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ISZ AMERIKOS
SAPNAS ISZSIPILDE
SAPNAVO KAD LIKOS UŽ- 
MUSZTAS IR TA PACZIA 
DIENA LIKOS MIRTINAI 

SUEŽISTAS.

Scranton, Pa. — Pabudęs isz 
ryto po nepaprastam sapnui 
koki turėjo ta na k t i, sapnuoda
mas kad likos užmusztas ka
syklose, Stanislovas Johnson- 
as, 20 metu, apsako savo moti
nai visa atsitikima ka sapnavo 
ir norints turėjo prijautimą 
kad jam kas blogo taja diena 
atsitiks, nuėjo in darbu.

'Vaja diena viskas ėjo kuono- 
ilukningiausia ir Stasys ma

ne kad sapnas neiszsipildys, 
bet eidamas namo po darbui 
isz szlopos, tripas karnku pa
bėgo-ir su trenksmu dundėjo 
žemyn in szlopa. Norints Sta- 

paszoko in szona idant ap- 
\s, bet ant 

nelaimes, plienine virve truko 
ir galas smarkiai uždavė Sta
siui per pilvą, sužeisdamas jam 
baisiai vidurius ir sulaužo ko
ja. Ligonbuteje daktarai yra 
.tosios nuomones kad jisai nc- 
iszgis.

Stasys sapnavo visa atsitiki
ma taip kaip jam taja diena 
atsitiko.

cr K
kad sapnas

svs
sisangot nuo nelaime

NEMOKĖJO TAKSU, UŽDA
RYTOS KALĖJIME.

W41kos Barre, Pa.----
Elzbieta Ilalupka, rinkėja tak- 

. f n, arosztavojo dvi moteres Je- 
va Gros ir Ona Saracinskiene 
isz Mocanaqua už nemokcjimn 
taksu. Sudže Fuller liepe mote
res uždaryti in kalėjimą ir lai
kyti jaises tonais, 
mokes savo taksu.

pakol neuž-

PATI TURI KLAUSYTI 
VYRO GIMINIU.

Newark, N. J. — Mrs. Kori
na Ellins, paduoda nepapras
tas priežastes del ko nori per
siskyrimą nuo savo vyro kuris 
yra fabrikantu eigariniu skry- 
nueziu. Sako jiji, kad josios 
vyras atvedė in namus asztno
nos gimines, kuriu turėjo klau
syti visame ir pildyti juju vi
sus norus. Ant galo nubodo

fe

GILIUKIS KALVIU
RADO SENOJE KASOJE 
$95,000 KURIA PIRKO UŽ i. 

PENKIS DOLERIUS.

Middletown, N. J. — Farmo- 
* ris Jobu MaeMurray, kasė gi
liau skiepą po savo namui, ūž
ti Irdamas sena surūdijusia ge
ležine kassa (seifą). “Ka turiu 
su szituom padaryt?“
ke farmeris in stovinti kaimy
ną kuris prisižiurinejo darbui. 
“Netoli gyvena Juozas ir Pra
nas Hyer’iai, kalvei, nueikie

paszau-

J

38 METASfefe

DU-KART SANVAIT1NLS LA IKHASZTLS

PrenutnaraU Kasztnoja: Amerika ant viso meto |3.00. 
Europoje ir Lietuvoje |4-00 ant viso meto.
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SURISZO SAVO PACZIA 
VIRVĖMS IR KERSZINO 
ISZPJOVIMU JAI LIE 

ŽUVĮ IR SZIRDI.

Detroit, Mich. — Jonas Rug. 
duonkepis, likos arosztavotas 
už bjauru pasielgimą ir sumu- 
szima savo priimtos paezios 
Viktorijos Czeražnos su kuria 

ant vieros” per sep- 
Sztai ka motore 

“■Mano vyras pir
ma suri.szo man rankas, po tam

gyveno ‘J 
tynis motus, 
sake sude: '

kalvei
pas juos o gal gausi kelis dole- inkiszo szluotos koja ir prade- 

nes jiems jo sukti virverius už sena geleži 
prisidqos. “

MacMarray paklauso rodos 
savo kaimyno, inde jo kassa in 
vežimą ir nuvožė kalviams už 
ka aplaiko penkis dolerius, nu
džiugo farmeris kad padare 
gera gLszefta ir nuvažiavo na
mo.

Broliai pasienio didelius kli
jus, pradėjo 'daužyti kasa. At- 
musze duris, broliams vos akys 
neiszszoko isz galvos kada pa
mate viduryje bleszinukes su 
daugeliu visokiu
isz visu daliu svieto 
auksiniu brangenybių ir žem- 
cziugu, daug senoviszku pacz- 
tiniu markiu kuriu verto da- 
eina ant tukstaneziu doleriu 
kaipo ir daugeli szeru ir bonu.

Surasto skarbo verto apskai
to ant 95,000 doleriu. Farmer:
dagirdes apie gilinki kalviu

senu pinigu
visokiu

s 
j 

užvedė teismą kad jam broliai 
sugražintu turtą, bet sūdąs nu
sprendė, kad broliai nežinojo 
ka perka u/jnokedami jam už 
viską — sena kasa ir kas jojo 
rastųsi ar nesirastu.

SKUPI MOTERE; ISZSIŽA- 
DEJO $1300 NE KAIP 

DUOTI DOVANA.
Newark, N. J. — Ne kaip 

užmokėti 50 centu atlyginimo 
už suradimą josios 1,300 do
leriu, Berta Gerhorn, 62 metu, 
pati viena ant svieto atsižadė
jo savo pinigu ne kaip duoti 
50 centu.

Lordina Prescott, rado mai- 
szuka su pinigais restauraci
joj, atneszdania ant policijos 
stoties idant sujeszkotu locni- 
ninke. 
telefoną
ir kokia dovana duos del suras 

jai būti nevalninke vyro gimi- tojo, tai Gerhornieno isz pra- 
džiu pasinio deszimtuka, 
tani 50 centu o kada policije 
apreiszko nioteriai, kad tai 
per mažai nes 
pj’ivalo nors szimta doh*riu 
padovanot, tai mot ere suriko: 
“Geriau pasiliki t sau pinigus, 
ne kaip asz duosiu daugiau.

pinigu 
likusius

Kada policije davė jai
kad pinigai atsirado

užvesdama teisinaneras, užvosdama teisina ant. 
persiskyrimo. Josios vyras už
dirbdavo per sanvaite nuo 500 
lyg 2,500 doleriu bot visus pini
gus prakazyriuodavo.

UŽ $4,000 PRIŽADĖJO ISZ- 
GAUTI DUSZIA ISZ 

CZYSCZIAUS.
Indiana Harbor, Ind. — Du 

nepažystami vyrai, persirenge 
kuigais, apszmutijo vietos pi
lieti, Louisa Angela, iszvylioje 
isz jo 4,000 doleriu.

“kunigaiTariami
žino su Angelu ir prižadėjo 
jam maldomis iszvaduoti isz 
“ezyseziaus“ jo mirusio tėvo 

Angelas, turis 
stipriai tikėti, o savo tikėjimui 
inrodyti jis turis padėti dežeh 
4,000 doleru, 
kinsia.

Tikėdamas, žmogelis nuėjo 
in banka, ir iszsieme 4,000 do
leriu, kuriuos buvo per 
savo gyvenimą,

i

**

po

ka<l 
už. toki radini 

nors szinda

Palicije davė isz tu 
50 doleriu merginai, o 
nusiimto atgal skupuoliai.

l i

Angelu ir

ezyseziaus“ 
duszia. Tik jis

susipa-

kuriuos jie užra-

visa 
susitaupęs 

nors pinigus atsiimant ban
kas ji inspejo ka’d tariami ku
nigai veikiausiai yra prigavi
kai. Parsineszes na<io pinigus 
jis padare, kaip “kuniguM
kyta, bet kai duszios isz czys- 
cziaus vaduotojai pasiszalino 
ir Angelas atidaro dože, pini- 

p) ;gu ten nebebuvo.

sa-

NETEKO PACZIULES IR 
10,000 DOLERIU.

Detroit, Mich. — Mikola Po- 
linskis isz Chicagos. buvo geru 
kriauezium, laimingu tėvu ko- 
turiu vaiku, patogios paeziu- 
les ir laimingu žmogum turin- 
czio deszimts tukstaneziu do
leriu banke ir savo narna. Bet 
szia'dien yra vargszu, turintis 
vos tik keliolika doleriu prie 
saves. Atvažiavo jisai in De
troitą sujeszkot pabėgusios mo 
toros, kuri jam paėmė visa tut- 
ta ir vaikus, iszvažiuodama su 
kitu vyru. Polinskas sake buk 
buvo iszvažiaves in Montreal, 
Kanada, atlankyti savo ser
ganti broli, o kada sugryžo, ne 
užtiko namie paezios ne vaiku 
nei pinigu, o narna taipgi par* 
davė ir su pinigais iszpyszkino 
po velniu su kokiu tai meilu
žiu.

kai! net man 
skūra sutruko, ant galo maty
damas, kad neiszkesiii ilgiau 
tujų kaukiu, priszdko prie ma
nės su peiliu sakydamas, kad 
iszpjaus man liežuvi, po tani ir 
szirdi. O kad negalėjo atida
ryt mano burnos, todėl uždavė 
peiliu kelis žaidnjius ant pe- 
cziu kad net peilis sulūžo. Ka
da norėjo gaut antra peili, mel
džiau jo, kad pavėlintu man at
sigert vandenio.
kuknia ir pasinaudodama isz 
progos iszbegau laukan szauk- 
dama pagelbos.
atbėgo ir arosztavojo 
brutaliszka vvra.“ •to

Moteres visas kūnas buvo 
pamelinaves, akys užmusztos, 
veidas sutinias ir apdraskytas. 
Baklai Rug insiuto ant moteres 
kad bando sugryžti pas savo 
tikra vyra kuri buvo pametus 
su trimis vaikais. O kad Rug 
negalėjo pasirupyt $10,000 
kaucijos likos uždarytas kalė
jimo lyg teismui.

Nuėjau in

Poli<‘ijantas
mano

akvs

NUŽUDE PACZIA IR 
. PATS SAVE.

McKees Rocks, Pa. — Rudol
fas Lutsz, 39 motu, parojas na
mo girtas, pradėjo bartis su sa
vo motore, kuriai ant galo isz- 
musze kelis dantis su darbiniu 
czeveryku. Kada motore gulėjo 

, pasiutėlis pagriepasiutėlisant grindų
be mėsini peili, perpjaudamas 
nelaimingai gerkle
pats sau atome gyvastį tuom 
paežiu budu.

po tam

TracyJ ,

NUTRUCINO KETURIS 
VAIKAS IR PATI 

SAVE.
Calif. — Nusiminus

isz savo gyveninio, Mare Han
non, 
venima drauge su ketvertą vai
ku. Suniaiszius žiurkių Itruciz- 
nos su pienu davė vaikams isz- 
gerti po tam.pati iszgere. Visi 
mirė iii trumpa laika. Vyras 
pa rėjas vakare isz darbo rado 
penkis lavonus ant lovos.

nutarė užbaigti savo gy-

MOTEREJ į:----
BURDINOIERIUS NORĖJO 

ATKALBINT MOTERIA,
i

12,000 AMERIKONU 
PAVOJUJE ISZ LIETUVOS

NAUJAS KISZENIAMS
APKRAUSTYTI BUDAS.

