iszpildyt.

moks lekioti, tai persitikrins, 
jog jam reikės daugiau ne kaip 
sparnus inlekti in dangų.

' Nusiunskie iszmintin- 
gam žmogui bloga dovaneliu, 
tai jisai džiaugsis isz josios, 
bet nusiunskie kvailiui dvde- 
lia dovana, tai jisaiida daugiau 
panorės.

*

Daug' daugiau butu sma
giau gyventi ant svieto, jeigu 
mos kas vakaras užbaigdami 
savo poterius dadetumem: “O 
Dieve padarykio mane gadnu 
prieteliszkumo ir duokie man 
gerus prie tolius.”

Jeigu nori isztraukti kar
du isz maksztu, Ui žiurekie 
idant laikytum druezei ranko- 
io kotn. — Rex.

jisai buk ' I
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Pigiausias jame kam- 
dol. dienoje. Nei cen- 

tralines szihimos, nei vandens, 
nei maudynių. Dėlto, ameriko
nui nejauku apsistojus tokiam 
vieszbutv.

Lietuvoje, ypacz Kaune, di
dele brangenybe. Net ameriko
nui, vartojancziam dolerius pa
sirodo perauksztos gyvenimo 
isz laidos.

Dėlto reikia stebėtis, kokiu 
budu gali pragyventi ežia taip 

vidurine

*
baisi bet .atėjo nužudft kunigą. Kada jiir turėjo gera bizni 

nelaime ir j pardavinėdamas gorus drūtus 
cigarus po 50 centu. Kostume- 
riu turėjo daug ir viskas butu 
gerai kad no tiejei prohibicijos 
sznipai kurie suprato jog ežia 
kas ne gerai. Pirko kelis ciga
rus, perlauže ir rado maža stik
line trubele su munszaine. Par
davėja ir cigarus nuvožė,in ka
lėjimą. — 
nėjo kepelolius duonos in 
rias indeda paint ūke munszai- 
nes.

Paczįule norėjo kad jis butu 
butlegeriu — pamėtė ji.

Sau Francisco, Calif. — Lai
ke perklausymo ant persisky
rimo, priežaste nesutikimo su 
paeze padavė Robiu Glantz, 
buk joj pacziule Klara ji pri- 
vertinejo kad užsiymtu butle- 
gerysta nes tokiu budu uždirb-Jjiasirodo esanti per angszta, 

sziam laikui neihi- tu daugiau pinigu

dideli medi kuri vejas nupute. j ni sztora
Suprato mergaites 
pradėjo bėgti dvi mylės in 
Ranch Creek brekereli duoda
mi žino apie nelaime telegra
fistui kuris pats nuėjo ant to
sios vietos sulaikyti truki ku
ris nęužilgio ketino pro tuja 
vieta praojti. Nęužilgio trūkis 
atėjo ir sustojo. Jeigu butu 
trenkęs iii medi tai butu nusi- 
ritias nuo stataus kalno ir visi 
butu pražuvia. Mergaites likos 
apdovanotos už taji narsu dar
bą.

Sūnelis nesutiko ant to.
Lodi, Mass. — Kada Mrs. 

B. Kelley, 93 metu amžiaus mo
tere apreiszke savo 
wardui, kuris turi v- uivmo, 
kad jiji duos sau nukirpt plau
kus kaip ir kitos moterėles ir 
merginos, sūnelis apleido mo
tina ir lyg 
gryžo namo. Mat, suprato, sū
nūs, joi^u jojo sena motina ant 
senatvės neteko proto, tai ne
užsimoka su jaja ilginus gy- 

. i ■ A •

llazletone pardavi-
lAu-

vadinama 
klase.

žmonių

regėjimu, 
bet tik 

musu regėjimą

y ra 
mumis,

bernai norėjo suimt, senis par
puolė ir

’ krutinę nuo ko tuojaus mirė. 
Pasirodė, buk tai buvo vienas 
isz turtingiausiu gaspadoriu 
Vincas Zmijewskis, kuris štai-

kirvis . perkirto jam
b

Jeigu žmogus kada isz- gai papaiko. Turėjo jisai apie

Nusiunskie

72 motus.

Akyvi Trupinėliai.

sūnui Ed- 
52 metus

ir turėtu 
daugiau ant praleidimo ir pui
kesnio pasivedimo ir pirkimo 
nutomobiliaus. Ant to Robin 
nesutiko, per ka Klara inpuole 
T *. vhk.ihU vnn „nn

Vagiliu gudrybes.
Klaipėdos jauni pypkininkai 

šignane nauja tabokos pramo-
ne pradėti. Ateina in krautuve 
pusbernėlis, papraszo viena ar 
dvi poperosu dežuti, apžiūri ja 
ir kainos pasiklausia. Kaina

pirkėjas meta preke atgal — ir 
sudiev. Paskui pasirodo, kad 
pirkejgs meta atgal, dėžutę ne 
su poperosais, bet kita, popier
galiu prikimszta. Bet jis jau 

iurz Izi’cmiiiYFAfi f]inwna<1 |
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Ugnine liepsna milijonas 
myliu ilgio iszejna isz saules, 
bet akis vos gali užtemyt tuos 
Kepsninius liežuvius.

Jeigu paskandytum kor- 
» vandeniu tai 
sunkumas van

dens ji neiszleis in virsziu.
Didžiauses krokodilius 

randasi žverineziuje Londone, 
kuris turi W/2 pėdu ilgio ir tu 
ri konia 100 metu senumo,. ,
, , L Robertas W. PauJ, augĮU 
kas, parode pirmutinius krn- * 
taniuosius paveikslus Halton 
Garden, Londone, 1895 mete.

41

A;
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ka 200 pėdu po 
iszplauks, nes ;

I

I'taM

Robertas W. Pan), anglį;
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SAULE

KAS GIRDĖT
Po visa Amerika apgavystes, 

graftai, vagystes ir t.t., ne tUc 
mažiuleliai teip daro, bet iy di
desni poneliai kurie turi val- 
diszkus dinstus.

Sztai ana diena Indijanos 
gubernatorius Waren’ T. Mc 
Cray likos nuteistas ant de- •r
szimts metu in kalėjimą ir už
mokėjimo deszimts tukstan- 
czius doleriu bausmes už apga- 
vinga naudojimu paczto, tiksle 
apgaudinėjimo žmonių ant vie
no milijono doleriu.

Kad su visais teip valdžo pa
sielgtu, tai grafteriu ir apgavi
ku butu mažiau Amerike.

M Bl—ll II ■ —

Suvienytosia Valstijosia di
deles kompanijos kerta me
džius netemindami ant atojties 
ir neczedindami girriu del atej- 
nanezios gentkartes, tiktai 
idant isz tebyrio laiko pasinau
dot ir permainyt girres ant pi
nigo.
keturis kartus greicziau ne 
kaip auga. Valdžo ketina dabar 
uždrausti toki naikinima gir
riu.

‘ A 
<4

Ženklyva motore su mažu 
srnnycziu.

Mrs. Atloe Edwards, puti sek
retoriaus prie kariszko minis- 
terio vra viena isz žOnklvviau- 
siu moterių Washingtone. Turi 
ji ji maža kiniszka szunyti ku
ris yra tiktai 12 coliu ilgio, sve-

Czionais girres iszkerta 
kartus greicziau

Miestas Pittsburgas pradėjo 
kraustytis, nes nuo pirmos die
nos Gegužio, žmonis turi pri
pratimą kraustytis in kitas sta
bas arba kuriu kontraktas vra 
iszsibaiges. Nuo praejto meto 
randos Pittsburge kilo 20 pro
centas daugiau — namai kurie 
raudavo josi po 35 dolerius ant 
menesio, sziadien moka po 75 
dolerius. Senoviszku namu po 
8 ir daugiau kambariu daugiau 

-nestato, nes tai neužsimoka. 
Dabar stato mažus namus 
“bongalo.”
dien stoka apie 8000 namu. Ba
dai visoki szeimyniszki nesu
pratimai ir persiskyrimai yra 
priežastim brangiu randu.

Panaszus padėjimas ir pas 
mus Mahanojui ir Szenadorije: 
st ubu nestato ba nėra kur, kal
nai aplinkui ir nėra lygumos 
statyti nauju namu. Randos 
Szenadorije už tris kambarius 
nuo 20 lyg 35 doleriu ant me
nesio, namai pabrango tris 
kartus daugiau ne kaip priesz 
kare, žmonis susigrudia kaip 
silkes baczkoje — randavot ne 
pirkt negalima niekur, o ežia 
žmonių kas kartas daugiau pri- 
važiuoje, nes kasyklos dirba 
gerai ir žmonis uždirba gerai.

mažus
Pittsburge szia-

! y

“BLOGAS’.’ VAIKAS AB 
MERGAITE.

visur pilniLaikraszcziai 
apraszymais visokiu krimina- 
liszku prasižengimu krimina
lu jieszkojimu ir ilgai užsitę
susiu ir brangiu teismo bylu. 
Ar skaitytojai
galvojo kaip tie 
nifti karierai 
negalima ju sustabdyti ?

Kaip apie vaika ar mergaite 
pirmu syk suaresztuota? 
jis visiszkar

kada nors pa- 
kriminali- 

prasirleda ir ar

Ar 
“blogas”? Ar jis 

turės tapti rytojaus krimina- 
Pora metu atgal atsaky- 

klausymams butu
lu?
mas szieins

re szeszis svarus o jojo verte buvęs “taip”. Sziadien jaunuo
vra 3000 dolerei.

tie pinignigyv ontojams suteiks 
patogumo. Vienkart, matyt, 
stiprėja Lietuvos finansine pa
dėtis, jeigu yra isz ko tokius 
pinigus leisti.

Naujųjų Lietuvos pinigu at
vaizdus paduoda “Rytas.” 
re juos Zikaras, žmogus gabus, 
bet trupueziuka moderniszkas 
ir savo laiku socialistiniai-bol 
szevikiniai intakai
In pinigus jis indejo minti, gi
mininga bolszevikijai: varpas

matvt

Da-

pasidavęs.

menes teismo judėjimas yra 
visuomenes tikėjimo liudinin
ku kad prasižengęs vaikas ga
li būti iszgelbetas.

Vieton paženklinimo vaiko 
ar mergaites priesz visa teismą 
kaipo blogu, ir tada užtai už
dėjimo, jam bausmes, jaunuo-. 
menes teismo teisėjas stengia
si surasti kodėl vaikas yra blo
gas, Ir panaikinti priežastis ve- 
danezias prie to, Pavyzdžiui, 
tyrinėjimai parodo kad dides
ne dalis visu vaiku atvestu 
priesz jaunuomenes teismus 
vra protiniai silpni. Tokie vai-

Trūksta plaktuko dalgio ir kaj reikalauja speciales prie-
penkiarages žvaigždes. 1 2, ir 
5 centu monetos panaszios in 
Kiniszkas: pradurk skyle ir 
pasikabink už juostos. Gražus 
yra 10, ir 50 centu, bei 1 litas 
2 litu saule atrodo labai netur 

su savo rugiu 
visiszkai silpni. O

tinga. 5 litai
“mendeliu ”
10 litu pinigas vaizdinu mote 
riszke, kuri atvažiavo in turgu

žiūros ir mokinimo tam tikro- 
arba specialese 

vieszose mokyklose, 
intekmingai pa-

ie instaigoje 
kliasese 
Juos galima 
versti ant gero ar blogo; visuo
mene turėtu, 
to vaiko 
yra gera.

Kitose atsitikimuose prasi
žengimo priežastis galima ras-

žiūrėti
del saves ir del 

kad intekme

paleido arkli pasiganyti, o pati .įį vaik0 naraU0Se. Keturias de-
atsisėdo tai*p visokiu savo ge 
rybiu “paturgavoti.”

----------r„, .......... .

Nekurie mano jog Kinczikai 
yra tamsus žmonis, bet juju 
priežodžei yra labai iszmintin- 
gi kaip sekantieji keli jums pa 
rodis:

Kuom daugiau tiesu, tuom 
daugiau vagiu.

Didžiausiu galineziu yra ta
sai, kuris ingali savo priesza be 
kumszcziu.

Kur randasi puikus palociai. 
tenais lankai ne yra apdaromi 
o kietis yra tuszczios.

Deimantas su feloriu
daugiau vertas ne kaip akmuo 
be jokio felerio.

Kas joje ant tigro, tasai bijo 
nuo jojo nuszokti.

Žmogus negali pasilikt geru 
ne po szimta metu, — bet gali 
pastoti niekszu in viena valan
da.

Lengviau yra sulaikyt upe- 
luka bėganti nuo kalno, ne 
kaip užganadyt norą žmogisz- 
kos szirdies.

Argi ne puikus priežodžei ? 
Tik reiko juos gerai suprasti ir 
apmaustyti.

zimt nuoszimcziu isz deszimt 
tukstaneziu vaiku septyniuose 
jaunuomenes teismuose, kaip 
pranesze Vaiku Biuras, buvo 
vaikai isz suirusiu szeimynu, 
kuriose mirtis, apleidimas, ar 
‘evu persiskyrimas buvo prie
žastimi. Vaikai turėjo nuken
tėti. Nelaimingi, apleisti, kur
tais keuczianti badu, jie yra *• • • • • •neszami prie isz-

yra

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELIU.

Kingston, Pa.
ryta iszejus isz bažhyezios ant |

T

— N edelios

gatves keturios moterys stojo 
in diskusijas. Kokiu tema buvo 
diskusuojania vieszai nežinor 
ma, bet argumentu kiekviena 
puse pristato daugiau vie
nok savo oponenezin nelntiki- 
ijo. Ilgai ir traukiai pasikalbė
jimas ėjo ir M. Jaruszonieno 
matydama kad logika ežia ne 
inrankis, griebės garado. Pas
kutinis rgumentas užbaigė dis- 

Karodina Latoniepe 
Sudžia Brown už 

tai nubaudė Jaruszonieno 10 
dol. už ramybes ardymu ir pas 
bate po belą 300 dol. — teis
mai bus vėliau.

Antros tokios ruszios argu
mentas kilo tarp vyru Rorna- 
cziaus name, ant 128 Ponu gat
ves. Bomanczius labai sumusz- 
tas, rasta szale geležine lazda 
su kurio matomai pricszai su
daužo jam galva. Kalbos eina, 
kad musztynes prasidėjo sąliu- 
ne ant Pringle kalno. Muszty
nes prasidėjo tarp tušo Ma
linausko ir amerikono Hanlep 
ir Young seko 
nauska, kuris

dranga Romancziu pa
gelbės. Dabar jieszkoma mu- 
szeiku.

kusijas, 
ligonbuty.

paskui Mali- 
turbut ėjo pas

/
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LIETUVOS ATSTOVYBE
PAJESZKO SEKANOZIU.

Lietuvos Respublikos Atsto
vybe Vaszingtone szino praszo 
žemiau iszvardytu asmenų at
siliepti arba žįnąncziu asmenų 
praneszti Atstovybei kur že
miau iszvardyti asmens dabar 
gyvena.

Gimines ir pažystami isz Lie
tuvos pajeszko sziu asmenų:

L Joczius Jonas isz
pajeszko savo broli Avina I)o-

Gy veliamoji

Kauno

vieta

savo

Pa. JuozasPittston,
Szaukszczius
žiaus,
landžio 26 d., mainose.

sirgo szirdies liga.
Daktarai jam mažucziam esant 

sake, kad 
metu, bet

■m r*jhi—- i

19 metu am- 
staiga mirė Subatoj, Ba- 

A. a.

Veselka buvo, puikei bovi- 
josi,

Kol kvaraba kokio tai kvai
lio Jneatnoszi,

Žinomą ne kas, 
Tiktai geras pijokas. 

Kada jisai priede ir prigėrė 
Tada atsistojas tarė:

Visus rupūžes užmusziu, 
Katra tik in savo nagus nu

tversiu !
Na ir prikibo prie vieno, 

Apsvaiginto vaikino,
Kaip velnias prie nekalti 

duszios geros
Kaip papratęs visados, 
Ant silpnesnio užklupt. 
Ir kaili be reikalo lupt.

Nuo poreziu ne bagel i nuvertė, 
Ant savos užsivertė.

Vaikinąs po apaezia gulėjo, 
Roke ir stenėjo.

Kada tojo vaikino bodes pa
mate, 

Priszoko ir nuo vaikino ji 
nuverto, 

virszaus gulėjo

minika.
Amerikoje nežinoma.

2. Joczius Jonas isz Kami 
pajeszko savo seseri Joczyt

Gyvenamoji
Am e r i k oje než i noma.

3. Joczius Jonas 
pajeszko 
Gyvenamoji 
nežinoma.

Pastaba. Visi trvs 
kilo isz Jokoliu kaimo,

Jadvyga.

o 
e 

vieta

)S

J u ozą s

9 Snetu, sake, kad jis nesu
lauks 20 metu, bet iki sziol 
jis buvo sveikas ir dirbo mai
nose. Subatoj, spėjimą, kad 
sunkiai ka pakele ir ant vietos 
krito.

Laidotuves buvo Balandžio 
29 n. isz Szv. Kazimiero baž- 
n vežios.

Velionis paliko tėvus, dvi 
seseri ir du broliu.

Vaikinąs ant
Musze prieszui in terla kiek 

tik norėjo.
O bodes vaikino su kurkom 

spardė,
Net aplinkui milžiną pasida

ro smarve,
Drutuolis visiems kerszino 

kad to nedovanos, 
In suda vaikina paduos.

Bet kaip girdėt, tai teip nu- 
sitarszys,

Ba žino, jog
Da prova pralaimės, 

Ir visus kasztus ir bausme 
da užmokės.

nieko nepadarys,

PAJESZKOJIMAI.
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viola Amerikoje
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į MICHAEL V. WOLFE 
(VILKAITIS)

j 336 E. Arlington St.
TAMAQUA, PA.

asmenys 
A< lai isz- 

kio valscz., Szvenczi<»niu apsk., 
\rilniaus gub.

4. Baltutis Pranei szk ns 
i jiepoj<)8 
J noza |>a 
žmona Pranciszka i 
Konstancija ir Petr 
m. gyveno Detroit. Mn-h., 
Aubin Ave. N-1063, 19ii7 m. 
veno Detroit, Mich.. Sentoboj- 
St., Nr-1063.

5. Kryžiokas Martynas 
Kapcziamiesczio paje>zk<> savo 
dvieju broliu, kurie 1902 m. gy
veno Jersey City, N. .1,

6. Jaras Jonas isz I 
niszkio pajeszko savo

PARDUODA VISOKIUS NAMUS j
TAMAQUA, PA. TEIPGI ESMIŲ |

INSURANCE AGENTU. 1
• e ■ e • • » o o o o i o o o m — — ei

pajeszko 
Baltuti su

1 </. 
savo broli 
sz.uimyna: 

ir < I akt oris 
olirlr. 1906

St. 
L'V-

1>Z

Karaliu- 
| dvieju 

snnu Povvla ir Petrą. Gvveno
metais1913 metais 537 W.

St reel, Mahanoy City, I
Lie! n vos Respnb. Alsi

Market 
’a.

< »V \ bv
S. A. V.

•W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS L1ETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY.

»

1
Laidoja kanas numirusiu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, krikaz- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir t.t. 
520 W. Centre St. Mahanoy City Pa.

4%

‘ * Pagerinimas prohibici jos 
negali būti invykdyta. Prohibi- 
cije neprivalo būti buvus už
vesta czionais, nes žmogus lais
vu pažiūru negali josios suszel- 
pinet. G e ryma s alkoholiaus ne
gali būti keiksmingesniu už 
valgymu mėsos. Tas, kuris ge
re su protu ilgiau gyvena kaip 
tas, kuris visai negere.

Tokeis žodžeis iszsireiszko 
daktaras Nicholas Butler, pre
zidentas Columbios universi
teto, laiko prakalbos laikytos 
New Yorke ana diena.

Dr. Butler pasakė, jog atėjo 
laikas kad žmonis iszreiksztu r 

savo nuomonia apie baisius 
vaisius kokius atnesze sklypui 
toji prakeikta prohibicije ir 
privalo stengtis jaja kanuo- 
greieziausia atszaukt, pakol 
musu jaunuomene visai ne in- 
žengs in pragaru. Kalėjimai, 
prieglaudos paikszu ir varg
siu, ligonbutes ir kiti institutai 
pripildyti prasi žengė leis 
girtuokleis.

Senatorei 
kurie balsuoje ir remia prohi
bicije patys gere, o vięnas pra- 
ejta sanvaįte teip pasigėrė 
Washingtone, jog vos pastovė
jo ant kojų. Sudžios siuneze 
žmonis in kalėjimus už ta pati 
prasižengimu ka patys daro 
bet juju niekas nemato.

SKAITYKITE SAULE

ir

ir kongresmonai

Naujas Didelis 
Sapnorius jau

Gatavas
Jau užbaigom daryt 

Nauja Dideli Sapnoriu. 
160 puslapiu, su dau
gybe nauju paveikslu, 
iszaiszkina visokius sa
pnus kokius 
gali sapnuot,
puikiai drucziai. apda- ’ 
ryta kietais audeklineis 
apdarais. Preke su nu
siuntimu tiktai $1.50. *

W. D. Boęzkaunkas • Co. 
Mahanoy City, Pa> .

• ' y p , ‘. z

Lietuva leidžia metalinius 
pinigus, sidabrinius ir nikeli
nius. Manoraa iszleisti už 21,/ 
OOQ,OJ)O litu. Be to, busią lei
džiami ir auksiniai litai.

Stiprus metalinis Lietuvos 
pinigas beabejo reiszkia Lietu
vos stiprėjimą ir nuai^ovjyi- 
ma. Ekonominiame gyvenime

r

f

gyvenime

žmogus 
Knyga

i*

navoj ingai 
tvirkimo kranto. Daugumai tu 
vaiku daug pagelbėtų
noms pensijos” daleidžiant 
motinai palaikyti namus, neat
sižvelgiant in 
galvos ir nėra.