Rokiszkis. —Lapkriczio me
nesio 22 diena prie* pilieezio 

‘ ’
kio mieste ir einanezio 
prikibo keletas 
vyru ir be jokio

KINAI NEPALIAUNA UŽ- 
KLUPINET ANT 

SVETIMSZALIU.TETA ATKERSZINO VYRUI 
KAD NESUTIKO ANT 
JOSIOS MEILINGO 

PAREIKALAVIMO.

ANT GALO NUŽUDĖ 
jbSIOS VYRA.■r i *
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■ 1 IH

I ’•
( .

i )cfrbjt
■ į v. -

1 > u rd j ri gi e r i s S i e ponas
1 a liekas,k u ris radosi ant burdo 
pas John Silvanovicziu ant 13- 
710 Buffalo avė., nužudo ji su
si k i vi rožine už jojo paezia.

Kava.liadckas būdamas ant 
burdo pas kSilvanovieziu insi- 
mylejo pasiutiszkai in savo pa
togia gaspadinele Morta. Isz 
tos priežasties kildavo kasdie
niniai nesupratimai tarp gas- 
padoriijbs ir burdingieriaus, 
ant gak> burdingicrius turėjo 
nesztis įpo velniu nuo burdo. 
Stepėmis kelis kartus kerszino 
Jonui laid ji nuszaus, o paezia 
ir va i k it pasiims pas save.

Ana diena, po ilgam nesima
tymui Stepas atėjo in sveezius 
pas Silvanoviezius tiksle susi
taikinimo. Svęezes likos priim
tas svetingai, atsirado ant sta
lo ir kelios bonkos munszaines.Į
Kada vyrams inkai!o pakan- 
sziai, prasidėjo vela barnis už 
motore ant galo Jonas išzmcte 
Stopa laukan, bet tasai isztrau- 
ke.4 revolveri paleido in gaspa- 
dpriu du szuvius in krutinę nuo 
ko mirė aht vietos,.

KovaleVski arosztavojo ir už
daro kalėjime o koroneris da
ro slioetva. ■ 4 '

' A • j S m
m 1 -i . W

NAUJO BUDO KULKA.
Worcester, Mass. — Regi

nald J. Alden, isz Clark univer
siteto iszrado nauja kulka po 

“Kulka 
pataikinta in žmogų, padaro 
žaiduli bot tuojaus sutirpsta ir 
/.aidulis tuojau užgijo. Žmogus 
paszautas tokia kulka tik ap- 
mirszta bot po kokiam (ai lai
kui pasveiksta.

I

J Bu v usis
Kava- Viodiiius. - Baisus atsitiki

mas atsitiko kaime St ari Miką- 
loviez, kur žuvo trys ypatos 
vienu kurtu, d’rys motai adgal 
apsipaeziavo ūkininkas Kable- 
roviez su jauna ūkininko duk- 
tere Anastazije. Mergaite buvo 
užauginta per savo teta Olga. 
Po apsipacziaviinui teta pri
ėmė pas

padoriiius ir

t

.Jonui

sziai, prasidėjo vela barnis už

i ...

vardu 4 i skysta kulka.
žmogų.r»

eksplozi.jo gazo
Orchard kasyWosiaI > 

sū

8 ANGLEKASIAI APDEGIN
TI EKSPOZIJOJ GAZO.
Wilkes-Barre, Pa. — Baisi 

kilo Peach 
Parsone

kurioje likos apdeginti ii 
žeisti asztuoni anglekasiai isz 
kuriu du badai mirs. Badai 
eksplozije kilo nuo olektriki- 
nes 'kibirksztios. Sužeisti yra: 
Petras Konickis, Feliksą Ta- 
maszauckas, Loo Dobinski, C. 
Hay, S. Kresge, K. Marlin, An 
tanas Visoeki ir Ant. Kristo- 
per.

/

SKLYPAI SIUNCZIA 
KARISZKUS LAIVUS.

Kinai.

-.......... I

Paskutines Žinutes.

jaunavedžius pas save. 
Viskas butu gerai, kad ne teta 
kuri jau buvo pasenusi boba, 
nebūtu karsztai geidus meiles. 
Sena boba pradėjo laižytis apie 
jauna vyruką duodama jam 
aiszkiai suprasti, ko jiji nuo 
jojo geidže; bet jaunavedžiui 
ne galvoj nebuvo sutikti ant jo
sios noro, geisdamas pasilikti 
isztikiniu savo paežiai. Teta 
užvirė baisia neapykanta ir nu
tarė jam už tai atkerszyti. Pra
dėjo Anastazijai visaip iszme- 
tineti, kad josios vyras jaja ap
gaudinėja ir meilinasi su ki
toms moterems. Jaunavcdis tu- 

namie su

j

ino-

PERDIRBO BROLIO TESTA 
MENTA ANT SAVO

KURP ALIAUS.
Wilkes Barre, Pa.,— Fausti

nas Jaczkauskas isz Duryeos, 
sako kad jisai neparasze pra
vardes savo mirusio brolio Jo
no Jaezkauskio, 60 metu, ku
ris paliko 60 tukstanezius do
leriu turto, po testamentu kuri 
surado tvarte. Jaczkauskas yra 
teisiamas sūdo už priaisavini- 
ma mirusio brolio visa turtą 
noriuls velionis paliko dvi se- 
seres Lietuvoje. Bet budintojas 
Stanislovas Prokasik liudijo; 
kad Jaczkauskas atėjo pas ji 
in kėlės dienas po mireziai bro
lio, praszydamas jojo idant ji
sai iparaszytu mirusio brolio 
pravardes ant paskutinio tes
tamento, kuris jam paliktu vi-
sa turtą o seseriims nieko. Vis
kas ant galo iszsidave ir Jacz
kauskas likos arosztavotas už 
padarymu neteisingo test amen- 

,to. ■ ........... .

i

New York.i] New York. — Angli.szkas 
laivas Karoo sudėgo ant Sta
ten Island paneszdamas 1,000,- 
000 bledes.

Konstantinopoliui, Tur- 
kije. — Valdže paliepė sude
ginti visas raganiszkas ir mo
liu knygas visam sklypo.

11 Pliiladelphia, — Valdže 
surinko 162 ateivius isz visu 
daliu Suv. Valstijų, kuriuos 
siaus adgal in Europa kaipo 
negeistinus gyventojus.

NAUJO BUDO 
KOMUNISTAS.. 'V

— Ar buvo cziouais kas 
užklausė ponas, sugryžes namo 
tarno.

IBB WiBBlO W

■ •J]

— Buvo, praszau pono, ko
kis tai Komunistas.

— Kaip tu žinai, 
Komunistas? — ar

kad tai 
kerszinoKomunistas? -

tap ,1’eyolveriu ?
No; bet karsztai buezia- 

vo ponia.

rojo tikra pekla 
dviems moterimis.

In kėlės sanvaites po tam isz- 
keliavo atlankyti savo gimi
nes, o kada sugryžo namo,
teres metėsi imt jojo, baisiai 
sumuszdamos kuris neži
nojo priežhstics UŽ kn ant jojo 
užsipuolė. Negalėdamas ilgiams 
paneszti visokiu paniekinimu 
isz,trauke revolveri nnszauda- 
įftas pirma paezia po tam teta. 
Po ta'in apėmė ji didele gailes
tis kad nužudė savo paezia ku
ria labai mylėjo. Nuskynęs 
daug žiedu isz darželio, apden
gė nužudyta moteres lavona, 
po tam pats sau paleido in kru
tino' kulka sukrisdamas ant 
krutinės savo sustingusios mo
teres.

SZOVE IN SARGA, 
PATAIKĖ IN BROLI.

Bilgorai. — Isz priežasties 
kokio tai nesupratimo, Alek
sandra Svis szove per Įauga 
ant girrinio sargo. Tame pra
eitinėje jojo brolis Martinas in 
kuri pataikė ir užmusze ant 
vietos. Brola-žudis matvdamas 

■ka padare, pabėgo.
KRATOS IR SUĖMIMAI NE
SILIAUJA; DAUG KOMU

NISTU BĖGA ISZ 
LENKIJOS.

Varszuva. — Per pastaras 
tris klienas Lenkijoj are^ztno
ta daugiau kaip tūkstantis ta
riamu Komunistu.

Visitine kraszte daryta Ko
munistu medžiokles ir kratos. 
Daugelis Komunistu bando pa- 

Į bėgti per siena.
Varszuvos gatvėse 

' kusios minios reikalauja, kad 
valdžia iszvytu laukiui Sovie
tu unijos ministeri Lenkijai.

Opozicijos nariai slapstosi.
SZETON-BOBE NUŽUDĖ 

62 VAIKUS.
London. — Telegrapiai da- 

ųosza in czionais, buk kokia tai 
Leontyna Tydrycz, isz Bialos- 
togo, Lenkijos, likos areszta- 
vota už nužudinima 62 maža 
vaiku. Toji szeton-bobe turėjo 
maža prieglauda siorateliu, ku
riuos priimdavo pas save isz 
viso pavieto, dažiuredama juos 
už pinigiszka atlygiuima. Ka
da neturėdavo kur juju padėti, 
mažiulelius nužudindavo. La
vonus ir kaulus nekaltu auku 
palicije surado užkastus skie
po.

labai mylėjo.

M

susirin

Pekinas, Kinai. — Kinuosia 
vieszpatauje didiauses pavojus- 
del svetimžemiu kurie yra ap- 
sigyvonia tonais, nes pasik'do- 
liai nepaliauna užklupinet ant 
svetimžemiu kronui, 
bažpycziu ir fabriku, 
naikina arba degina.

Anierikas yra pasirouges isz 
vežti apie 12,000 Amerikonisz- 
ku gĄ’ventoju in Manila. Vis: 
Amerikonai jau apleido Fav- 
chow. Kariszkas laivas Stew
art iszplauke isz Manilos su 
amunicije ir ginklais 
reiviu kurie tonais 
Ktos vieszpatystos taipgi 
siuntė in tonais savo kariszkus 
laivus ant apginimo savo pa- 
donu. *

Iszspanije nusiuntė in Fov- 
chon kariszka lai va atkerszyt 
pasikeleliams už sudeginimą 
Iszspaniszkos misijos ir iszgu- 
jirna kunigu.

Kinuosia didelis neramumas 
ir pavojus, nes tikisi tonais di
delio praliejmo kraujo, kokis 
buvo laike Bokseriu sukilimo 
keliolika metu atgal. 
NUBAUSTI KALĖJIMU UŽ 

SUMUSZIMA SENO 
- KUNIGO. , .

misiju, 
kuriuos

M an i los 
del ką

rą ndasi.
nu-

Melun, Francije. — Deszimts 
sąnariu fanatiszkos draugavęs
po vardu “Drauguvc Aszarin- 
gos Paneles,“
kalėjimą už baisu sumuszima 
savo senyvo prabaszcziaus No- 
yerso, Bombone, praeita meta. 
Du isz kaltininku gavo po asz- 
tuonis menesius o asztuonios 
moteres po szeszis menesius.

Sanarei tosios •(! raugu ves in- 
silauže in klebonije, nupleszė 
drapanas nuo. kunigo, užriszo 
burna, suplakdami ji rimbais 
pakol senukas puolė be žado. 
Buvusi kunigo gaspadine Mare 
Messmin, sutvėrė laja drauga
vę idant atkerszyti kunigui už 
tai, kad nevos jaja apraganavo.
LIETUVOS KARIUOMENE 

VILNIAUS SZONE.
Ryga. — Lietuvos karo mi- 

ni šteino parėdymu
szonan pasiusta daugiau Lie
tuviu kariuomenes.

Kaune apturėta žinių 
Lenku kariuomene 
truojama in

Sako, esama baimes, kad 
Lenkai ar tik neturi pasiketi
nimo pulti Lietuviu tikslu už
imti visa szali.