Nesant užtektinai supratimo 
ir simpatijos namuose iszaisz
kina užsispyrėli vaika, kuris 
iaucziasi vienu vienas pasauly 
ir, koks mažas piratu laivelis, 
prasižengia priesz visuomenes 

Keistas 
elgesys na-

4 C nioti-
pensijos

tai kad namu

nustatytas taisykles, 
ir nesu Minkanti s 
muose, priklhusantis ant ūpo 
tėvo ar motinos, atsimusza ant 
susiraukusio ir nesuvaldomo 
vaiko, kuris nesupranta disci
plinos nei negerbia instatymu. 
Meluojantis vaikas dažnai imi
tuoja moralus kuriuos jis ma
to praktikuojamus greicziau 
nei tuos kuriuos jam mokina. 
Vaikas kuris vagia, daro tai 
dėlto, kad jo tėvai yra labai 
žemu princiju, arba dėlto kad 
tai jam priduoda invairumo, 
ar dėlto kad kiti tai daro, o gal 
ir dėlto kad neturi ko valgyti. 
Visuose atsitikimuose jaunuo
menes teismo darbas yra stu
dijuoti szeimyna, namus ir mo
kykla, pagelbeti tėvams ir mo
kytojams suprasti vaika, ir pa
rūpinti kokia nors inszciti 
energijoms kuriuos plaukia 
pražūtingomis sriovemis. Isz- 
mintis, kantrybe ir meile yra 
daug geresni nrankiai kovoj ir 
mui no kaip lazda”. — S.L.I.S.
GYVENIMAS SZVENCZIAUSlbS 

MARIJOS PANOS, 
. ■ r lt. '' ' <

ik, 

visa® pilnas apraszymas apie 
Gyvenlm» Siv. Marijos Panos.
96 puslapiai.
Preke su prisiuntimu tiktai 26c. 

I »

W. O. BOCZKAUSKA3-CQ. 
MAHANOY CITY, PA 
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Asz Juozapas Vinkeviczius 
oajeszkau giminiu ir pažysta
mu isz Nedzingės, Merkines. 
Alovės, Daugu, ir Nernunaiczio 
Parapijų, asz esmių isz Lauki- 
nikeliu Sodžiaus,
Parapijos, Alytaus Apskriczio. 

buvusiais pa-

Na ir niekad

Nedzingio

Todėl su visais 
žystamais norecziau susiraszy- 
tie.

Vienas Skulkino saluninkas
Narsus vyrukas, 

Per daug metu su guzute va- 
javojo, 

neiszsipagiriojo.
O kiek prisitraukęs nebagas, 

Na ir neparėjo jam galas.
Bet kaip karta treczia, 

Jau to buvo jam už daug aj- 
beezia, 

gulėjo,
daktaras atėjo,

KAZUNO
GUMBO-KURA

Szita Gyduole yra atsakau 
ežiai iszbandyth ir visados 
yra pagalba nuo Gumbo, 
Patrūkimo, Skaudėjimo po 
Krutinę ir t.t. Preke bonku- 
tęs 75c. su .prisiuntimu 80c.

Lietuviszka Trajanka
Sutaisyta Kazuno Aptiekoje.
Paraduoja mažam ir dideliam 

pakelijr po 35c. ir 75c,, per paęzta 
reikia dadct ant mažo pakuczio 6c. 
o ant didelio 10c.
Teipgi importuojame 
Europos visokias žoles,
knis, laszu, aliejaus ir t.t. 
galima gauti musu aptiekoje 
arba raszykite o aplankysite 
atsakima ir prekes.

L. M. KAZUNAS.
38 SOUTH JARDIN STREET 

SHENANDOAH, PA.

CAPITAL STOCK $125,000 00 
SURPLUS IR UNDIVIDED

PROFITS $023,358.02

Mokame 3-ezia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pridedam 
prie jusu pinigu 1 Sausio ir 1 
Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalą su musu banka 
nepaisant ar mažas ar didelis.

, H. BALL, Prezidentas.
Geo. W. BARLOW, Vice-Prex.

• Jos. E. FERGUSON, Kaslerius. 4

isz
sza

Joseph Vinkeviczius
906 E. Broadway, 

So. Boston, Mass.

. Asz Jieva Palupiute po vy
ru pavarde Miliauskiene pa- 
jeszkau brolio Martyno Palū
pio, 
Shenandoah, Pa. 
isz Barcziu Kaimo

18 metu atgal gyveno 
Paeinantis 
i, Meteliu 

Para. Meldžiu atsiszaukt, ar
ba jei kas apie ji žino ar jis 
gyvas ar mires, malonėkit pra- 
neszt.

Ilgai lovoje 
Paszauktas
Su didelia beda atgaivino, 
Verszio smegenų inde j o, 

Susiuvo guogia ir lopu ant 
jos uždėjo.

Da cze to vis» negana, 
Prisipainiojo prie jo isz kur 

ton kokia mergina, 
Spyrė kad su jaja apsipa- 

cziuotu, 
jiai užmokėtu.O ir gerai

Jieva Miliauskiene
31 S. Bower St.

(t.39) Shenandoah, Pa.
TEMYKITE BROLIAI

. LIETUVIAI.

Asz parduodu farmas.
miu czionais pragyvenęs 11 me 
tu ir numanau reikalus apie 
farmas. Turiu laisnus parda
vimu farmu. Parduodu yiso- 
kias farmas su bučiukais, so
dais ir prie ežeriu. Parduodu 
ant visokiu iszmokescziu. Teip 
gi turiu daug nauju neiszdirb- 
tiv farmu. Kreipkitės ant adre- 
So.

Es-

(t.Sep.2)
Antanas Macunas 

Irons, Mich.
ANT PARDAVIMČ.

R, 1 Box 5J.

narna? prieSzesziu ruimu 
grižkeliu arti Brandonville, 
Pa. Geras tvartas . 28 per 38 
pėdas. Geras vanduo, 60 vai
singu medžiu, 22 ąkieriai s Už
dirbtos žemes. Parsiduos pi- 

' giai. Kreipkitės ant ądreso. ’ d 1__ •
Advokatą, 

Shenuudoah, Pa.

. . , m I ,/ •»iri . > •

pėdas. Geras vanduo, 60 vai - * _ . « a a a a
dirbtos žemes., Parsiduos pi-

Z. F. Rynykewicz

(t. t)

Ant? J. Sakalauskas
LIETUV1SZKAS GRABORIUS 

IR BALSAMUOTOJAS

C

*
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Kur teh toli net Wiskonsine, 
Gana dydokam miestelije, 
Yra vienas ne kam tikos

miestelije
Yra vienas ne kam tikos, 

Nuo Visu doru vyru atlikęs.
Kitados mokėjo skaityt, 

Sziadien apie tai nei neužsi- 
myk, 

Ne nori klausyti apie kny- 
a ne gazieta,

Ba kaip jis sako: — skaityt 
jam ne vieta.

O ir net ir kitus iszjuoke, 
Katras gazieta sau parsitrau

kė.
Tai yra biednas gyvulis, 
Isz džiutsmegenis kvailys. 
Ąr žinote, geriause toki rei

kėtų paguldyt,
Isz užpakalio ožius in galva 

iuvaryt,
Ba tai geriause senoviszka 

metodą,
Bus apie ta munszainini ver- 

szi gana.

o

CUNARD
Atlankykite Lietuva!

TRECZIOJI VASARINE
Ekskurcije in Lietuva
Szia Ekskurcija Vadovauja

C. G. LUKSIS
Placzitvi žinomas lietuvis 
Kalbėtojas ir Keliautojas.

Iszplaukimas isz New Yorko
28 MOJAUS

Pagarsėjusiu Visame Sviete
EKSPRESINIU LAIVU
AQUITAN1A

(45,647 tonu)
IN LIETUVA DESZIMTS 

DIENU LAIKU.
(Per Southampt ona)

6 MALONIOS DIENOS
KELIONES JURESE.

PREKE LAIVAKORTES 
(Treczioji Klasoje:) 

IN KAUNA .........   $109.60
IN PILIAVA ...... $106.50 
IN KLAIPEDA .. $107.00

CHAS. S. PARMLEY
Real Estate Agent. Notary Public 
Jeigu norite pirkti ar parduoti n a m a 
tui koripkitoa pas mane, asz jumis 
ta reikalu atliksiu. Randavo j u namus 
ir kplcktavoju randas., Insz.iuriniu
namus ir forniczius, automobilius t.t.

Kampas ę®t®wi«a®.ir Market St.
Mehenvy City, P®.

f
Mehanvy City, P®.

i,

Apries to $5 muito (kares)
Pilietis Luksis lydos bkskur- 

v

santus staeziai in Lietuva ir 
aprūpins visus ir pasilink
sminimus visoj kelionėj.
Kiti išplaukimai kas Sereda 
CUKARD LINE. 
36 Broftdw*y« 
lew Kort 

( . 4 t

* '-.V

Laidoja kunus Numirėliu pagal Nau
jausia mada. Pigi preke. Teipgi 
pristato automobilius visokiems 
reikalams.
Parduodu visokius paminklus, dide

lius ir mažius už pigiausia preke, to
dėl jeigu pirksit© POMNINKA tai 
kreipkitės pas mano, nes asz galiu ju
mis pigiau geriaus parduoti negu kiti. 
333-335 W. Centre St., Mahanoy City

automobilius

Daktaras Juozas J. Austrą 
LIETUVIS.

Buvusia daktaras karlumeoaj*.
Gydo visokias Ilgas.

Priima ligonius iki 10 valanda ryts.
12 Iki 2 popiet. 4 Iki 9 vakar*.
210 N. Main St Shenandoah

Mes žolių

*

t
V.. .
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SZTAI KA MUMS RASZO.
“Sirgau per 6 metus ir nieks man 

negelbėjo. Teko man proga bandyti 
jusu sutaisytu žolių No. 303, kurios 
man labai gelbsti. Sztai czion rasi 
“Money Order” meldžlp vėl atsiusi 
pakeli No. 303. Su tikra pagarba,

Anthony Morrison, Simpson, Pa. 
Mes tokiu panasziai visokiu laiszku 
gauname daugybe ir aiszkiai matosi 
kad žmones su žolių gyduolėms yra 
geriaus užganėdinti, negu nuo viso
kiu specialiu gydytoju.
sutaisymus turime pritaikytus nuo 
visokiu ligų. Musu krautuvėje ran
dasi daugiau kaip 600 gatunku žolių. 
Musu lai yra vienatine grynai lietu- 
viszku žolių vaistinyczia. Musu žolių 
nurodymai ant kožno žolių pakelio 
yra nurodyta lietuviszkai ir angelskai 
nuo ko jos yra ir kaip jas vartoti. 
Atsiusk 10c o gausi visu žolių kata
logą. Reikalaujame agentu visose 
lietuviu kolionijose. Teipgi pas mane 
galima gauti Nauja Dideli Sapnoriu, 
drūtais kietais audeklineis apdarais, 
su daugybe paveiksi. Preke su pri
siuntimu tik $1.75. Teipgi turiu s«- 
liklo ir apyniu del 15 goreziu naminio 
alaus su pamokinimu kaip reikia 
padaryti. Preke su prisiuntimu $1.80. 
i . M. ŽUKAITISC’1 ( ' 
45J Hudson Avc» * RochestotrN.4 Y,

l

v

k

e

t

j

!i|<H

■^Sįi



’ i flT|
9

I '•p ,'F 1 V“1 J
I 1 1

/
»

I
I
I Sudužęs laivas

»i i s ’f įjte 
? i i . "•, . * r -------| ,

Param Guyde Maupassant.

I
I

" ’■ | IT* "c"1* 11,111;
Tai buvo vakar, 

Gruodžio menesio.
Asz tiktai ka buvau papus- 

rycziayes drauge su savo senu 
bendru Jurgiu Gariu’u, kad 
slūgine atnesze del jo gromata

P t Ai"*iį|',i ■"* V h

31 diena

apraibinta peczv i etomis ir sve
timos szalies markėmis.

“Ar tamista ne-

iK'

r

k

Jurgiatare: 
nžpvksi?”

“Žinoma, kad ne.”
Ir taip jis eme skaityti asz- 

tuonis lapelius, stambiai ang
liszkoje kalboje priraszytus, 
perbrankytus in visas puses. 
Jis skaitė palengva, 
teinydamas, kaip mes juk daro
me, kada dalykai griebia mums 
už szirdies.

Po tam jis padėjo gromata 
ant kampo hm t ynos, ir praszne- 
ko:

4 4

Asz niekados apie tai nepasa
kojau tamistai, man rodosi. Te- 
cziaus tai buvo sziurpulingas 

tai su manimi

Žinoma, kad

x’įsa s pust 
ruseziai

Tai buvo -akyvas dalykas!

atsitikimas, ir 
paežiu. Aa! Tai buvo isz tikro 
navatna Nauju Metu diena! 
Turi jau būti kokia dvideszim- 
tis metu suėjo, nes tuomet asz 
turėjau trisdeszimtis metu, ir 
dabar jau susilaukiau penkių 
deszimcziu metu.

“Tuomet asz buvau inspek
toriumi Marines Apsergėjimo 
D ra ūgy s tos,
direktoriumi. Asz buvau pasi
rengęs perleisti 
szvente Paryžiuje —

kurios dabar esmi

Nauju Metu 
nesą vra V 

priimta ta. diena szventinti — 
gromata nuo

reikalauja nezio, 
vvkcziau ant

nu dienu, kurios slogina ir 
traiszko mislis, veržia szirdi, ir 
užgesina mūšyje visa energija 
ir pajiega — pilka, ledine die
na apsūdyta sunkia migla, ku
ri buvo szlapia kaip lietus, 
szalta kaip szalna, netikusi 
kvėpavimui kaip szarmns žlug- 
tines roezkos.

“Po szitnomi žiamu dangalu 
vyliugingo ruko, lekszta, gel
tona, smiltinga maro nuo visu 
pamaželi atsitolinanczin krasz- 
tu klaksojo be rukszlies, be jo
kio pajudėjimo, be gyvybes, 
mare drumzdino vandens, tau
kino vandens, stovinezio van
dens. Jean Guiton plauke virsz 
jos, truputi svyruodamas isz 
papratimo, dalino lygu, tanku 
pavirszi, palikinus savo užpa- 

kcleta bangu, truputi 
keletą vilniu.

4 4

tona, nediduoti

kalyje 
inskelta mare, 
kurios veikiai nurimo.

sz ėmiau sznekinti kapi- 
žmogu, beveik

bekoji, apskritu ir siūbuojanti 
kaip kad jo laivas. Man reikė
jo tulu iszgaliu apie nelaime, 
apie kuria asz turėjau patiekti 
praneszima. Didelis tri-sliebis 
žegliuotas laivas, vardu Marie 
Joseph, isz Saint-Nazaire, pate
ko pakrasztyn viena nakli aud
rojo ant smiltynu salos Re.

“Savininkas laivo
mums, jog audra buvo užvariu
si laiva taip arti kraszto, jog 
negalima tapo ji paplukinti, ir 
reikėją iszgabcnti viską, ka ga- 

buvo paglemžti, su di- 
Tecziaus,

prisiėjo apžiūrėti padeji-

rasze

Įima 
džiausiu suskuba, 
man
ma sudaužytojo laivo, apsvars
tyti, kokiose jis buvo iszlygose 
priesz nelaime, ir nusprensti, 
ar visos pastangos buvo panau
dotos, kad
Atkakau kaipo agentas drau
gystes, kad duoti priesztaringa 
palihidyjima jeigu reikėtų, sū
dė.

“Gavės
Re, kur tristiebis laivas jpppdetinis pagal savo matymu

ji vėl paplukinti.

kaip sztai gavau 
perdetinio, 
kad asz tuojau 
salos f
isz Saint-Nazaire,

tik ka užbėgės

I mano praneszima y

«te ............ . <.
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SZITOS MOTERĖLES VALDO VISA MIESTELI.
Columbus City, Iowa, turi tikra bobiszka administracije kuri valdo visa miesteli. Pir

mutines dvi priguli prie mie^t iszkos rodos (coimrilmeu) trecze yra burmistru, ketvirta vir-
szininku palieijos o penkta szeril’u. Miesteli 
girdėt ir paredkas visame. O gal lenais nesiranda

ir orą pakilęs

S yra užlaikomas szvnrei, 
“tikru vyru ! *

peszl yni n niekad ne
tiktai vieni lepszes!

*' • *>*!»* .!«* ..F-** HM1***'-Ml 4-.;I»,w»IWI|i>Iif   i**-... *«WMM ..

patemyjah žema, pratasu, na- 
vaina garsa. KaPtai buvo? Asz

savo kojų nesuszlapindamas, ir 
turėsi dar advna ir tris ketvir- 
czius iki dvieju adynu pasilik
ti ant laivo; ale ne (langiaus, 
kitaip busi paganias. Kuomi 
tolinus mare atsitraukia, tuo- 
mi greieziaus ji atgal sugryžla. 
Szitas pamarys yra leksztasĮila

myu. Dienine szviesa, puolanti 
per pradaras ir plyszes szonuo- 
se,
szmurgna kambarį, pilna suar 

kuris (lytu pabuklin. Czion nieko

, rodėsi 
dangun, lyg szauksma abejo
nes, du žodžiu, baltai iszrasZy- 'taip daili!

juodos lentos, Marie 'angles isz tiesu 
Į szvelnus

Asz užsikabinau ant grob-įgalima buvę ta viena pasakyti

jog meta t on plauke asztuoniolikmeb’, 
szvieži kaip gule,

tu ant
.Joseph.

4 4

I

ir taip puiki, 
Najel gražiosios 

iszsižiuri kaip 
vaisiai mares. Butu

B JCA VV 11-1J J €1 V* ruV/I UM. (ui M , 1 

va t na garsu. Kas tai buvo? Asz 
pasikėlęs pažvelgiau per ply- 
szi, ir smarkiai ėzukterejau. 
Mare buvo sugryžusi atgal; ji 
buvo mus tik-ka beapsiauezian
ti!

4 4

vome ant denio. Jau buvo per 
vėlu. Vanduo mus.aplinkui ap
skriejo, ir tekėjo linkon krasz
to bu neviepytina skuba. , Ne, 
jis netekėjo, jis slydo, jis slin
ko, augo ilgyn, kaip kokia di
dele bekrasztc plęma* Vandup 
ant smiltyno buvo bemaž kuo- 
ne keletą centimetru gilus; ale 
k i 1 a s p riep 1 ūdys t aip, tol i ja 11 
buvo nukakęs,;
matėme lekiantiji jo kraszta.

“Anglas norėjo- szokti. Asz 
ji sulaikiau. Pabėgti nebuvo 
galima dolei giliu vietų, kurias 
mes turėjome aplankoti atei 
darni, o in kurias mes tikrai in 
klimptumeme, gryždami atgal.

Perėjo valanda pasibaisėji
mo ir baimes musu szirdyse. 
Po tam ma žoji anglo mergai te 
eme juoktis, ir sumurmėjo:

“Mes taip gi nukausime lai 
vokruszi.”

“Asz mėginau 
baime mane

smarkiai lukterėjau.

Vienoje valandoje mes bu-

4 4
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lu laivo per žemiausia puse; ta- Ikad ji buvo tik ka pakilusi isz
J paniekos deni

szimti miliutu

asz ėjau že- smilcziu'ir kad jos plaukai per-
1 i • I • 1 t v • »

apszviele gana ruseziai ilga

Czion
4 I

kapito- 
atsisedau laivu

visiszkai toks

"'r ||||| n—'y-urw.n n*— nW*—""-**-*■— 
supai^p Ar.tai yra pagavi- 
mas .jos gnrzybo ir * jamlo**** 
kuris mus apgirdo lyg vynas?

“Ar tai nėra gangreit paly
tėjimas Meiles, Meiles Paslap- . 
tingumo, kurs be paliovos step- . 
ginsi suvienyti dvi butybi, 
kurs bando savo galybe valan
doje, kaip pastato vyriszki su 
moteriszke veidas veidan, ir 
kinds perpilia juos suniaigytu, 
slaptu, giliu jausmu, lyginai

■ TTt O V • .jos gnrzy'bU j
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jog mes hebe- 1t i < Inin u

kaip prieplu 
k a mums

kaip kad drėgniname žeme, 
idant gėlės augtu?

“Bet tylumas prieglaudos ir 
dangaus pastojo baimus, del 
lo kad mes tokiu budu galėjo
me klusydi aplink mus bekrasz- 

oszma, stora gaudėsi 
kylanezios mares, ir vienoki 
tėkmes atsikorima in laiva.

“Urnai asz nugirdau garsus 
gukeziojimo. Jauniausioji mer
gele ve 
ja pat H'szyl i, 
>zn<,koli> savo 
ju, kurios asz 
dasiprotejau, kad jisai ramino 
ja, ir kad ji dar vis baimyjosi.

“A-z paklausiau savo su- 
siedko.-: Ar tamistai nėra per 
szalta ! a r szalta ?”

“Szalta. Man labai szalta!
“Asz norėjau jai duoti savo 

> k ra i stale; ji neprieme. Ale asz 
ta iiusi\ilkau, ir apdengiau ja 
priesz jos norą. Jai besikra*- 
t ant, ranka jos palytėjo mana- 
ja. Užkerintis sziurpis perbėgo 
per mano kuna.

“Nuo k e 1 e t o s minutu oras 
tapo szviežesnis, pliukszczioji- 
mas vandens in szonus laivo 
ėjo drut y n. Asz atsistojau; di
delis vejas puto man in veidą. 
Vejas buvo bekyląs!

“Anglas tai patemyjo tame 
paeziame laike kaip ir asz, ir 
tarė prastai:

“Tai negerai del musu, szi-

mares,
■

Ji

rke. Tada ievas stengėsi 
ir jie pradėjo 
gimtoje kalbo- 

nesupratau. Asz

1 *

•Jai besikra*-

!|

sieme anų spalva. Visos jo#, su 
ju pajeszkotu szviežumu, pri- 
verezia mislyti apie delikatnas 
dažyves rausvu mares dėžių, ir 
apie szvieczianczius perlus re- 

pagramz- 
di-

kaip smil - j lūs ir pa s lap t ingus, 
ys, kurios tarnavo asla tame dintus nežinomose gilmėse ii / o \ Ii • •; tys

urve balanų(?).
“Asz pradėjau szi bei ta už- 

laivo jiadejima. 
aut šulu

mane.
4 4 Bet in ka T 

merginos

juoktis; bet 
pagavo angsztai, 

baime pasali ir pasibaisėtina 
ir žema ir mama, 
dys. Visi pavojai,
grėsė, atsistojo su sykiu priesz 

Asz norėjau szukterti 
Gelbėkit!’ ’
“Dvi jaunesnes 

susirietusius kiūtojo prie tėvo,
kuris su nusiminusia akimi, 
žiurėjo in nemieruota mare, ku
ri mus aptvarstė savimi isz vi
su pusiu.