Kauno pripažystama, 
padėtis tikrai pavojinga.

NUŽUDĖ TRIS IR PATS 
SAVE.

Borlinai. — Kaimolyj Schon
berg, • audėjas Kunschneris, 
nak'i ies laike pasmaugė ‘ savo 
paežio, po tam nuszove savo 
du sūnūs 15 ir 17 metu ir pats 
pasikorė. Kabodamas da tu
rėjo tiek pajėgu, kad tuom pa
ežiu revolveriu atėmė sau gy
vastį. Paliktoje groriiatoje Isz-

likos nubausti in

Vilniaus

kad 
koneon- 

Vilniaus karido-

J

riu.

kad

ąiszkino savo nelaba pasielgi- 
ma, kad tai padaro isz neiszgy- 
domosios ligos.

NĖR KO BIJOTIS.
— Kaip mane da karta pa- 

bueziuosi — kcrszina jauni 
kini

— kcrszina
tai paszauksiu diedu

ką in pa gi alba...
— Kodėl dieduką — už

klausė jaunikis — o ne tęva ?
Ba diedukas yra kur
*ezos...

prie 
Tamaravicziaus Juozo. Rokisz- 

gatve 
nepažv-tainn 
reikalo pri

puolė, gerai apstumdė ir pasi
slėpė. .Jiems pasiszalinus 
maraviezius neberado prie sa
ves buvusiu 907 litu 50ct. pini- 

Tama ra vieži us 
poiiei-

Ta

gu. Apie tai 
pranesz.e kriminalinei 
jai, kurioje jau buvo gauti du 
tokio pat turinio praneszimai, 
būtent: nuo pilieczio Janiūno 
Jono isztraukta 50 litu ir nuo 
pilieczio Kanopo Jono 7H litai 
pinigu. Isz aukszcziau paminė
tu nusikaltimu kriminale poli
cija konstatavo, kad 

naujos 
gauja,

kyje atsirado 
kiszenvagiu

Rok isz- 
ruszies 

kurie

ir tuo metu 
kisze

priesz iszkraustydami kiszenes 
be okio reikalo pripuola prie 
pilieczio, pradeda stumdyt pa 
kelia triukszma
n o j u n t a m a i i sz k ra u s t o 
nes. Pasirodo, kad szios gaujom 
vadas yra žinomas vagis Luk- 
sz t a r a u p i s I *<»v y 1 <• i s, 
lis Rokiszkvie, kuris 
bendradarbiu Latveliu Petru 
sulaikyti, tardomi del naujos 
k iszen vagyst es ru szi es 
prisipažino ir paaiszkino, kad 
jie turgu dienomis specialiai 
vaikszto po aludes ir žiūrinėja 
pinigingus pilieczius, kuriuos 
pirmai .pvpy;\ pasitaikius, ap 
tusztina.

Kaltinamieji indeli 
man.
NORĖJO SUDEGINT

KAIMYNO STUBA.
Jurkszai,

Paežerių vals. (“\'-bes
— Lapkriczio 14 diena kėsino 
si uždegti Jukszu kaimo pili*'

Danrn* 
uoszvis

ank-1:

gvvenan 
su savo

kaltais

k a loji

Vilkaviszkio ap . 
” korO

czio J. Stankevieziaus 
J. Stankevieziaus 
Ihdtanaviezius

Y.
iszejo 

ryta savo reikalais už klojimo, 
jam ten bestovint suply^zkojo 
isz klojimo stogo ugnis, kurio 
V. Paltanaviczius tuoj užmesi 
no. Policijai betardant tuoj už
gesino. Policijai betardant pa 
aiszkejo kaltininku V. Paltu 
navieziaus duktė, p. Grigiene. 
Byla atiduota 11-os apygardos 
teismui. Yra patark*: 
duobes kitam, 
pulsi.“

SENOVĖS AUKURAS.
Vilkijo. — Nesenai Jauczia- 

kiu kaimo pil. Dubinskas, 
kasdamas savo rusi, 
metru gilumoje prikasė stam
biu plytų mūryta‘siena kurios 
virszuje žymu deginimo vieta. 
Gyventojai neatmena, kad ežiu 
kada nors butu stovėjo trobom, 
ar gyveno žmones. Isz plytų 
stiliaus ir dar kai kuriu žymiu 
spėjama, kad ežia buvęs seno
vėj aukuras, nes ir senoliai ta 
paviotos .vieta vadini* 
viete.

— ups pat
Nekas’ 

in-

bė-
kokiu 2

alka-

da vakaro

ŽMOŽUDYSTE.
Gruodžio 19 dienu. 9 valiui- 

Navinyku kaimo, 
Ket u rva la k i u va 1 sezi ujo,
kaviszkio askrityje nežinomas 
piktadarys nužudo ir npiob- 
to pat kaimo gyventoja 
ba Alberta. Policija inlariams 
žmogžudystėje Szlvinska .Juo
zą sulaikė. Isz svk Szlivinskas 
kaltu nužudymo Taubo n<q ri- 
sipažino ir pareiszke. kad ras
ta pas ji medžiaga jis pirkęs. 
Kalvarijoj, o piiyus uždirbės. 
Vėliau kvoeziant papildomai 
Ta ūbos nužudyme ir apiploszi- 

pa-
szoves

me kaltu prisipažino ir 
reiszko, kad in Tanba 
du kartu isz revolverio.

I

"V
szo

Tau-
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ADRESAI LIETUVISZKO 
AMBASADORIAUS IR KONZULU:
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Lithuanian Legation, 
2622 16-th Street, N. W.» 

Washington, D. C.

r
‘lt

Lithuanian Consulate,
21 Park Row, Now York, N. Y.

Lithuanian Consulate,
608 So. Dearborn St., Chicago, Ill.
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Isz Rio de Janeiro, Brazili
jos, daeina žino, buk aplinki
nėje Sau l’aolo, likos surastas 
meteoras (szmotas akmens nu
puolęs nuo kokios kitos planie- 
tos) sverentis apie ilu tonus. 
Kada taji meteorą sudaužė ir 
peržiurėjo isz ko jisai susideda, 
pasirodo kad jame* 

t rupineliu
Dangus nusiuntė ant žemes lie
pa pra s ta dovana.

daug

I

-.’ J

V
a*

L .% <
, > y

randasi i
, I

dormant u.
dainininke,

(hia

■> J

Ufi
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Nepaprastoji 
Prigimtis.

kietai su- 
nez

tai nnsilei- 
tarp bangu.

Prieszai

Broliu /Ąeils

Žmogus, ant kurio farmos li
ktis surastas meteoras, dabar 
skundže muzejii Rio de Janei
ro, idant jam užmokėtu augsz- 
ta preke už t a ji meteoru, bet 
muzejo virszininkai sako, kad 
tieji deimantai m* turi jokios 
pramonisz.kos vertes tiktai del 
mokslo. Nežin<‘ kaip sūdąs taji 
daly k a apsvarstys.

Aplaikeme nuo musn kores
pondento isz Kauno gromata 
kurioje raszo sokaneziai:

“Stebėtina, kad nuo kokio 
tai laiko ne tik Lietuvoje bet ir 
Amerike kilo luuipykanta Lie
tuviu prieszais Lenkus kurie 
priesz didi kara gyveno kuon.o 
didžiausiam sutikime. Bot kur 
tik nueina tai musu virsziein- 
kai kalba Lenkiszkai, ne tik 
Kauno kasyne, bet liferarisz- 
kam kliub<> (ant 
“Versailles,” namie tarp szei- 
mvnos kaila inkaista nuo ke- 

riebinuv- 
arba

“Parnaso”)
Versailles,

liolikos 
kos, 
4 •

1 I

stikleliu 
klimpakojos 

9 1

• i

4 t

jaigu

” H

trisdervnerios.
E'1’

Bet ar galima stebėtis 
tieji Lietuviai vadinasi: Glo-
warki, St n!cfi/iAi, Dobkiowiez, 
Dowymunt, Dowkant, Lancko- 

Zylimki, Žubrzycki,ronski, Žylimki, Žubrzycki 
Staržei'iski, Skwireeki, Sędzi 
kowski, Bartkiewicz, Pietkie
wicz, Sienkiewicz, Mickiewicz, 

Naruszewicz,Pawlikowski,
Narkiewicz, Mosčioki, Xaruto- 
wicz (bfoliunas mirusio prezi
dento), Murawski. Malinowski, 
Sawicki, Jablonski, Iwanow- 

Kleszczyhski,
Jablonski, 

ski, Zukowski,
(’zarnecki, (’zarnowski, Bielih- 
ski, Niezabitowski, Januszkow- 
ski, Szpakiewiez, Januszewicz, 
Maciejowski, Jasinski, Bogda- 
nowicz, Otocki, Bielski, Uza- 
pihski, Ihjbrowski, Olszariski, 
Szuin.- ki, Jakimowicz, Jankow
ski, Godlewski, Kdzyeki, Sktjtp- 
ski, Wojciechowski, Kondo- 
nianski, Kozlowski, etc. etc.

Surasziau ezionais tik dale
le t uju Liet iiviszku 
nenls” 
generolu, kanauninku, 
ninku, direktorių banku ir ki
tu.

“ promi-
: siuntiniu, ministeriu, 

raszti-

Taigi vakar toki patrijotai 
vadinosi Wroblewskis i 
dien 
prie galuku 
“sai” rti ‘ ‘

Zvi rblisai...
savo

o szia- 
pridedami 

p ra va rd ži u
ir pasiliko Lietuviais 

Tokiu ponuliu Lietuvoje tur 
me daug kurie save statosi už
didžiausins patrijotus.

Vienybėje”

i-

skaitome pa
duota straipsni, kad Amerikos 
Lietuviai talpiniu savo sunkei 
uždirbtus dolerukus in 
tuviszkas bankas
Sztai ka apie tai raszo:

Lietuv(»s valdžia pradėjo 
žygi invykdyti suma- 

nuo

Lie-
I Jei uvoje.

4 4
aktyvi 
nynui, apie kuri kalbama 
pat pradžios Lietuvos valsty
bes inaikurimo: tai yra, apie 
priėmimą ir laikymą Amerikos 
Lietuviu taupomu pinigu Lie
tuvos bankuose. Musu spauda 
ežia ir Lietuvoje nurodinėjo to 
Biinianymo nauda Lietuvai, ku
riai stinga kapitalu, ir kur lu
pami iki 40'ir daugiau
szimeziu. Bet nei viena valdžia

nuo-

ŽYMI DAINININKE 
PASVEIKO.

Grand Opera
per

y

Eitzin, 
kuri 

koki tai laika idant snmenkeli 
pavojingai apsirgo po tam ban
dymui ir vos Užliko gyva. Sa
ko kad daugiau tokio kvailo 
bandymo nedarytu kaip tai ne- 
kurios intukia moterėles daro. 
Geriau Imli riebi ne kaip kada, 
sako < )na.

feljetonus* , i

Pirmos klases kupė.
Ant sofkos, mėlyna gelumbe 

apmusztos, sėdi al> iloszusi gra
žioji poniute. Brangus szilkinis 
skėtis treszka jo.4
gniaužtoje rankoje, pinee 
(akiniai) įniks nuo laiko nu
puola nuo jos gražios nosyties, 
broszkele (sagute) ant kruti
nės tai pasikelia, 
džia, tarsi valtis
Jinai susijaudinusi...
ja ant kitos sofkutes sėdi vi
daus reikalu ministerijos ypa
tingiems reikalams valdinin
kas, jaunas pradeda razytojas, 
talpinus valdžios oficioze neil
gas apysakėlės arba, kaip jis 
pats vadindavo “
— isz gyvenimo auksztesniuju 
luomu, t.y., valdžios virszuniu.. 
Jis žiuri in jos veidą, žiuri in- 
stabiai, tarsi koks žinovas. Jis 
temija, mokosi, g 
centrine, nepa prast a prigimti, 
supranta ja, pasiekia... Jos sie
la, visa jos psichologija pas ji 
kaip ant delno.

(>, asz pasiekiu tamsta!— 
valdininkas 

reikalams,

rimtai nesidomėjo tuo reikalu 
taip reikalingu ir
platiems Lietuvos shiogsnianis. / vinto...

Nėra žinios, ar Amerikos 
Lietuviai dabar pasitikęs Lie
tuva, kaip pasitikėjo tada, ka
da valdžia buvo iszrenkama 

i Amerikoje. 'Todėl, 
Lietuvos valdžia ir mano 

kuriais Lie- 
Amerikoje

naudingu

ar

taip, kaij 
nors 
sudaryti planus, 
tuviu konsulą tai 
gales priimti per vediniui in
Lietuva Amerikiėtziu pinigus, 
o taipgi iszduoti pareikalavus, 
bet didelius pasekmių, kol ne
bus inrodvta kad dabartine 
valdžia remia visi gyventoju 
sluogsniai, nereikia laukti.

Musu nuomone yra, idant 
Amerikiecziai laikytu savo pi
nigus Amerikos bankosia, kū

gi d i 
Gal 
pi

nu Lietuvos bonai.- 
vra nieko ne-

kad

audo ta eks- 
prigiml i

šilko valdininkas — ypatin
giems reikalams, bueziuoda- r y y
mus jos ranka palei braslieta. 
—Tamstos jautri, atsiliepianti 

jeszko iszoities isz labi- 
Taip! Baisioji, stebėti

na kova, bet... nenusiminkite! 
Jus busite nugalėtoja! 'Taip!

— Ponas
a p ra s zyk it e!

si e la

Vainiūne, mane 
— sako poniute, 

liūdnai szypsodama. - 
gyvenimas taip pilnas, taip in- 
vairns, taip margas... Bet svar
biausia — asz nelaiminga! Asz 

kankine, kaip esą 
tūlas raszytojas... 
tamsta,

Mano

savo ruszies 
i; zsireiszkes
Parodykite, tamsta, pasauliui 
mano bėdina siela, parodykite 
szia varginga siela! Tamsta — - 
raszytojas ir psichologas (sie
los žinovas). Neperėjo ir valan
da, kaip 
szneknezinojanK

rie yra saugioje vietoje ir 
atsiimti kada panorės, 
taip but if su Amerikiecziu 
nigais kaip
kurie sziadien 
vert i.

Jaigu Lietuvoje butu valdže 
tvirta ir nomainytu per nakti, 
tai kas kito, bet sziadien ten 
neramu, kaip priežodis sako: 
“sziadien ant suolo,
suolu”. — Laikykite 
Amorikoniszkus

nieko

sedime kupė ir 
?s, o jus pasie

kėte mane visa, visa!
Kalbėkite! Bukite taip 

maloni, gerbiamoji poniute, ir 
pasakykite!

* . ’ I
Klausykite. Asz gimiau 

valdininko
geras,

mos

bėdinoj 
Tėvas buvo 
žmogus, 
aplinkybes...

m
szoimoj i. 
prętingas 

bet... laiko dvasia ir 
vous-eomprenez

(jus suprantate), asz mano be
ne kalt imi.rytoj po 

savo 
dolerukus 

Amerikoniszkosia bau kosiu.

Daugeli kartu aplaikom rn- 
gojimus nuo musu skaitytoju, 
buk siunti' daviernastes ir ki
tu.- svarbius dokumentus ant 
peri įėjimo isz vienos kalbos ant 
kitos pas žmonis kurie tuom 
užsiimdavo, bot dokumentai li
kos sugražinti kad negerai bu
vo padaryti. 'Taigi jaigu turite 
kokias daviernastes, perdėji
mo svarbiu Angliszku popieru 
ant Lietuviszkos kalbos, at
siminkite pas redaktorių ant 
szitokio adreso: E. W. Bocz- 

“ Saule,”
hanoy City, Pa., o jums taji 
darbu atlik* teisingai už maža 
ai lyginimą.

kanskas, Editor Ma-

TIKRAS BUDAS UŽBAIGT 
MUSKULIU SKAUSMUS.

Nebūk mizerija su strėnų skaus
mais ir skausmais del skaudamu pa
trauktu muskulu ir nariu atsiradusiu 
del sunkaus darbo, del per smarkiu 
manksztyniu, ar del kitu priežaseziu. 
Naudok Johnson’s Belladonna Pias
ter*! prie skaudamu vietų ir skaus
mai, diegliai ir sustingimai jus ap
leis — beveik urnai.

Johnson’s Belladonna Plaster’is už
baigia skausmus tarsi magišku budu, 
del to, kad jo vaistai per oda persi
sunkia teisiog in apimtas vietas ir 
pradeda savo veikme umiu budu. Tu- 
kstaneziai sunkiai dirbaneziu vyru ir 
moterų susilaukė tame paprasto leng
vo, greito, tikro budo ingyt tikra pa
galba del skaudamu ir. patemptu 
muskulu. Nekentek kitos minutes. 
Gauk Johnson’s Belladonna Plaster’l 
bile vaistinėje. Nuo momento, kai 
jus ji panaudosi!, jus busit nustebin
ti jo puikinusia veikme.

dina .teveli ir nekaltinu. Jis 
gerdavo, kortuodavo... imdavo 
k v.‘ zim . Motina gi... Bet ka ir 
bekalbėt! Vargas, kova del 
kąsnio duonos 
tęs

Vargas,

pažinimai... Ak, 
mane visa tai prisimint! Asz 
buvau vereziama pati sau ke
lia praskint... Netinkamas gim- 

, skaitymas 
(meiliszku 

jaunystes klaidos 
pirmoji nedrąsi meile... O kova 
su aplinkybėmis?
joties! O kanezios liogimstan- 
ezio netIkejimo in gyvenimą, 
in save?... Ach Jus raszytojas 
ir mus, moteris žinote. Jus su
prantate... Apt nelaimes, asz 
esu
laukiau laimes
laime4 ! Asz troszkau but žmo
gumi! 'Taip! Bu‘t žmogumi — 
tame asz savo laime regėdavau.

Stebėtina! — sznabžda 
raszytojas, bueziuodamas ran
ka palei braslieta. — Ne 'jus 
bue'ziuoju, nuostabi poniute, o 
žmonijos konto,įima! Ąr prisi
menate Kapoeziu? Jis taip bu
eziuoda vo.

O, ponas Vainiūne! Man 
buvo reikalinga garbe... triuk- 
szmas, blizgucziai, kaip ir kiek
vienai — ka ežia beslept? —to
kios prigimties moteriai. Asz 
laukiau kažko nepaprasto... ne- 
motcriszko! Ir sztai! ir sztai... 
pasipynė mano gyvenimo ke
lionėje turtingas senis genero-

Ponuli, supraskite ma- 
Jog tatai buvo pasianka-

jiis supraskite! Asz negalėjau 
kitaip pasielgt. Asz kįta pada
riau laimingu, pradėjau važi-, 
net,, daryt gera...
kentėjau, kaip nopakeneziami

savo mažos voy- 
neverskit

nazijos auklėjimas 
kvailu romansu 
apysakų),

Baisu! O a he

Ant nelaimes
s... Asz 

ir dar kokios
p 1 a e z i o s prigimtie

las... 
ne!... 
vimas iszsižadojimas savos,

O kaip asz
I

I
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Dis. by First Nailonai Laboratories 
Lehighton, Pa.
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LADIES! ATTENTION!
YOUR DRUGQIST 
RECOMMENDS

ROYAL PURPLE
PILLS
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INSPEKTORIS PACZTU.
(Irani B. Miller, inspek'toris 

Chicaginiu paežiu, dabar likos 
paženkytas vyriausiu inspek
torium visu
paežiu Su v. Wilstijose.

- . _____ . . - ......... -4-4.- - -

vvriansi u
Ameti k’oniszku

szl v kszt lis buvonepaprasl ai
man to 'generolo glamonėjimai, 
taeziau, 
teisingumas

'TuAzi'zias siauras lerpt'klis. 
Kalnu laiptuose prilipęs skur
dus kaimelis. Netoliese, kiek 

Į žemėliau, paszlnitoj riogso di
delis mumis. Jame gyvena 
naszle su dviem sitiium, Tomir- 
chanu ir Tsellaha, ir su kelio
mis dukterimis.

'Tavai jau senai miros. .Jo 
viela szeimyrioje užėmė Temir- 
cbanas. Jis puikiai atliek!) szei- 
mos vadovo pareigas. Jis 
darbsztus, is/mintingas ir p(*r- 
tal visu labai gerbiamas.

'Tsellaha ki’toks. Iszorp pa
stai a jis, teisybe, 
vo broliui: 'taip-gi 
Ii ('meilingas, 
veidu; jo krūtinėj plaka taip
gi karsztas sriaunus pietų su
nn kraujas. Tuo tarpu, kai Te- 
mirehamis moka szi krauja su
valdyti, — 'Tsellaha pilnoj jo 
priklausomybėj, ypacz kai pa
sigeria. Daug daug prisiėjo ir 
motinai ir broliui ir seserims 
kentėti jo aistrumo ir lengvo 
lindo deliai. 'Taeziau Temircha- 

atieidžia jam ir
pavyzdžiu bei pamo- 

. patraukti

pareigas.
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A. RAMANAUSKAS 
L1ETUVLSZKAS GRABORIUS 

MILL A PATTERSON STS., 
ST. CLAIR, PA.
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panaszus sa
il u kszt a s, 

ehnra kleringu

Kgragt

VIR8ZININKE AMERI- 
KONISZKU N0RSIU.

Janela Geisler isz Elgin, 111., 
likos iszrinkla pirmininko

I >rnn-
Agnoszkos

3iniuirj?&!

iszrinkla 
A įnori koniszku 

iiigave?
1 leans, 
din<l o.

a orsi u
vieta

kuri atsisuki' nuo lojo

f

iHzbnlsamuoja ir laidoja m irusiai 
ant viaokiu kupintu. Pagrabus paruo
šia nuo papraHcziauHiu iki prakil- 
niaUHiu. Parsumdo automobilius del 
laidotuvių, veseliu. kriksztyniu l< 
kitiema oanivažinėjimama.

Rali Telefoną* 1878-lf.

reikia pripažint jam 
, savo laike jis nar

siai kovojo. Būdavo minutos... 
baisios minutos! Bet mane su- 
drntindavo mintis, kad senis ne 
sziadien, tai ryt numirses, kad 
asz gyvensiu kaip.norėsiu, my
limam žmogui atsidnosiu, vie
nu žodžiu, busiu laiminga... Po
nas Vainiūne, asz toki žmogų 
jau turiu! Mato Dievas, kad tu
riu!

Poniute staiga nusiszluoste sPnigriai diržais susijuosė, lial- 
veideli. Jos veidas priėmė 
kianezia iszraiszka.