“Ir n ak t i s u že jo t ai p j >a t 
greitai, kaip kad pakilo didžiu
ma r is
kaip ledas naktis. Asz tariau: 

daugiau s daryti 
ant laivo.“ 
atsiliepė:

I d ži a mari o.
| “Ji praneuziszkai 
truputi gerinus už savo tęva,-ipiesztr apie

Asz buvau atsisėdės 
žusios luszczios verpeles, ir ra- 
sziau prie szviesos dideles ply
szes, per kuria asz galėjau ma
tyti nemieruota plota pamario. 
Navai ims sziurpulys i_____  ..
vienumo perbėgo per mano kai
li laikas 
asz >ustojes raszyti ant valan
dos klausiausi anų dimnu tam 
tikru bildesiu sndužusiame lai
vu

viską tamsi, drėgna, szalta
. rp

“Ncra k a 
kaip liktiesi ;

Anglas 
taip!“

“ Ir mes laukėme ten kotvirt- 
lali adynos, puse adynos, isz 

asz nežinau, kaip ilgai, 
temydami ana geltonoji vande
ni, kurs gilyn ėjo aplink mus, 
ratu sukinėjosi ir sukinėjosi, ir 
rodosi burbuliavo bei linksmi
nosi atvajavodamas atgal pla
tųjį pamariu kraszt.u.

“Viena isz mažųjų mergeliu 
szalo, ir mes urnai pamislyjo- 
me eiti žemyn, kad rasti užve
ja nuo lengvaus, bet szalto ve-

tas.
“Žinoma, buvo bloga, buvo 

tikra prapultis, 
nors
lytu sudužusi 
taip buvo pairi

sznekejo

ir musu tarpe ji buvo tulku. 
Asz turėjau apsakyti
apie laivokruszi, su mažiausio
mis iszgalemis, ir asz pasako

jau, lyg kad bueziau buvęs ten 
l’o tam visa 

žem\ n in vidų 
nuo laiko; ir takiai ‘ sukiužę josio laivo. Kaip tiktai i

L | f 4 4 1 4J (4 1 U F, , | < 4 I 4 f I y (t IK.4 • / ' I V f t l 4 t

szalczio ir I iszt ikus nelaimei. I
gimine

‘ ‘ ( )-gi
nulipo

per mus ap- Irj/jusi apgynėti musu reikalus.
’* KapitonasI

Tada buvo lygiai 
musze

Mirgėtas, buvo 
ant kraszto. 
asztuonias musze rytmetyje. 
Asz pribuvau in draugystbuti 
ant deszimties dziegoriaus, kad 
gauti instrukcijas del saves, ir 
ta pati vakaru asz 
g re i t a j i g<»1 e ži n k ei t r u k i, 

nu vėže

sėdau in 
kurs 

mane nuveze in La Rochelle 
ant rytojaus. Gruodžio 31 die
na.

Asz turėjau dvi adynas lai
ko, iki reikėjo sesti in valtį, 
plauksianczia ant salos Re. Už
tai asz ėjau pasivaikszezioti in 
miestą, 
svainus 
tas, La Rochelle, 
linga savo buda — ulyczios su
painiotos kaip ‘kokiame laby- 
rinte, szalikeles eina po begali
niu suskliaustu galerijų, lygi
nai kaip ana ulyczioje Rue de 
Rivoli, bet žiamu, paslaptingu, 
pastatytu lyg tyezia del .sienų 
suokalbininkams; tai vis turi 
senoviszka iszžiura ir suteikia 
akyva atlusza del anų pereit- 
gadyniniu vainu, žiauriu kar- 
žygiszku vainu už religija. 
Isztiesu tai yra typiszkas senas 

rustus, 
neturintis puikiu

laivelio Jean 
Guiton viską žinojo apie ta da
lyku, kadangi jis buvo buvęs 
pakviestas su savu laiveliu gel
bėti iszkraustant laiva.

“Jis papasakojo man begi 
nelaimes, ir labai prastai taip
gi. Laivas Marie Joseph, varo
mas intužusiu szlurmu, pakly
do isz kelio pilningai nakties 

ir plaukdamas ant žut- 
bjauriai putojanezia 
per

kas, 
na ant

ir mažai apdirbine- 
rodesi esanti 

Teczia us,

Be abejones tai yra 
(fantast iszkas) mies- 

t orint is y pa

Huguenotu miestas, 
rokmonus, 
dailu del parodymo, nei stebė
tinu paminklu, kurie taip da
bina miestą Rouen; už tai jis 
pažymus savo žiauria, beveik 
lavia iszžiura; tai yra miestas 
atkakliu kariautoju, miestas, 
kur fanatizmai gali veszliai žy
dėti, kur tikėjimas Kalvinisz 
kiu likosi pagaivintas,
suokalbis “keturin Szeržentu 
užgimė.

“ Pasivaikszcziojes per nekti
ri laika po szitas akyvas uly- 
ezias, asz sedan in juoda, ne

maža garlaiveli va
žiuoti in sala Re. Jisai vadino
si vardu Jean Guiton. Laivelis 

apmaudingai 
* praplaukė

ir kur

foiapilvi

<ynejr krutėti 
pukszcziodamas, 
pro du senu boksztu,l<a saugo 
uosta, ir skersai prieplauka jis 
iszlindo per akmenini pylima, 
pastatydinta per Richelieu, di
deli akmenis kurio matosi lyg- 
malitti su vandeniu ir apsiau- 
czia miestą lyg kad nemieruota 
.juosta. Po tam gąrlaivelis pasi
kreipė po deągįnei'iu \

II

*

mete, 
but 
mare — “per piensriube ma
re,“ sake kapitonas — prisi
plaki’ pakrasztyn ant tu nemie- 
ruotu smiltinin krantu, kurie 
adynose, kada mare nusenka, 
toje szalyje iszsižiuri lyg bo- 
krasztes Sabams pusezios.

‘ ‘ Besznekedamas 
giausi aplinkui 
Tarpe didžiamario

per 
___ » 4

sake

4 i

ir tada 
puolant,

asz žval- 
ir pricszakyn.

ir nuąilei- 
džianezio pažiamen dangaus 
gulėjo valnas tarpas, kur akys 
galėjo toli Įoli regeti. Mes va
žiavome iszilg pakraszczio. Asz 
pasiklausiau:

“Ar tai ežia yra sala Re ?”
“Tas y r’, tamista.”
“Ir urnai kapitonas isztiese 

savo deszine ranka priesz mus, 
pamojo in kas-žin-ka beveik 
nematytina viduryje mares, ir 
ta re:

vas!”
“Ar tai Marie Joseph?
“Taip.”
“Asz nusistebėjau. Aus juo

das, beveik neinžiuriinas tasz- 
kas, kuri asz bueziau gan greit 
priėmus už uola, rodėsi mažu 
mažiausiai tris mylias atstu 
nuo žemes. Asz toliaus tariau:

“Ale kapitone, ten turi būti 
szimtas sieksniu vandens ana
me daigte?”

Jis cine juoktis.
“Szimtas sieksniu

Tegul, asz sakycziau apie du!

Tai buvo- viena isz anų iiud- 
' i t . I " “ * I1 1

( 
tiesu,

jie pateko m szmurgna, api- 
tamsiu gallerija, jie szukterejo 

mmstebos ir
urnai levas bei jo trys dukteres 

savo 
be abejos 

užsikisze po 
drapana 

ir visi buvo bepradedą 
kiu pieszti alaveliais peszatus 
tos melanelioliszkos ir l’antas- 
tiszkos vietos.

“Jie buvo susėdo 
ant atsikiszusios sijos 
rios piesziniu kny

m

ISZ padyvu. Ir

jeigu vilnys, 
silpnos, užgautu ir pakra- 

laiva, kurs jau 
s ir sulužes, jog 

pirmasis augsztvandenis galė
jo ji isztežinti lyg koszeliena.

“Taip musu baime augo va
landa nuo valandos su didėji
mu putinui vėjo. Dabar mare 
dribo truputi, ir tamsumoje 
asz maeziau baltus ruožus pasi
rodant ir p ra žūvant, tai buvo 
ruožai putu: tuomi tarpu kož- 
na vilnis užgavo Marija Jo
seph, ir kratė trumpai padre- 
bindama, kas smeige mums in 
szirdis.

Anglo mergele drebėjo; asa
jos drebuli jaueziau szalymais. 
Ir asz turėjau smarku norą pa
imti ja in savo apglėbi.

•: grakszejimu v ežiu, grai- 
žaneziu balanas savo sukumpu
siomis replėmis; garsu tukstan- 
ezio mažu sutvėrimėliu mares, 

tame lavone;
taip inlaidaus ir 

kirminu, kurie, 
‘/rėždami, maldami, kramto be 
paliovos sena padargu, kuria 
jie iszkirmvarpoja ir praryja.

“Ir, urnai, labai arti mum 
asz iszgirdau 
asz l< rupi orėjau, ly 
tos szmekla. Ant valandos asz 
mislinau, jog pareis man pama
tyti du prigereliu pasikeliant 
isz nelabu gilmių viduriuose 

man papasakotu

jau apsibuvusiu 
truszkejimo, 
reguliariszko, r'* i i

vėžiu

lyg blake! Bet iszeik atgal de- 
priesz perdeias, 

kaip asz sakau tamistai, ir ant 
puses po septynių ve) pribusi 
ant laivo Jean Guiton,
nugabens tamista szi vakaro in dauginus nebuvo, 
prieplauka La Rochelle.

Asz pa s id ck a v o j a u 
n ui, ir nuėjės 
galyje, kad gerinus matyti ma
ža miesteli Saint Martin, ku
riom! mos dal>ar greitai artino- 
mesi.

“Tai buvo 
kaip visi mažiukai uostai, ka
yra lyg sostapyles del nevaisin
gu salų, iszliarstytu iszilgui pa
mario — (liktas žveju miestu- 

viena pėda marėje ir vie 
sausumos, kurs mito žu

vimis ir lauko paukszcziais, ža- 
lisomis ir sraigėmis, ridikais 
ii* varlakausziais. Sala yra la
bai žema, 
jama, vienok-gi
apgyventa žmonių, 
asz nelindau in jos vidin i.

Papusrycziaves, asz kopiau 
skersai maža salava, 
priepludžiui greitai
asz 3>atraukiau skersai smilty
nes linkon juosva uola, kuria 
asz galėjau matyti kvszant ant 
pavirszio vandens, toli-toli.