Bet sztai senis numirė... 
Jis man szi-ta paliko, asz laiš

ką i p paukšti e h'. Dabar (ai 
jau laikas man laimingai pagy
vent..
Ii laime beldžiasi in mano Įau
ga... 'Tiktai mano priederme ja 
insileist, bet... ne,! ^Klausykite 
ponas Vainiūne, prip.zaii tams
ta viską iszklausyt! Daliai* tai 

atsidnosiu m vii- 
mani žmogui, busiu jo neatski
riama drauge, pagelbininke, jo 
idealu nesziotoja, busiu laimin
ga..
sziam<* pasaulyje 
ma ir kvaila! Ponui/, k|iip visa 
niekszinga, bjauru! Asz nelai
minga, nelaiminga, iy dųr karta 
nelaiminga! Mano kelionėj vo
lei atsitiko klintis! Asz vėlei r
jaueziu, kad mano laime, toli! 
Ach, kiek kaneziu, .kad jus ži
notumėt ! Kiek kentyjimo!

Bet kas-gi ? Kas atsiliko 
jusu kelionėje? Praszau tams
tos, sakykite! Kas gi ?

Kitas turting|is senis...
Ji nosine ausiszli/osto ake

les ir gražu veideli. Raszytojaš 
paremia ranka savo daug mas- 

galva, giliai atsidusta 
žinovo-psichologo isz-

czerkeska per

va,

jau

staiga
ver-

A r no t iesa, ponuli! 1

manau,

• f

. pasils(‘siu.,.. B(jl kaip visa 
szlvk.szln, žx?r

r-

tanezia 
ir su
raiszka užsisvajoja.. Garvežys 
szvilpia ir szniokszczia, nuo bc- 
sileidžianezios saulutes rausta 
langu užtiesalai...

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKA3 
GRABORIUS MAHANOY CITY

li
_ ' L- v

• • Mk

Laidoja kunus numeiroliu. Pasamdc 
automobilius del laidotuvių, 'kriksz- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir t .t 
520 W. Centra St. Mahanoy City, Pa

JOS. P. MILAUSKAS
Lietuviszkas Skvajeris

Apdraudžia nuo ugnies namus, 
automobilius ir kitokius daigtus 
geriausiose kompanijose. Atlieka 
visokius legaliszkus reikalus.

32 W. PINE ST.
MAHANOY CITY, PA.

• I «

nas 
jėgomis 
kvmais

visomis

ir kinžalas
daug ai>zknr prie>z ji išrody
mai.”

Karo

Nosinis Kataras ir Asthma 
arba Dusulis.

Mainieriu afithma, Gerkline asthma, 
Bronkiles, Gerklinis kosulis, Plautis, 
Sunkus atgavimas kvepo, Katariszkas 
kurtumas ausyse, Užymas galvoje, 
Galvos pcrszalimas, Užkimimas gal
vos, Isz priszakio galvos skausmas. 
Neapmokama gyduole naudojama su 
stebėtina pasekme per 30 metu. 
PREKE 25c. (užmokesti prisiuskite 
pinigais ne stcnipomis). 
parduodama vien tik per
THE HAMPTON LABORATORY 

724 MULBERRY ST. READING, PA. 
Pasinaudokite isz tos stebėtinos gy
duoles už tokia pigia preke.

Iszrasta it

stengiasi 
broli 'tikran kėliau.

Abu broliu amjau tame 
žiaus laiko-tarpy, kai gyveni
mas žmogui esti vien malonu
mu.

Baltose czerkeskose, su kin
žalais, iszpuosztais sidabru,iszpnosztais

to kailio kepures užsimaukė, 
tankiai jodinėja pas kaimynus, 
pasididžiuodami rodo savo dži- 
gitovkas, ir patenkinti, links
mai szoka lezginka puotose.

— kalnėnu rūbas. 
Džigitovkos — rungtynes. Lez
ginka — toks szokis.)

Sziuose atvejuose vynu ir 
degtine nieks nesvetimi. Pra- 
naszas užgynė spiritinius gėra
lus. Už tai ten verda kalnu alų, 
— stipru, tamsu.

Karta Tsellaha

(Czerkeska

vvnu

nuvyko pas 
kaimynus savo draugo puoton.

'Tsellaha buvo jaunas, 
ims perdaug stiprus.

Bodamas silpnos valiosi1,’jis- 
sveežiu

nespėjo apsižiurę!i,

o vv-

ko

susikivirezijo su vienu 
ir niekas
kaip jau invyko nelaime.

Tsellaha smeige prieszo kru
ti non kinžalą, — ir kai isztran- 

kinžala, kraujas tryszko
eziurkszlo ant baltos ezorkes- 
kos, ir sužeistasis vaitodamas 
pargriuvo žomen. Tsellaha tuoj 
atsipeikėjos iszbego isz namu, 
sodo ant arklio ir nudulkėjo.

Kieme sutiko ji brolis. Tszsi- 
gandos, nutraukdamas žodžius ( 
ir siimiszes Tsellaha atpasakii/ 
jo invyki.

'Temirehanas susiriipino, Gi
ežiau neiszreiszkiama mijilo I I

‘rei-5 
b

f

neiszreiszkiama
žve’lgc in broli:

pratarė jis,4 ‘ Eikim, 
kini, kol neatvyko policija.!

Jis indvede broli trobos 
dun. 
jiats

J1

‘‘Nusivi Ik, 
taip-gi

VI- 
paliep6 ir 

savopats taip-gi nu įvilko r.......
szvaria balta czerkeska. 'J/sella- 
hai insake jo czerKeska apsi
vilkti ir neiti niekur isz jo na-į 
mu.

Paskiau jis paėmė sukruvint 
ta 'Tsellahos czerkeska ir isz- 
ejo su ja kieman, buk norėda
mas ja nuvalyti. Bet ten ja ap
sivilko, apsijuosę brolio diržu 
su pakabintu kinžalu ir lėtu 
žingsniu nuėjo in kainui.

'Trumpu laiku jam pasirodo, 
Pamate sukruvinta 

jie sustabdo
raiteliai.
balta czerkeska, 
arklius ir ji sulaikė, pasikeitė 
re i k szm i i rga i s ž v i Igsi i i a i s.

'Temirehanas apsimetė nusi
gandusiu ir paklaustas prisi
pažino invykdeš žmogžudy be..

Ji suriszo ir nuvede miestan.
Kau •

sprendimai

i

UetuvįazkaB Graboriuo
K. RĖKLAITIS

Laidoja numirėlius pa-v 
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagelbi- 
ninke motorems. Priei
namos prekes.

51 (J W. Spruce St

HOC M A BK Hr ST
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Padavė karo teismui 
kazc buvo karo stovis.

Karo teismas teise ji ta pa-
> ■ežia diena.

Dalykas buvo aiszkus. Žmog- 
žudybej prisipažinimas fakti- 
nas.

Ir tuoj seko sprendimas: mir
ties bausme suszaudymu.

“«Tis negalėtu ir gintis galu 
gale,” paskiau pastebėjo teis
mo pirmininkas,

r

U Ikraujuota

tei> nio 
P’cil pildomi.

Vakaro nuvedus 'Temireliana 
susza udyni u i kazarmes kie 
man, jis paprasze pavelyti pa 
mažyti savo broliui keletą žo- 

< Iži n. Jam pa vėl y jo.
Karininkas, komandavęs bu

rini, pavelyje jam duoti popie
rių ir pa išželi.

'Temirchanas 
vi>a žinoma, 
praszau viena, nesutepk 
baltos czerkeskos.”

Isz to laiko kalnu alaus Tsel- 
lalia ik' in burna neeme. Jis pa
sitaisė. Nuėjusio už ji mirti, 
brolio

O’

tf

’i1!

‘i

“Tau
Tsellaha! 'Tavęs 

mano

parasze:
f p

meile ji pergalėjo.
Ign. Loszczius.

Mes Duodame
Patarimus Dykai

Kas turi lotus ar namus 
'TiMsipirke YoungstoWne, 
ar nori pirkti savo nuo
savybe ar priimti in 
Youngstown, O. lai mes 

patarnausime.t eisi ilgai

Mes kalbam lietuviszkai

J. P. Sabel Realty Co.
303 Mahoning Bank Bldg.
YOUNGSTOWN, OHIO

SKAITYKITE! I

i

GYD1K1S SU ŽOLĖMS
GeriauNian badas gyditis su žolėms, 
nes žoles yra tai tyriausias vaistas 
gamtos surėdytas ir tik toki vaistai 
yra goriausi del žmogaus kraujo 
atgavimo nes žoles yra sveikiausi 
vaistai vartoti del žmogaus kraujo 
kurios atitaiso žmogaus krauja nuo 
visokiu ligų. Mes užlaikome įvai
riausias žoles nuo visokiu ligų kaipo 
tai nuo kosulio, kokliuszio, dusulio 
mainu ar bile kokios astma, viduriu 
užkietėjimo, skilvio nemalimo, strėnų 
ir pecziu skaudėjimo, lovoj szlapini- 
mosi, perszalimo, rumatizmo ir Lt. 
po 60c. Nuo nervu iszgasties, nuoma
rio, galvos skausmo, galvoj ir auyse 
užima, bemieges, szirdies drebėjimo, 
vandenines ligos, užsisenejusio kata
ro, balt-liges ir t.t po 85c. pakelis. 
Jeigu kenti koki nesmaguma isz virsz 
minėtu ligų, tai greieziaus kreipkitės 
pas mane. Asz tukstaneziams sutei
kiau sveikata su savo garsioms žolėms 
ka ir suteiksiu ir jumis. Pas mane 
galite gauti Didysis Szaltinis, Tilžės 
spaudos, pagal tikra 10 ir 6 spaud' 
ma, puslapiu 992 su juodais mink- 
sztais apdarais po $4.75. Atsiųskite 
10c. o gausite visokiu žolių ir knygų 
katalogu. Reikalaujame pardavinėto
ju musu žolėms po visus lietuviszkus 
kolonijas. Adresavokite sziteip:

M. ŽUKAITĖS, 
25 Gillet Rd. Spencerport, N. Y.

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas
Dentistas Mahanojuje.

Ant antro floro Kline Sztoro.
. 19 W. Center St. Mahanoy City

SKAITYKITE!
Daktaras Mendelsohn isz Wilkes-Barre, Pa. per 

keletą paskutiniu sanvaieziu atsilankymui klinikuose 
garsingiausiose ligonbutese ežia Amerike ir Kanadoje, 
studijavo invairas ligas ant kuriu dabartine gentkarte 
daugiausia serga; kaipo tai užkietėjimą viduriu, odos 
ligos, iszberima, netekimą kraujo, silpnumą viriszkumo, 
rumatizmo, ligos vyru ir moterų.

Dabar yra vėl pasirengęs patarnauti ir gydyti visus 
pacijentus kiekviena diena apriez nedeliomis, nuo 10 
valandos ryte iki 6 valandos vakare.

Jeigu sergate ar sirgo te ir visiszkai nebuvote isz- 
gydomi tai kreipkitės ypatiszkai pas mane. Jeigu gyve
nate toliaus nuo Wilkes-Barre tai paraszykite pas mane 
kokia sanvaite pirmiau o tada praneszu kada galima 
pas mane pribūti.

DR. MENDELSOHN
12 E. Market St. Wilkes-Barre, Pa.

Lszkirpkito szita apgarsinimu gal kada bus jumis 
reikalingas arba perduokite savo draugams kurie 
esą serganti.

J

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

i

3-czias Procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu 
pinigus yra geriaus negu 10-tas Procentas be jokio 
saugumo.

MERCHANTS BANKING TRUST 00., 
moka 3-czia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir ta 
suma kas-kart auga didyn. Yra tai saugiau ir geriau 
del žmogaus kuris dirba ir czedina.
pinigus In szita Banka o persitikrinsite ir matysite

Dėkite savo

kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.
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Szvedu Užpuolimas ant 
v -• - < j Cženstakavos 's

rabi _ L U

t ; X S i

f

f seneliai i 
ežiais nefizini.

Mielai pagriebė 
^ardu gorima, stiprinosi juo ir 
gyre ji.

alaus puodais ir anso-,

kareiviai

'OAUJUBi'’

siu kareiviu iFHip šėke: 
t J • * *»

ku, Totorių ir Turku, kad vie-> 
• . H. i • * »

Teh augule tiek Kazo*

nu virejh dhutfiaus buvo ne-
• i M I ■

<U

•' z CM.
Tikras Atsitikimas t J

H’1 ! t * $

įAi v'.. Į
Parasze del “Saules" XX
------ -----------yaaffl.i.. r I

— Nesijhucziame nuskriaus
ti tarnaudami Szv. Panelei 1 
szaurius !
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t
tarp savos — tiek ant tos visz- 
tinyezios primėtomo ugnies ir 
geležies, kad no viena ir stipfa

tf Kaip tai t k " kalbeli &

tvirtove seniai jau btitu pa vir
tusi* in pelenus, o jie linksmai 
sau ten griežia

Burtai!
— Kulkos neinveikia

Byra nuo std^u grana
tos, tarsi kepalais metytumem. 
Burtai! burtai! kalbėjo. — 
Nieko mos czia gero begausi
me.

Kai kurie patarėju prida
vę toms giesmėms kokia lai 
slapta reikszine. Bet kiti aisz- 
kino tai visaip kitaip, ir Sa
dovskis tyezia tarė garsiai, 
kad iszgirstu Miulleris:

— T- “
jasi, jei dar linksminasi, 
dykai ligsziol parako tiek iš
dergėme.

Kurio visai nedaug 
turime — pridūrė ki.nigaik 
tis lleskis.

Užtad turime ga”>u va
da — atsake Sadovskis tokiu 
tonu, kati sunku buvo suprast i 
ar jis pa juokia ar nori pagirti 
Miulleri.

Pastarasis vienok t’io« 
džius priėmė kaipo pajuoka.

Pažiūrėsime ar dar griež 
už valandos! — (are, kreipda
masis in savo sztaba.

Ir liepe dvigubai 
Rzaudvti.

Bet jo insakymas peruoliai 
iszpildyta. — Ant greit uju 
peraugsztai nustatyta armotos 
dėlei ko kulkos leke per virszu. 
Kai kurios kulkos, perlėkusios 
per bažnyczia ir vienuolvra, 
sieke net artimiausius Szvedu 
szancus, arde juos iižmnszim* 
jo žmones.

Praslinko valanda
Bažyczios banioje vis dar gie
dojo ir orkestrą grieže.

Miulleris stovėjo Czenstaka- 
voje ir ilgai per žiūroną žinre- 
j°-

Buvusieji prie jo pastebėjo, 
kad ranka, kuria laike žiūroną 
kaskart labinus xlreliejo, pas
kiau atsisuko in stovinezins ir 
suriko:

— Szuviai visai 
bažn vėžiai!

Senas karžvgis negalėjo su-
Taip
kad

tusi in pelenus, jie linksmai 
kris lai Vra?

/ t L Vi ’ i V» '.j . .

- atsako kiti.
.h’

sienų.

Pur but jiems gerai klo- 
tik

apginejai taip amariliai prhde- • « A • ji t * 1 1

siog bijojosi ii’ dgriies salrilrti. 
kad apgultieji kfilbn 

armbtri szuviais šiuos žodžius 
“Norite mus *nrivrtrgintĮ.'.. iiiė- 
gjrikitri Įiatys kviecziaftie."
Pirmoji valančia nakties. Ura t 

dėjo lyti smulkus, b'ėt szaltaš 
lietus. Per lietu negalima buvo 
gerai matyti Vienuolynits, kar
tais jis, rodos nyko akyse, trii 
vėl tridesi.

Kareiviai, tarsi, 
pradėjo dairytis 
Vienas Szvedas net kumsztere- 
jo antrajam paszonen ir tarė:

— Matei ?... — Tas vienuo
lynas tai pasirodo, tai vėl pra 
žūsta... Tai nežmoniszka galy
be!

jo szaudyti, kad Szvcdai ti<

— ^z<odams blogiau — 
kn 1 tėjo MA rtyna s — bloga 
jiems buvo rtzianakt virti val- 
gyrnAs, dhr blogiaus bus kita 
Mti:

Rodosi;

nusigandę 
tarp saves.

te-
-Z*

zo-

danginus

- antra.

nekenkia

muzi-

Po

ta re 
e no- 

žemes

silaikyti nuo piktumo, 
sviede in žemo žiūroną, 
tas in smulkius gabalėlius su
trupėjo.

— Pasiusiu nuo tos 
kos! — suniurnėjo.

Tuo laiku atjojo pas ji inži
nierius de Eossis.

— Pom* generolai! —
— pasikasiinu po tvirto\ 
galima daryti.
sluogsniu yra uola. Czia reike 
tu kalnakasiu.

Sukeikė Miulleris, bet nespė
jo pabaigti sukeikimo kaip at
jojo isz (’zonstakavo Szancu 
ofieierius ir kareiviszkai atsi
liepė :

— Didžiausia musu anuo
ta sudaužyta! Ar atgabenti ki
ta isz Lgotos?

Szatidymas iszlikritju kiek 
nutilo, muzika kaskart iszkil-

kaltojo Mėrtvna 
. . « 7 
gymris, dar blogiaus bus 
Mti;

—7 1?žte1<tlhai liirl,

gn czia yra Szvedu. O vis-gi 
musiszkiąį nepasida vo j tems 
Be t o dar? ožiu piktoj dvasios 
neturi jokios galybes, tenai gi

Nedoldieniais nieko bedaro 
kitose gi dienose naktimis gąs
dino. Siuntė ant apkasu mirti, 
kad rodytųsi kareiviams ir

musiszkiąi nepasidavė

tik Petnycziortiis, Bubėtomis ir

nesitiki. *
Gal mano, kad užtektinai jau 
mus inbaugino ir kad manome 
pasiduoti, tai turės atsakymo. 
Kaip Dieva myliu, yra tai ge
ra mirti is, tikrai karŽygiszka 
niislis! Kodolgi man tas neate-

Ir rytoj jei bent, pasius!

ra mislis, tikrai karžygiška

jo in galva! Reikia tildai kimi- 
. d -»/*»• A ', * • •

■ ■■!■—IMI ■ ,„W W !■■■  .M. ■■ ■■—■■■„,

no narsaus kareivio Janiczo 
vadovavimui ir Hope visiems 
sugulti, pats gi-pasuko in de- 
szine ir su savo skyrium nuėjo 
tolyn.

Jis mane apeiti szancus isz 
užpakalio, užpulti mieganezius 
isz užpakalio ir vyti juos vie- 

pusen ant Janiczo

m- —II, — Į Į ,1 II IM e ,11 >1 ,11 I ,, Į ,111^

vadas niekados negalėjo pa
manyti, ka<l galėtu grasinti*isz 
szitofi puses pavojus.

Dabar kaip galima ty- 
tare ponas Czarneckis

Moliai!
szuns

Turbūt diena patys
atimtu jiems norą kovoti. Ži« . * 1 *

tart* antrasai.

Ta i k v k tu in *

Dar gerinus maczian — 
— Taikiau ta ar 

mota, kuri plyszo, kaip staiga 
tvirtove pradėjo drebėti ir szo 
kineli tarsi, kas ja augsztyn ir 
žemyn kilnojo.
tokia tvirtove*, pataikyk!

Tai tares, numėtė kareivis 
sz<‘|»<‘li nuo armotos ir po va
landėlės pridūrė:

— Nieko czia neiszstovesi 
me! Nepauostysime ju pinigu. 
Brrr! szalta! Turite tenai deg-

norstine su smala, uždegkite,
ra akas pa s i sz i 1 d y s i me!

Vienas kareivis pradėjo de
ginti smala.

U žgesyk i t e szviesa!
suriko o ii c i ori s.

Bet beveik tuo pat laiku su- 
szvilpe kulka, suriko kareiviai

kai

iki

kad nereikalauja

mi-

ir szviesa užgeso.
Naktis didelius atnesze Szve- 

dams nustolius. Daug žuvo 
prie ugnekuriu žmonių; 
kuriose vietose isztisi pulkai 
taip sumaiszyta, kad net.
pat ryto negalėjo susitvarkyti. 
Apgultieji kaip ir norėdami 
parodyti, 
miego, vis dažniau szaude.

Ryto szviesa apszviete
vargusius iszbalusius apgilie
ju veidus. Kunigas Kordeckis 
nakczia gulėjo kryžium bažny- 
czioje; ausztant pasirodė ant 
muru ir iszsigirdo malonus jo 
balsas:

— Auszta, vaikeliai... Te
gul bus palaminta Dievo szvie
sa! Nora nuostoliu nei bažny- 
czioje, nei trobose... Ugnis už- 
gesyfa užmusztu nėra. Pone 
Mosinski! deganti kulka in k ri
to jusu namau ir pariedėjus 
po jusu vaikuczio lopsziu už
geso, nieko jam blogo nepada
riusi. Padekavok szveneziau-

4 H ’•> 1 I *

nau nuo toikio, ka patsai ja
i Įšerti s ir mums diios partilscti. imate. '.y*'

— Milte ja ? (— klausinėjo 
žingeidžiai kaimieeziai. apsto
ję Vachmistru,

— Savo akimis! Ėjo kasės 
szulini, nes jiems ten truko vau 
dens, o buvusis ktfdrose — la
bai smirdėjo. Eina, eina o gi 
žiuri, prieszais ji ateina kas tai 
juodais rubais apsivilkės.

— Juodais ne baltais?
Juodais; kares metu juo

dais apsiredo. Temo. Prisiarti
na kareivis: "Ver da?" klauso 
— tas nieko. Paskiaus pat rau
ke už»kvomo, žiuri: giltine. — 
“O tu czia ko ?" — “Asz, sako 
esini mirtis, už savaites ateikiu 
tave pasiimti.“ 
mane kad blogai. —■ “Kodėl — 
klausia — 
tau ankseziaus negalima?“ j— 

O ji ant to: — “PHesz savaite 
nieko negaliu tau padaryti, nes 
toks i n sakymas.“ 
mano sau: — Sutikii, bot kad 
dabar nieko ji man padaryti 
negali, tai nors už savo jai at
mokėsiu. Kad pradės (kareivis 
ji pliekti,1 kad pradės pliekt i! 
Ji pradėjo rėkti ir nupraszy- 
ties: — “Ateisiu už dvieju sa-

Negali Imti!"— 
už keturiu

Jhii tur būti jii ir ai’fnotbs nuo 
hu'olatimb czintidejihib v.
UKi.

huolatimb cziamlojihib ( 1 t ■
Bot. kareiviai apsiriko, nes 

diena jiems noatnoszo pailsiu.
Kada ryto atrijo oficieriai su 

raportais pranosžo Miulleriui, 
kad nakties szaudynias geisti
nu pasekmių neatnesze kad dar 
gi jiems pa tiems daug žmonių 
gyvybių atėmė, užsispyrė ge
nerolas ir liepa toliaus szaudy
ti.

— Juk pagalios
— tarė kunigaikszcziui 
kini.

užki.-

nuvargs! 
lies

Ju
— tarė

— Parakas žymiai mažinu
si — atsake vienas oficieras.

— Juk ir jie szaudo ir 
parakas eina mažyn! 
Miulleris.

— Jie turbūt turi neiszse- 
miamus sandelius. — Na k ežia 
buvau prijojės prie pat muru 
ir nežiūrint in užima, aiszkiai 
gidejan maluna; negali būti ki- 
tokis malūnas, kaip tik para
ko.