“Asz žengiau greitai per gel
tonąją platuma; ji buvo teži ir 
minkszta, kaip mesa, ir rodosi 
prakaitavo po mano kojų. Ma
re czion tiktai ka buvo buvusi; laivo, kurie

ja regėjau tolumoje apie savo myri. Sziaip ar taip,

S

žmonių baisa
kad pama-(f s

J

laike paisziniu knygeles 
rankose, kurias jie

nesziojcsi
neperlyjama

buvo 
sunkia f

su sy

dabar asz 
prapuolanczia isz akiu, ir asz 
nebeatskyriau linijos, dglinan- 
czios smiltis nuo didžiamario. 
Asz jaueziausi, lyg kad asz bu
eziau pagalbus beesąs prie mil- 
žiniszko virszgamtiszko darbo 
iorejimu. Atlantis tiktai ka bu
vo priesz mane buvęs, po tam 
jis nuseko nuo kraszto, lyg kad 
prapuola scenerija per spaus
tus: ir dabar asz ėjau per pus- 
tyne. Tiktai jautimas, kvapas 

Tenai stimpso tamistos lai- sūraus vandens, pasiliko many- 
jf. 
mariu.

neilgai truko, iki asz užkopiau 
ant denio 
mis mano ranku.

laivo,

’J * *

1 1

Asz patornyjau kvapa pa- 
Asz skubinausi eiti; 

man jau nebebuvo szalta; asz 
žiurėjau in pakrasztyn iszmes- 
taji sukiužusi laiva, kurs augo 
apemyje, man prisiartinant, ir 
dabar iszsižiurejo lyg milži- 
niszka sudaužyta bangžuve.

“Laivas rodosi augo isz že
mes, ir ant tos dideles, leksz- 
tos, geltonos piesku klotves in- 

proporcijas.

vaike!
> J

Jis buvo is$5 Bordeaux. Jis 
tese toliaus:

“Dabar yra tiesiog po devy
nių keturesdeszimtys minutu, 
beje augsztas priepludys. Isz
ilgui nusekusio pakraszczio, 
rankas susikiszes in kiszene, 
eik pd užkandžio kotelyje Du 
Dauphin, ir asz ejeziau laižybo- 
mis, 1
priesz tris, ar ant trijų tamista 
pasiekus busi sudaužtaji laiva,

f J

kad in deszipitj minutu

gyjo temytinas
Ėjos lygiai adyna galiaus asz ji 
priėjau. Atsikiszes ir sukrau- 
szytas, jis gulėjo ant szono, ku
ris, kaip ir gyvuliu szonai, tu
rėjo sulaužytus kaulus, kaulus 
isz smaluoto medžio, porskor- 
suotas didėlėmis sijomis. Smil
tys jau insiverže in ji, smerke- 
si in ji per visas plyszes, ir lai
ko ji, Valde ji, neleido jam pa
sitraukti. Rodėsi lyg jos ton sa
vo szaknis inleide. Laivo pirm- 
galis buvo giliai insipoiges in 
szita minksztp, grėsminga pies- 
kyna; o užpakalis, augsztai in

szali^rete <i°’ ^urs Pu^e an^ mus11 ir gnai- 
t 

gėlės greitai 
buvo heaps id engianezios 
zylėmis juodomis 
kurios turėjo perstatyti pusiau 
atvira skilvi Marijos Joseph.

“Asz tolinus 
grobius 
mergina 
)icszdama.

Asz dasižinojau, 
ž i e m a v o j a B i a r r i t z ’ e 
atvykę ant salos Re ypatingai 
del to, kad pamatyti priplukin- 
;a pakrasztyn 
Jis neturėjo paprasto anglisz-

<

4 i

<

laivo, ir
sznekejo

be musu kailius.
“Asz pasistiebęs

jau per skyle. Laivas buvo pil
nas vandens. Tai-gi mes turime 
susirieto stimpsoti pagal tam
sias balanas, kurios donge mus 
kiek-tiek.

4 4

su manimi ge savo szeszeliu, ir mes kiuto-

ir ketu-

iha- 
linijomis,

apžiurinejau 
seniausioji

kad | 
ir kad jie

su visomis pajiego- 
Tenni žemai 

asz radau 
stovint augalota žmogų su tri
mis jaunomis dukterimis, arba 
gerinus sakant augalota ,augia 
su trimis jaunomis mergomis, ko iszdidumo; jie buvo žmones 
Be abejones, jie daug dauginus 
buvo nusigandę, kada iszvydo 
mane urnai priesz save tarno 
apleistame tristieblaivyje, nei
gti asz pamatęs juos. Jauniau
sioji mergina apsisuko bėgti;

prieszakyje

žvilgt e re- 4 i
4.

Prieblanda jau mus apden-

jome prisispaudė arti vienas
jie prie kito, apsiaubti tamsybe ir 

mare. Asz jutau szale mano pe
ties drebuli mažosios anglo 
mergeles, kuri dantimis kaleno 
laikas nuo laiko. Bet asz taip
gi
kūno per jos szlauni, ir toji szi
luma‘del manes taip buvo gar
di kaip buczkis. Mes dauginus 
nesznekejome; mes sėdėjome 
nejuda, nebyliai, susirieto kaip 
gyvuliai griovyje, kada uraga- 

jo buvo apriestas žilais pava- ;has siauezia. Ir, nežiūrint in tai 
nežiūrint iu nakties meta,

t ristiebi Ifliva.
jutau szvelnia sziluma jos

prastos mandagios szirdies isz 
eiles anų vienvaliniu keleiviu, 
kuriais Anglija apdengia visa 
žeme (glįobii). Tėvas buvo il
gas ir riebus, raudonas veidai

“Žemyn tenai priesz mus ir 
užpakalyje musu, po kairei ir 
deszinei, szviesnamiai szvieto 
iszilgui pamariu — szviesna
miai balti ir geltoni ir raudo
ni, sukinantiesi lyg dideles pla- 
czios akys milžinu, žiurineziu 
in mus, sergstaneziu mus, lau- 
kianeziu stropiai, kad mes isz- 
nyktumeme. Vienas isz ju ma
ne ypatingai piktino. Jis geso 
kas trisdeszimtis sekunda ir 
vėl tuojau žyburiavo. Tasai M. « Am » * w •

Ii

ii

jį

kitos dvi pasigriebė tęva už ritais, ir iszsižiurejo lyg gyvas .
ranku; o jisai pats — jis iszžo- 
dino savo burna, tai buvo vie
nintelis ženklas jo krustereji- 
mo. Po tam, in keletą valandų, 
jisai tarė:

“O, mosieu, ar tamista val
donas szito laivo?”

‘ ‘ Laivas man priklauso! ’ ’
“Ar vale man pereiti per 

ii
Vale!“Vale!”

“Po tam jis pasznokejo ilga 
sakini angliszkoje kalboje, kur 

supratau tik viena žodi 
gracious’ (mylistingas), at-

asz
‘ gracious1
kartota keletą sykiu.

“Kada-gi jis žiūrinėjo vie
tos, kur galėtu angsztyn užlip
ti, asz parodžiau geriausia, ir 
padaviau jam ranka. Jisai už
kopė. Tada mes. page l bojome 
trims merginoms užsikarti 
augsztyn, kurios dabar vėl ap- 
_________ Jos buvo graksz-

(mylistingas),

sidrasinOi 
cziosj ypaeziai vyresnieji, gel-

užkandy s, szmotas kumpio, su
pjaustytas pavidale galvos, ku
ri isz abieju pusiu turi po skil
ti plmiku.

iV18».
nežiūrint in baisu ir auganti 
pavoju, asz pradėjau jaustiesi

lyg mažy-Dukters, 
tos bradžios paukszteles gema
le, buvo ilgakojes ir taipogi 
plonos — 
Visos trys buvp 
blausiai augalotoji.

“Jijl taip juokingai szneke- 
jo, kalbėjo, juokėsi, nudavė su- 
prantanezia ir nesupran t an
emia,, kele savo akis jei ko 
klausdama (akis mėlynas kaip 
gilus vanduo), apsistovinejo 
pieszusi ant valandos, kad da- 
siprastj >tai, ka manai, gryžo 
vėl prie darbo, tarė “taip 
“no” —
jos klausytiesi ir žiūrėti be pa
baigos.

“Urnai ji burbtorejo:
“Asz girdžiu koki justelcji- 

ma ant szito laivo. ••
4 <

buvo ilga kojos 
atskyrus vyriausiąja.

gražios, la

laimingu, kad asz buvau czion 
džiaugiiesi szalcziu ir pavoju
mi, liuksmintiesi ilgose adyno
se tamsos ir baimes, 
turiu perleisti ant 
taip artyinais szitosios jaukios 
ir gražios morginužes.

“Asz klausiau saVes: “Isz 
kur radosi tas navatnas jaus
mas geroves ir linksmybes

“O gi! Ar kas žino?

kurias asz 
szi tos sijos

Asz klausiau saVes: 4 4

7 ? > 
k

Del to 
kad ji czion buvot Kas? Ji, ne
pažystama anglo mergiuele? 
Asz jos nemylėjau, juk asz jos 
nei nepažinojau. Ir prie to viso 
asz buvau palytėtas ir perga
lėtas. Asz bueziau norėjos ja 
iszgelbeti, paaukauti sr 
jos, padaryti tūkstanti pail 
tu! Navahias daigtas! Kaip 
atsieina/kad būtie moteriszkes 
pergali mus taip ? Ar tai yra 

Asz suklusau; ir asz tudjtiu galybe jos patogybespkuri mus
"X ,, . J,

r- j '

v

” ar
kad asz bueziau gale-

ive del 
"kys- 

itnas daigias! Kaip tai

W a,

paskutinysis isz tiesu buvo aki
mi, su voku be perstoges už
merktu virsz jos ugningo žvil
gio.

< i laiko anglasLaikas nuo 
braukė brežuka, kad pamaty
ti, kelinta gdyna; po tam jis 
ziegoreli vėl kiszo atgal in ki- 
szene. Staigu jis tare in mane, 
virsz gaivu savo dukteriu, la
bai ruseziai:

Asz velyju tamistai laimin
J J

Buvo mat pusiaunaktis.

4 4

gu Nauju Metu, mosieu.
“r ’ ;

Asz isztiesiau savo ranka, ku
ria jisai suspaudė. Po tam jis 
kas-žin ka pasakė angliszkai, 
ir urnai jisai bei jo dukters už- 

God save the Queen'trauke “God save the Queen” 
(Dieve gelbėk Karaliene), ku-
rios dainos aidai skraidė per 
.juoda ir gudu orą ir vyko to
lumoje.

“Isz pradžios
• < ! j *

1

pereme smarkus, fantastiszkas 
jausmas.

asz jaueziau 
norą pasijuokti; po tam mane ,

iu--Pabaiga szi tos Istorijos rasite
Paskutinio Puslapio.
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Utarninike milžiniszkas 
Walter L. Main cirkusas. Bus 
triukszmo mieste.

Paeziule
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— i iiv/.diiu T. Mažeikio, 
325 W. South str., apdovanoja 
savo prisiegeli puikia ir svei
ka dukrelio.
džiaugsmo tėvams.

— Pennsylvania Power & 
Light kompanije paliovė par- 
davinet elektrikiuosszeras, nes 
pinigu turi užtektinai aut ve
dimo ir pagerinimo savo biz
nio. Toji kompanije turi 18,000 
szerininku 
cziausio pamato.

— Ajrisziu bažnyczioje li
kos suriszti mazgu moterystes 
Ona Stankcvicziute su Jurgiu 
Winters.

—• Apie 
veriu Bukmanto kasiklosia šu
st raikavo už tai kad turėjo

Lai auga ant

ir stovi ant dru-

dvideazimts drci-
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SAULE

už tai 
dirbti per ilgai.

Burmistras 
balandėlių Anele Mirzelevicziu 
te isz Readingo ir kitur, už pa
sigėrima ir naudojimu 
verio kuri pasiėmė 

ispadines.

— Laisnus iszeme ant apsi- 
___ • Jonas Žardeckis isz 

N. Phila. su pana Kativ Balu
lis isz Cumbolcs.

nubaudė

revol- 
nuo savo

g;i

vedimo

— .Jurgis Mikelonis pirko 
narna nuo W. E. Jones už 5,009 
doleriu.

— Bukmauto kasi klosią Ii 
kos sužeistas Vladas Galinskis 
534 W. Mabanov Avė., iszsi- 
sukdamas ranka.

Verai
parapijų’

I *et n \ ežioje
I ’et n\ ( zi<

H )

va kare.
I»cua> gražiai paura

Sz\. J uoza| 
užsibaigė

G eg. 2d.
’ ’ Eagles
jino ir už tad daug»-li> žmoiiin 
turėjo gera giliuką 
daug\ be invairiu d<>\ ann.

- d d< < > t la lig < I
dalyku, nz lad 

b’crn <il m hii< ( h*g.
Trauk ima-.

I\ i-l \ erg.- 
\ akare.

kadangi dar pa
\ anot n graži n 
pabaigt avė?
20, 27, 2S ir 29 d.

laimėti
liet
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D

'■■v.
•L

"̂s*

Isz Shenandoah, Pa.
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OYSTERIAI DABAR 
SODINAMI.

v
—

Iszrinkta karaliene per 
studentus.

Maig-arieta Wiltie isz \Yash- 
I likos apszaukta 
per studentus Bryn 

ijos kuria apkaru- 
diemi t legužio lai

ke užkaitimo mokslo.
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FERAI PUIKIAI PAVYKO.

Kerus kuriuos
Juozapo parapijos Choras var
tymu naudai puikiai

Prasidėjo Balandžio 28 diena 
baigta Gegužio 2 diena. Žmo
nių atsilankė skaitlingai kiek
viena vakara. 
daugybe visokiu 
žesniii. ir didesniu visokios ver
tes.

Maha noyaus 
parėmė forus

parengė Szv.

& pavyko.

Gegužio

Buvo laimėta
daigtu, ma-

gorieji žmonos 
labai dimsniai 

savo aukomis. Nors mus mies
telyje l’crii ir bnzaru, netruks 
ta kuriuos 
tauto<, \ it-nok da 
teko matyt i tokius 
brangius ranku darbus kokius 
padare mus Lietuves 
fern. Benį taip 
saves 
Ju gražumas 
trauke. vi<i <_n>rejn> <n ‘N

rengia
\S

i n vai rios 
pirma karia 

gražius ir

kali H'j' >
del >ZIU 

tarp

- Praėjiu Petnyczia atsi
buvo laidotuves su bažnytinėm 
pamaldoms lietuviszkoje baž- 
nyežioje Juozo Vaczmano, 28 
metu, kuris mirė pas Stasi Ke- 
noski, 151 W. Girard aVe. Va
lionis buvo gazuotu svietineje 
karėjo Erancijbi nuo ko nepa
sveiko ir mirė.

■f Nedėlios ryla 10:20 va 
persiskyrė su sziuom 
visiems

J uodkojiene
> nuo kokio tai laiko. 

Velione buvo naszle per 30 me 
tu, Amerike j)erg\ veno 50 me 
I u, paliko dvi 
staneije Norkeviczienia ir Ade-

Viktoriu, 
Vinea. Laidotuves atsibus Ket
verge su bažnytinėms pamal
doms liotuviszkoj(‘ bažnvežio
ję. Kanas 
A jriszi u 
mioszirdžiai užpraszn visus pa 
žvstamus dal want i laidotuve- 
sia.

Seniau kada, žmones tik pra
dėjo in Amerika važiuoti, oys- 
teriu būdavo tai}) pilna At hm-

< a « < a A a ' •

tikos Indi jonai labai daug j u 
valgydavo ar žalius, keptus, ar 
sulžiovintus ir surūkytos. Rū
kyti oysteriai būdavo neszamf 
ant lazdų, ir bjidavo \ artoju-

SUDUŽĘS LAIVAS.
f I
I

landa 
sviet u 
Elzbieta 
kuri sirg<

le, snnns

su
gerai žinoma 

naszle

(Ink I eres: Kou

Lmlvi ka.

Ims palaidotas ant 
kapiniu. Szeimyna

t Praejta Petnyežios ryta 
mirė Elzbieta Valukonjene pas 
savo sunu Stanislova, 908 W.

Priežastis mir-
i ties buvo senatve, nes velione 
turėjo 93 metu amžiaus. Paliko 

suims

Coal’ id vežios.

Amerike tris sūnūs o viena 
Lietuvoje ir dvi (lukterės, vie- 

Pittsburge.na namie o kita 
Laidotuves atsibuvo Panedclio 
rvta.

A. J’. Tabara pirko na-
ma ant Heights už $18,000 nuo 
A. Gotlesmano.

at>il<iiikc svetimtaueziai. stengėsi 
aki pa 

M

I 

kukuo
sią Egipte ligonis niokojo dak
tarui už pirmutines tris dienas, I 
jeigu po tam laikui nepasveik- { 
davo, tai daktaras mokėdavo 
ligoniui. ’Lokiu bildu daktaras 

iszgydyt ligoni ka I
nuogreicziatisia. iir vvru

tiko pa k ran tose kad niekas nei 
nemano kad jtt kada nors pri
truktu, bet augant miestams ir 
miesteliams, oysteriai pradeda 
nykti. Dabar komercijinis oys- 
eriu auginimas yra svarbi in
dustrija, ir ‘‘ 
riai, arba maži

sėkliniai.”
, metu senumo 

oysteriai apie puse colio didu
mo yra “sodinami” senose oy- 
steriu lysvėse ir leidžiami aug
ti per keturis ar penkis metus 
pirm “kirtimo”.

Grckai vartodavo
kaipo valgi ir vadindavo juos 
“tobula, pietums pradžia”. O 
Romėnai sakydavo 
4 4

ovste-

ovst erius

kad tai 
”. Amo-

ant lazdų, ir bjidavo 
mi mainais jiirklyboje.

Ovsteris turi visti s veikai i n- 
gas maistui ^udetines dalis, ir 
isz priežast ies turėjimo i įva i 
riu mariu druska daug prigelb 
sti skilvio virinimui. Oysteriai 
pradeda riebeti Rugpiuczio me 
nesy ir yra goriausi Spali ir 
Lapkrity.

Peukesdeszimts metu ad-
gal brolei Wilsonai isz Chica- 
gos iszrado būda kaip užlaiky
ti mesa bleszinesia.

Žuvis gyvena
dingai laszisza kuri dagyvena 
lyg 100 metu, karpe 100 metu
()

t

ilgai y pa

Ivdeka da ilgiaus.
.. -.............—-- ' * 

k 4

Pabaiga nuo treczio Puslapio.
„T,,, .||r. ...... i

| 
I

Buvo kas-žin kas liūdno ir
irakilnaus, tame giedojime lai- 

vaskenduniu, prasudyliniu, be
veik kaip kokia malda, ir drau
ge kaij> kas-žin kas kiltcsiiio,<e kai}) kas-žin kas kiltesnio, 
cas-žin kas judygintino in ana 
senovės iszkihningaji 
Caesar morituri te salutamus.
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Malavoje paveikslus bet ne

A vi?

Kada jie buvo pabaigė, asz 
prasziau savo kaiminkos, kad 
ii viena 
legenda, 
idant mus užinarszinti apie sa
vo bedas. Ji apsiėmė, ir tuojau 
jos aiszkus jaunas balsas iszle- 
k(» in nakti. Ji dainavo kas žiu 
ka, be abejones liūdna, nesą 
garsai buvo pratęsiami ilgai, 
loke palengva isz jos burnos, ti
kintojo, lyg sužeisti paukszte- 
liai, virsz vilnim

“Maro buvo bekylanti da
bar ir bemuszanti 
iruszkinta laiva. 
manes, tai asz 
apie ;
1ai|)-gi’ apie Seironas.

4 4

kaiminkos, 
ballada, 
mėgsta,

padainuot u 
k a ji

* 

pat i

lindau
su savo noru.
E. Marian Spore iszPana

New Yorko, kuri kitados buvo 
danių daktarka, dabar užsiimi
nėja ma lavėjimu 
paveikslu, norints to nesimoki- 
iio ni( kad<»>. Mergina paima 
szepeti in ranka ir prad(‘da ma- 

, o kokia lai nematoma ga- 
Vedžioja josios

szvelni mariu manna
1

ju

nes Colgate’s 
savyje

darant, 
savo sveikatai.

Tėvai neturi pavelyt 
vaikams užleisti ju 
dantis, kadangi taip 
darant, jie pakenkia

*• -1*1 •"*>**•- -M HMM,-.. l'fNM-MM.t 4MMNIVI. ► '»J

Gera Sveikata
Geri Dantys

r*r'Ti?«; T“

T^vai turi mokinti juos 
valyti j u dantis su Col
gate’s Ribbon Dental 
Cream, 
neturi savyje jokiu 
kenksmingu vaistu, ir 
už tai nuvalo dantis 
saugiai ir pilnai. Pirkit 
jiems triubele to valy
tojo sziendien.

musu su- 
Kas a1>ieina 

mislinau tiktai 
ma balsa. Ir asz mielinau 

Jeigu 
laivas koks butu trauko netoli I 
|n‘o musu szali, ka Imtu mariu
kai sake? Maim >urupint.i dva
su pasileido in sapnu>! Sei re
nal Ar jijo nebuvo isz tikrųjų 
kokia seirena, toji duktė mares

nepaprastu

niekados.
n

lavoj.
Ivbe '

I *

į audė k lo ir ma lavoje 
|»avdk >1 ils.

ranka ant 
M( bet i UUS

mergineles. Jeigu mos butmne- 
asztuonias
asz bueziau tai pada

perleido 
k 

ryli turėjos!

dienas
kuri mane užlaikė ant >zit<> isz i draugejt 

laivo, ir kuri Kai}) silpnas ir ne 
kariais

kirmvarpoto 
kini turėjo nuskęsti 
m i drauge g 

“Ale ūmai
e me m e 
kad Marie Joseph i 
isz dcsziiieses puses, 
koji margina parpuolė >ker 
manes, ir pirm ne kaip a>z >u J 
sipratau, ka asz darau, 
dam.' 
neji valanda, asz ja pa 
in savo apglėbi 
jos skruostus, jo> >milkinis, ir 
jos plaukus.

Laivas^hesljudino ( 
ir mes, mes taipgi, tykiai sede 
jome.

Tėvas tare,^ Kai re! ’ 'Toji, ku 
.'atsiliepė, ‘ 

ir sukrutėjo, kad atsivalninti 
Ir toje valandoje a^z 
bcvelyjas, kad laivas.