— Liepsiu iki saulėleidžio 
szaudyti, taip kaip ir vakar. 
Nakczia pasilsėsimo. Pažiūrė
simo, ar neatsiųs pasiimtinia.

Jusu mylista žinoto, kad 
iszsiunte pas foldmarszala 
Vitenberga? — paklauso kuni
gą ik szt i s liesk is.

— Žinau, iszsiusiu 
pargabenti didesnes 
Jei negalima bus ju iszgasdinti 
arba sudeginti vidus, tada rei
kės laužt ies.

Kunigaiksztis Tieskis vėl pa
klauso:

Ar jusu mylista tikies, 
kad feklmarszabis pagirs 
gulima ?

— Keldina rszalas 
mano užmanymą ir nieko 
sako — atsake 
Miulleris. 
nenusiduos, 
las papeiks* nepagirs ir priesz 
karalių visa kalte ant 
suvers. !

— Apie tai neabejo ju, kad 
visa kalte suvers ant jusu my- 
listos, ypacz kada pasirodys, 
kad Sadovskis teisingai sako.

Ka jis 
tokio kalba? — klauso Miullo-

pas

ir asz 
a r mot as.

a'p

zino.jo 
no- 

sziurkszcziai
— Bot jei man tas

tada feldinarsza-

Kagi jis sako?

manos

szitu— Jis sako, kad po 
czia szuviu prasidės karo nuo

i šiai Panelei ir atitarnauk Jai! Baltijos iki Karpatų, kad visa

mingfau grieže.
Miulleris, niekam nei žodžio 

nepasakos parjojo butam \ ie- 
nok neinsake pertraukti mu- 
szio. Nutarė nuvarginti apgul
tuosius. .Juk ten, tvirtovėje, 
vos du szirntai apgin<*ju buvo, 
jis gi turėjo nuolat naujus ka
reivius del atmainos.

Atėjo naktis, szamtymas ne
siliovė, 
taippat netylėjo, dargi labiaus 
szaude, negu diena nes Szvedu 
ugnis rdde jiems kelia. Ne kar
ta buvo taip, kad vos susės 
Szvedu kareiviai aplink ugne- 
kuria, kaip staiga atlėkusi isz 
tvirtove* kulka, atne.szdav<« 
jiems visiems mirti.

Pnsian-naktyje szaudymas 
dar pasididino;

vienuol vnas a rm< >t os

Tegul bus Jos vardas 
pagarbintas! — ;.............. .
sinskis — tarnauju kaip galiu.

Kunigas Kordeckis nuėjo to
li aus.

Jau visai auszo, kada jis pri
ėjo prie Czarneckio. Martyno 
jis nepastebejo, nes jis buvo 
perliudes kiton muro pusėn 
apžiūrėti mūra, kuri Szvedu 
kulka buvo kiek apardžiusi. 
Kunigas tuojaus paklauso:

— O kur Otrenba, 
nemiega ?

— Asz turecziau tokia nak
ti miegoti! — atsake lipdamas 
ant muro Martynas. — .Juk tai 
sąžines neturecziau! Gerinus 
budėti szv. Paneles apginimui.

— Geriaus, gerinus, iszti- 
kimas tarno! — atsako kuni
gas Kordeckis.

Maldynas tub laiku pastebė
jo deganezia toloje Szvedu 
ugnekure ir tuojaus suszuko:

— Ugni ten! ugni! taikyk! 
augszeziau! in juos, szuhs bro
lius!

Nusiszypsojo kunigas Koi- 
deckis, kaip arkaniolas. maty
damas toki karazta norą ir 
pargryžo vibnuolynan atsiusti

Lenku tauta vol
atsake Mo Rinkl°-

ar tik

nuvargusioms tvirtovėms ap
gynėjams virinto alaus.

griebsis v u z

Miulleris susiėmė galva.
— Bet reikia kaip nors už

baigti! Man vis iszrodo J

9 

kaip ir

kad 
iszsius jie ka nors del dorybii! 
Tuo tarpu ugnies! ugnies!

Ir. vol visa pilna perkūno 
durnu ir ugnies’diena, 
vakarykszte. •

Daug dar tokiu dienu turėjo 
pergyventi szventos vietos ap- 
ginejai. Bet apgultieji vienuo
lyno apginejai uoliai gesino 
gaisrus ir dar uoliau szaude. 
Puse kareiviu ilsėjosi, puse bu
vo ant muru prie armotu.

Žmones pradėjo priprasti 
pilie ntiolaiinio t renksmo ypacz 
kada persitikrino, kad nebuvo 
dideliu nuostoliu. Mažiau pri
tyrusius stiprino tikėjimas, bet 
buvo tarp ju ir seni kareiviai, 
pripato prie kariu, kurio pildo 
tarnavima kaip koki amatu. 
Szitie drąsino kaimieczius.

Vachmistras Soroka didelė 
ingi jo tarp ju garbe, nes daug
laiko karose praleidęs, taip
szalta i, žiurėjo in trenksmu, 
kaip senas smuklininkas in pai-
sigerusius girtuoklius. Vakarė 
nutilus szuviams, pasakojo 
draugams apie Zbaražo apgil- « « <*-«». * A * i A - 1 .
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ir bažnyežios gerai žinojo visa nuo ten buvrf-
, I

pasakojo

Už pusvalandžio pasirodo .limn. Pats nebuvo tenai, bot
• ’ 1 - + , A a a < * tf t A k 4 1 A.

vienuolyno moterys kunigai ir

f

Mate ja?

O tu ežia ko ?

k

Kareivis pa

tik už savaites? ar

— Kareivis

— Pamano kareivis,

vaieziu! ” — “ 
“Ateisiu už trijų 
už deszihities po apgulimo, už 
metu, už dvieju, už penkioli
kos.“ — “Negali būti!“ — 
uAteisiu už penkių deszimtu 
motu.”
nes jau pats buvo ponkiii.de- 
szimtu metu, mano sau- 

“Užimtas užteks!...“
do ja. Patsai gi sveikas ir gy
vas ligsziol: in kares eina kaip 
szokti, nes kas jam ton!
....— ; O jei1 butti'persi gundės, 
tai jau butu buvė po visam?

— Užvis blogiaus bijoti 
mirties! — atsake rinitai Storo
ka. — Jis, kareivis, ir kitiems 
daug gero padaro nes kaip ja 
siumusze tai ji tris dienas sir-

‘ n(‘

palei-

neiszoisime

kuris

gili Kordbckini praneszfi!.. Jis 
ežia valdo!

Nuėjo.
Kunigas Kordeckis 

tuo laiku vienuolyne su ponu 
Zrtinoiskiu. Užgirdės žinsgnius 
pakele galva ir patraukęs sza- 
li žvake, paklausė:

O kas tonai ? ar vra kas 
!
Tai nfiz, Czarneckis — 

tare ponas Petras — su manim 
gi yra Olroba. Abudu negalim

nnujo

tarnai

užmigti nes baisiai Szvodaį 
mums kvepia. Tas Dtreba, tėvo 
baikiai nerami galva ir riėįnli 
ant vietos nilsė’deti. Šri k i rieja si 
apie mane, srikinojafii, nes 1a-
bai jam norisi pas Užvedus mi-

-J* T M 1 JI * '■ * . .u! . 1

eiti ii’ paklaust i ju, ar ir ryloj
fizaudyrt, ar duos ir mums ir 
sau užkiirtti ?

— Kaip trii? 
nusistėbejes kunigas Kordec
kis.. — Otreba nori 
tvirtoves?

-— Ne vienas, 
greit, atsake ponas Petras. — 
su manim ir dar su keliomis 
desziintimis žmonių. Jie, ro
dos, ten miega ant. szancu kaip 
užmuszti; ugnies bematyti, sar 
gybos taippat nesimato. Labai

— paklauso

eiti isz

ne vienas

jie musu silpnumui tiki!
— Armotas sugadinsimo! — 

pridaro Martynas.
— Duokite man

Otroba — suszuko Zarnoiskis
— tegul ji prispausiu! Szvedu

czia ta

tu, szirszuoli ir nokti badvtmm 
Didis tai yra sumanymas, ku
riuo ir pasekmes gali būti di
deles. Narsu davė mums Die
vas kareivi. Asz pagiriu ta užJ 
manymu, niekas ežia jo nepa- 
peiks, ir pats roklos eieziau!

Kunigas Kordeckis isz sykio 
persigando, nes niekados savo 
gyvasties nestato ant pavojaus, 
lai bijojosi kitu kraujo pralie
jimo, bot apgalvojęs gerai, pri- 
pHžinO’vct’fn lai daryti"Mari- 
jos apgynimui.

— L(‘iskite man pasimels
ti — tarė.

Ir alsi klaupės priesz szv. Pa
neles paveikslu pasimeldė, pas- 
kiaus tarė:

— Pasimelskite dabar jus, 
paskiau eikite!
Už penkiolikos minueziu isz- 

ojo ir nuėjo ant muro. Ant 
szancu t oloje miegojo. Naktis 

, ponas Czar-

o

labai buvo tamsi
neck is tarė:

— Korocziau, kad ir mano
nes tai • pasteles

go ir niekas ju kariumeneji 
žuvo, nors ir muszesi.

— O mes ar 
kada nakczia Szveidu rnuszt i ?
— paklausė Martynas
taippat klauso pasakojimo.

— Ne musu nosim — atsa
ke Soroka.

Martynas pažiurėjo in Szve
du szancus ir suplojo delnais. 
Buvo naktis. Jau visa valanda 
buvo tyla. Nuvargo kareiviai 
matyt, miegojo prie armotu.

Toli žibėjo kelintas ugnoku-
ru, bot prie paežiu szancu di- atvažiavo už senuosius nuside- 
džiausia vieszpatavo tyla.

— Jiems nei negalvojo, nei 
neintaria, nei negali to ir pa
manyti! — sznibždejo sau Mar 
(ynas.

Ir nuėjo tiosfog ‘ paS Czrir 
necki, kuris sėdėdamas ant 
suolelio skaito rožaneziaus po
teriukus ir kaitkszejo ko ja iri 
koja, nes buvo szalta. -

— Szalta —- tarė pamatęs 
Afartyna — ir galva skauda, 
nuo tokio per dvi dienas ir viri
na nakti užinio. Ausyko rhan 
nuolat skamba.

— Kadangi neskambo.4 au
syse nuo tokio trenksmo. Bet 
sziandio trireaimo pailsi. Sumi
go ir tenai saldžiai. Galima 
pa judinti ji© kaip meška itblp-

Soroka eitu 
skerdikas.

Tuojuus pradėta rengties ke
lionėn, surinkta žmones. Ėjo 
drauge su jais ir vienas dvar
ponis isz Lietuvos, kuris czia

1

kuris sėdėdamas ant r t 4 » 1

- tarė pamalus

jimus metavoti, o dabar tarna
vo szv. Panelei, vienok per nu
sižeminimą nepasukę pavardes, 
vadinta tik jis paprastai ponas 
Andrius. Buvo tai rinktinis ir 
IrtbM narsus kareivis.

Insakyta užsilaikyti tylomis 
ir pradėta piešti bolikos.