\ ei -
>u inani- suprantamas žmogus

ilumose vamb-niii ’ .Vl:1 ’•
mes visi ]icnki

lėlio j vau girdėjos žodelio nuo ju. 1
asz

r

ii

Ibi metu sukako, ir asz nebu 
’o 

gromala isz
ridėti ant denio, 

nugrimzdo į tani asz gavau
Anglis/.-1 •Ss(‘w Yorko. Ji isztekejo už vv- 

ai I i’1', ir r.-isze man tai praneszda-
I ma. Ir nuo tada mos vieni ki- 

ticnix raszinejame 
kozna meta, 
noje. Ji pasako man apie savo 
g\ \ o.'iima, szneka apie savo 
vai k įiezius, savo seseris, o nie
kuomet apie savo vyra!
del.’ E! kode!!... Ir kas atsieina 
mane", asz slzneku tiktai apie 

'Tai buvo gal 
vienintele moteriszkoji, kuria 

Nekuria

(

many 
jog a t eji» maim pa-kui i

riebiau 
ir biirziavau

gromatas
Nauju Metu dic-

Ko-
lau,ginu

Marie Joseph.
i

• >7
ant $lu<U>0 alkidu 
G eg.
Per pradžia Feru. kurie neturė
jo giliuko laimei i d<»vai 
abejo per Feru pubaiLfl u\<•- tu

** I •

29 <1., 9:20 Md.

;o>, be

Fvs geresni giliuką. Sekant i<\)i
< t < 

c n k ra n 
sza; M. Rima v iczimir, 

Bank n-tyi*.

I ’et n\ ežioje luinu*j 
J. Valukonis,

T >\ a na-.
ma i 

a 11 k - i 11 i 
a i ik -1111blimla; <

kliudą; Alb. I >elie\ icziii". ineg
ta r<»gaže; M r. 11 mrlu->

>01; V. I
se; M.

i (r x

i-7 Adi 
riieii»

K 11 lt i 1 n ne, 
Ma-kcli ui c. t'i

t
•I ; Jona> K nI»erta, -lai

land. Buffet 
ni>, >taltie 
skrybėle; Ona 
gura; M. Jam-zicm-, 
buffet
tiese; t Ina Jurkey iczicnc. kai

M.

work booth.
Ta i p ir i 

pa kepta 
kek>u, pajų,
padarytu saldainiu 

ir davė

11)01 vili 
gardžiai 

m-t

♦ i Į 
gražiai i

merginu
i r

ir ju paežiu 
kuriu ne

gero

t
♦ 
♦
♦ ria asz laikini

|

ka’,iasZ kimmet mylėjau.
Į asz kuomet bueziau turejes mv 

E.

mažai pardavė 
pelno.

Kadangi da
daigi u,

:;dinia viską per viena
D/deKti, tad manoma ferai vėl 
daryti Gegužio pabaigoje pra
deda id 20 diena.

Kiek pelu 
sužinota.

v ! ><•’; i u
< r

b;

<>

laugybe
nebuvo -i
savaite 1

padaryta da ne-

a.

<

DEL KOSTUMER1U KOMPANIJOS

Pennsylvania Power & Light Co.
ir del kitu vietiniu žmonių*

z bueziau J kdi..
/ I I X •

na ! kas gali pasakyti ?
perply- Buit ys vieszpatauja ant musu, 

szes in dvi dalis, mane iutrauk H patam

♦»♦
i 
/ i

,v *: • U f* v f

visai maža dali neisz-

tu su ja in mare.
Anglas tose kalba 

Truputi susiūbavo;
Mano trvs dukters randasi at
vangu me.

Nepatemyjes vyresneso, 
buvo pamislines
le in vandeni per krauta!

palengva.

toliaus:
tai neko!

JIS
kad ji nupuo-

Asz keliausi

— h [HHuiii — viskas 
pereina.. Dabar ji bus jau pa- 
senejusi; asz turbūt 
pažineziau... E. jos isz pereitu 
laiku, jos nuo sudužusiojo lai
vo! Koks tvarinvs!... Dievisz- 
kas! Ji raszo man. jog plaukai 

Tai padare man 
dideli skau>ma...
niejie plaukai.. Ne, mano ang- 
liszkosios merginos nebora 
dauginus... Tai liūdni dalykai 
tokie!

jos pražilo...

ir potam

jos nebe-

E, jos gelto-
ir 

ūmai iszvvdau žiburėli ant ma
res su visu arti musu. Asz sn- 
szukau; anie atsiliepė. ’Tai bu
vo valtis pasiusta .jieszkoti 
musu per svetaines savininka, 
kuris buvo numanė^ mu>u ne-

automobilius 
I ž laisnus 

reikė mokėti .”>00 doleriu, galo
nas gazolino ka>ztuoje doleris, 
o už jiargabenima isz Ameriko 

45 procentą ak- 
automobiliiis vra

.Japonijoj
lidoli vra dideliu turtą.

m all !•••'• ■; \l. 
kanarka

P. Hudock,
I a 11 i i •

Miri; Z.

i r
—e;

; r

’ ' i r**

N u o

valtis jieszkoti
ANT PARDAVIMO

i

♦ ♦ i iszminti.
Mes buvome iszgelbcti. Asz 

nustojau lukesties. Anie paėmė 
mus nuo musu plausto ir par
gabeno mus atgal in Saint Mar 
tin.

Anglas dabar tryne savo ran 
kas ir murmėjo: ‘Geros vaka
rienes! Geros vakarienes!’

Mos vakarieniavome, 
nebuvau linksmus. Man gailu 
buvo Marijos Joseph.

Mes turėjome skirtiesi, atei- 
naneziaja diena, po daug kra
tymu ir spaudymu ranku bei 
po daug daug 
szineti. Jie iszkeliavo 
ritz’a. Man nedaug truko, kad 
bueziau juos i y dejos.

Asz buvau smagiai užgautas 
asz norėjau pirsztiesi prie tos

L ...... .. 111 U* .. .........................................•I——.....    -.............. .||.|IIIR| ........... —I,™.....  —... .  —•

Du namai 
rins ir genda, 
me, geroj vietoj, 
j ko adresu
Mabanov ('it v, Pa. 

♦ »

turi po 4 kamba- 
Geram padeji- 

Atsiszaukit 
510 E. Market St., 

(t.39)

reikt* mokėti 
kei k

Dabar raudasi 
parduotu szeru muso kompanijos Cu
mulative Preferred Stock’d kuriuos dar 
sziame laike norim iszparduoti.

laiko priimsime orderius ant tu 
szeru ir iszsiusime pagal aplaikima 
orderiu ir jeigu da liks kiek neiszpar- 
duotu szeru.

szio■'tall i>
>1 •

I >1 H'Z 
t»ckf \ i 

ra i 
fl;i

d ra: A. Stavieka>, 
Marezi uloiiiute, 
k let ka;
A. Szerpenskas,
Mockeviezi us, 
kauskiene, kumpi; I ’. M 

1g. PangonL
di; J. Aleksandrav ioziin.

ir Ii. I\ n nd rocz i nt e.

ežius, zuiki; 1

torielkn, 
boksą toinaieziu.

ATEIKITE PAMATYTI 
LIETUVOS PAVEIKSLU

Gražiausi Paveikslai bus ro
domi Pirma Karta Mahanoy 
City, Seredos Vakara, 7 
Mojaus, Norkevicziaus 

Saleje. Pradžia 7:30 
Valanda Vakare.

Nepaveluokito atejti kad pa 
]>aveikslus, 

nauju pan-
matvti visus •r
vra labai indorniu
vežtu isz Lietuvos. Mėginkite 
visi atejti, nes kita karta szitu 
paveikslu negausite pamatyti. 
Visi yra szirdingai užkvieczia- 
mi. Da tokiu paveikslu Ameri- 
ke nebuvo rodyta.
bus apsakyta akyvu

lies

Priek tam 
ž i miežiu 

apie Lietuva, nes locnininkas 
paveikslu pats keliavo Lietu
voje ir trauke ženklyviausias 

jeigu
vojo ir irauice zeriKiyvmi 
vietas. Nesigraudinsite jeigu 
atsilankysite.
Inžanga, Suaugusiems 35c., o

Vaikams 15c. J37)

c v z e.s 
vertas.

NAUJI MUZIKALISZKI 
VEIKALAI.

^"-r" ii.......... iL.iiiiu ...ijj

Sziomis dienomis iszejo isz 
spaudos naujos Dainos su gai- 
( lomis ant piano.

“Ak Likie Sveika
Mvliu Lietuva.”C i

‘ Pas Motinėle’’
Putu Darželi”

Galima gauti pas leidėju
J. A.1 Žemaitis

4

4 k

50c.
50c.
50c.
50c.

(m.ll)
315 S. West St., 

Shenandoah, Pa.

PAJESZKAU MOTERES 
ANT APSIVEDIMO.

Kuri yra aphukius persisky
rimą nuo vvro kad ir 
viena ar du vaikus, arba mer
ginos, kad ne butu ne didele ne 
maža. Asz turiu 5 pėdas 7 co
lius, sveriu 174 svarus. Katni 
norėtu isztckct tegul raszo ant 
szio adreso: (m.2

M r. K. Skindir
892 Mt. Vernon Si. 

Scranton, Pa.

turėtu

(m

57

KAS NORI RŪKYT I 
puiku tabaka, tas tegul 

kreipiasi pas mus.
EUROPA BOOK 00. 

nv.v AT WW vrvnvr

Pennsylvania Power & Light Co. Asz

f!I

i
f "ORDUNA

/

%

2

X

3

s

X

CUT OUT AND MAIL

Investment Dept.
#Pennsy vania Power 
Allentown, Pa.

& Light Co

(MARK X IN f J MEETING 
YOUR REQUIREMENTS)

free copy of booklet telliing more
Gentlemen:—
[] Please send mu
about you rstock. „[J 1 wish to subscribe for ..........
shares of your Preferred Stock nt price of $100.00 
and dividend per share. Send bill to me showing ex
act amount due. [ ] 1 wish to subscribe 
.. L----- *' - • ’ on 'f

untill $100.00 and
[J Please ship me 

.........  shares of your Preferred Stock at $100.00 and 
dividend per share with draft attached through.

Hshare.s of your Preferred Stock 
Plan of $5 per share per month 
dividend per share has been paid.

• for 
Easy payment

♦

t

*

5 " a> Name of Your Bank
' . 7 !**<■ V t'‘f'

prižadu, susira
in Biar-

ROYAL MAIL
IN IR ISZ LIETUVOS.

” “ORBITA” 
[ “OHIO” “ORCA”

Tie laivai yr* nauji ir moder- 
niszki visame. Geriausi del juru 
keliones, žinomi del gero patar
navimo ir vigados visame. Geras 

Jr užtektino valgio paduodamas 
ant baltai uždengtu stalu. Szei- 
minios, moteres ir vaikai gauna 
•pedale patarnavime.

ROYAL MAIL STEAM 
PACKET COMPART,

N Broadway* Mew ML
arba pas vietiniui agentus.

Dekite savo pinigus in
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Merchants Banking Trust Co. Banka
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A ddres
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Mahanoy City, Pa.
——$-------- ■

Ta Banka nori jumis patarnauti.
Moka 3-czia procentą ant padėtu pinigu.
Nori idant kožnas vyras, moteris, vaikas ir mergaite pra

dėtu taupyti pinigus ir turėti bankava knygute szitam 
r Merchants Banking Trust Co. Banke.
Szita Banka prigelbsti savo depozitoriams pirkti savo 

locnus namus. . . , į. . '• » : ■. ■' * ■
Szita Banka prigelsbti jumis suezedinti pinigus.
Nori kad jus butumet to Banko depozitoriua.
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