Darbavosi visa valanda. Ant 
galo'skyle rimtuose jau buvo 
padaryta i ’ -- - 
lysti per .sia\ira skyle. Turėjo

ir Žmonos pradėjo 
♦ J \ . ’ ' 1 t /H •

su žavini kardus, pisztalietus, 
kai kurie szantnvns, kai kurie 
gi, .vpacz kaiiniocziai, dalgis,
■ .AM*. A J « A

kai kurie szantnvns, kai kurie 
gi, .Vpacz kaiiniocziai, dalgis, 
įirio kuriu labihUs buvo pripra
to. 'Martynas nors ir kiloki 
ginklą gerai mokbjo' vartoti,

J .• l * ’ ’ «... A -•

te. Martynas nors ir kiloki

gb ir tenai saldžiai.
• I 1 • !••• lt .• .

jo; nežinau, ar galėtu juos* f)a- pusėn muro susiskaitė; ponas
1 1 • i ® 2k. j 5 l. • i • L i ■ i * « ♦ •

pafilottio taippal dalgi ir vedė 
kaimiecziu biiri, Iszeje kiton

budinti ir akstinas.
—■ O! — tarė pakeldamas 

— apie ka

nuolyno pusėn ant Janiczo 
žmonių. Taip jis kalbėjo oinan- 
cziam szale jo ponui Audriui.

— Sznncai turbūt yra gero
kai toli nuo vyriausios kariu- 
menes. Sargyba, jei kokia yra, 
tai priesz szancus isz anos pu
ses... Taip liuobai apeisime juos 
ir užpilisimo isz anos puses, isz 
kurios jie visai nesitiki.

— Nei vieno gyvo žmogaus 
neliks ju — atsake ponas An
drius. — Bet leiskite, jusu my
liota, man atiakineti, jei kas 
einant užkalbintu. Vokiszkai 
ninku kalbėti, kaip ir Lenkisz- 
kai, tatgi pamanys, 
nito generolo eina.

— Jau laikas szalin pasuk
ti, nes baigiasi apkasai — tarė 
ponas Czarneckis.

Atsisuko ir tylomis pasako:
— Po deszines! po desziiu's!
Tylomis visi pasisuko deszi- 

Szvysterejo kiek 
pro debesius menuo ir pasidaro 
szviesiau. Einanti pamato 
szancu tusztuma.

Sargybos, kaip permato po- 
, isz tos puses 

nes ji czia ir ne-

isz užpakalio

liaus
— jau matosi szetros.

Ir dvejose szviesn. Dar 
budi tonai žmones... turbūt di
duomene...

— I riejimą s 
turbūt patogus.

Iszl^ikniju... pro czia in- 
armolas ir ineina kariu- 

mono. Sztai jau szanezai prasi
deda. Saugokite dabar, kad ne- 
snžvangelu ginklai...

Priėjo jau prie pat supiltojo 
sanpilo. Ten 
vežamu, ku

riai:- vežiojama parakas ir kul-

veža

užpakalyj szancu 
stovėjo visa eile

non pusėn.
y •

kad kas

u z

nas Czarneckis 
visai nebuvo, 
buvo reikalinga. Ir geriausias

t <

»
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kos. Vienok prie vežimu nebu
vo nieko, todėl aplenkė juos 
pradėjo lipt i ant szancu.

Taip priėjo iki pat szetru ir 
ginklais rankose

ežia... DviejoM 
svbes szviete 
Andrius, paša k<

su

Ponas 
žodžiu 

galo:

apsistojo 
szetrose isz tei- 
szviesa.

pora
CzarneckiiFi, tarė ant

Asz eisiu pirm i aus jias 
tuos, ka nemiega... Laukite ina- 

paskiau pliekiteno szuvio, 
juos!

Tai tarės nuėjo.
Nesirūpino nei eit! tyliai. 

Praėjo pro kelias tamsias szet- 
ra>; niekas nepabudo, niekas 
nepaklau.se: “wer da?“

[TOLIAUS BUS]

()

Sztai vela tiligrapa ka tik 
gavau,

In Fitsburga tuo nupiszkinau. 
Kur užtikau viena moterėlė, 

Su placzia burna panele.
Lyg pusiau na k t po kampus 

t rankos!, 
In kokos ton urvas lankosi,

O irpsiakrev aiskryma myli 
badai,

Nes karszti jai apmalszina 
ledai.

Karta nuėjo aiskryma valgyti
Liepe merginai puodeli 

atneszti,
Mat Angliszkai užklauso, 
“Padavai ‘žimnoj koszi;” 

Geriau kad tokia namie sėdėtu, 
Gaspadiniai dirbti padėtu.

♦ * ♦

j

Tsz ten in Waterbury 
nukeliavau,

Ir ten panaszes paukszteles 
užtikau, 

Kurios vakaruszkas nuolatos 
daro,

Ir juoku daug pridaro. 
Nesenei suprasze kelis 

cziutaba kius, 
Apsiterszia tabaku ir 

apiplyszusius, 
Ogi szirdeles szposu buvo, 

Kad net keli dėdės pribuvo. 
Mat žaliablekiai pradėjo klykt, 

Mergaitėms dreses pleszyt, 
Palicmonai visus iszvaikino 
Klykenczes mergaites 

apmalszino.
Jau tik proto neturite, 

Jaigu su tokiais tabakineis 
pristojote, 

Juk jusu mieste yra vaikinu 
doru, 

Kurie nesivalkioje po 
užkaboriu, 

Geriau apsimalszyt, 
Juoku kitiems nedaryt, 
Gera berneli gausite, 
Ir isz to džiaugsitės.

lii’pccze arti Szenaddrio 
nulapsejau,

Apie kolos pasileidėlės 
dažinojau

Kurios liežuvius savo
nesuvaldo,

Gerai kad da perkūnai 
nesuskaldo.

Priok tam pasileidėlės,
Tosios neiszmaneles, 

Toliaus apie jais pasakysiu
Juju gyvenimą apraszysiu.

Bus gana eisiu truputi 
primigti,

O po piet in Aslilanda nuvykti, 
Atlankyti puikia moterėlė, 
Kuri manes szaukesi ana 

nedele.

Ne senei miesto Knoksvileje
Atsibuvo puiki ‘batalije

Neiszmaneles galvas 
skaldinejo

Kad net po visa miestą 
dundėjo. ,

O tai Nedėliojo tas atsibuvo, 
Už ka ne viena in nelaime 

pakliuvo, 
Bausmes dideles užsimokėjo,

Po tam graudžiai stenėjo.
Geriau kad tuos staugimus 

nors karta paliautu,
Kraujo be reikalo no lietu, 
Ant ulycziu kaip pasiutėlės 

nęsipcsztu.
Sarmatos kitiems nedarytu. 

Juk prisakymas Dievo aiszkus, 
Kožnas Jam turi būti 

paklusnus1, 
Atmink Szvonta Diena

v 11 o I L |

O ne vienas kitam kensti.
* ♦ * ♦

Po szimts koeziolu 
apsimalszykit,

Laiko szalcziu juoku 
nedarykit 

Duokite man senukei pasilsėt,
Norints karta truputi 

atsikvotot.
Tokiam ore po svietą trepsėk, 

O meisteris kalbėjo, dediene 
atsilsėk,

< i
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CAPITAL STOCK >125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS >628,858.62

Čzahieckis atsistojo būrio prie- 
szakyjo, Martynas ;gi su savais 
Užijiikalyjo ir tylomis, užgniau
žo kvapii, kaip vilkai ojo palei

galva Czarriocfkis 
manai ?

.— Mghau apie
kad ten apgultieji užpUolimai 
no *I ' .

— O tau, kaip vilkui pb 
nakties, įnislyje kraujas?...

— Del Dievo mbilcsy pono 
komondrihte, Už pulkime juos:
žmonių nemažai isarijausimo . , „t

i i a |en žmonių dali, kuriuos paved© se-
,i ' I

Žfiar’»>i

karta ifiumuszo užpuol i km?

komondrihto, už pulkime juos
• r w • • . * • •

armotas suodinkime.

X,

f

Užpakalyje ir tylomis
i

riim’a. 1
Vienok kartai nuo karto dal- 

in dalgi žvangėjo, kartais 
akriuio po kdju pasipainiojo, ir 
pagili tuos atbalsius galima bu
vo pažinti, kad slenka pirmyn. 

/ Gerokai pusiojojus ponak Czar- i < • j • . i •i

aktinio po kojų pasipainiojo, ir
i.

Vo pažinti, kad slenka pirmyn.

neckis apsistojo. Czia paliko

(

9 Mokame S.csia procentą lot J 
•udStu pinigu. Procentą prida- 1 
daro prie jtasu pinigu 1 Sausio C 
Ir 1 Liepos. Mes norim kad ir f 
jus turėtumėt reikale au musu j 
banke nepaisant ar malas ar 
didelis. 1

Bet kur tau! atsilsio neturiu, 
Turiu naujienas rinkti isz

visu užkaboriu. I

H. BALL, President*!
G, W. BARLOW, Vice-Prei.
J. E. FERGUSON, Km
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ŽINIOS VIETINES
— Readingo kftsiklos szian- 

dien nedirba. Praeita sanvaito 
lirbo lik 4 dienas.

I Jarninke bus Rcadingo I 
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laiku apvogė BuJdrevicziaus 
aptieka, 122 Millbury St Isz- 

1 neszta $300 vertes' degtines, 
vartojamos
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■^įįiį^ F>vartojamos modikaliszkiems 
tikslams, ir $28 pinigais. Va
gys dasigavo in vidų, isz’.auž? 
skiepo duris. Policijai pavesta
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—. Pas mus 

annras persiskyrimu-i.oru, ku
rios gyvena nesutiki mis arba 
viens kilniu nubodo, kaip tai: 

I Marė Endzolaitietm npikun-j 
do Jurgi Endzelaiti už nemo
kėjimą pinigu jo# palaikymui, 
kaip teismo buvo insnkyta.

| Una Lodiehe jeszko persky
ros nuo Vinco Lodos, kaltinda- 

;ma ji girtuoklyste ir 
mu.

Maro Bajorczieno reikalau- 
Ija perskyros nuo Stasio ,1. Ba-
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ana 
purmaii’us kunigu: Kun. S. J.; 
Norbuta isz Kaštono in Frack
ville in vieta Kun. A. E. Baku- 
no kuris eis in Eastona, kuri 
turės didesne proga darbuotis 
del labo teiraitiniu Lietuviu.

— Rinkimas auku ant pa
statymo naujos Lenkiszkos I 
bažnyežios Szv. Kazimiero, k u-1 
ri sudege kėlės sanvaites ad- 
gal, prasidės po visa miestą 
Ketverge po piet. Visu bažny- 
cziu varpai pradės skambėt 4 
valanda ant ženklo kad rinki
mas auku prasidėjo. Nesigai
lėkite keliu doleriu paaukauti 
ant Dievo namo, nes musu kai
mynai panesze didele blede ne
tekdami puikios bažnytėlės.
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Vtarninke 
smagiausiu

— Neužmirszkite. kad ry 
toj vakare, tai yra 
atsibus vienas isz 
balių kuri parengė Mergaieziu
Sodalite ant naudos 
pi jos, po bažnytinėje 
Buvo daug l>aliu, bet szis per 
virszys visus kitus — kaipo 
viena szeimvna musu broliu ir 
sesueziu.

para- 
salojp.

Bus leista visokiu 
dalyku kaip: didele žąsis, kuri 
jau taip intuko, kad negali su 
silaukt locninko kuris jaja pa
imtu namo ir palengvintu jai 
gyvenimą; kava, keksai, ir 1.1 
ateikite pabandyt savo giluki. 
Apart gardžiu užkandžiu ir 
gerymu, bus taipgi skaniausi 
naminio darbo keksai, padova
noti per goriauses kukarkas 
mieste o ka jau naminio dar
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NEPAPRASTA KARISZKA ATMINTIS ILLINOJUI
Szis Mtovylas buvo pust atytas per American Legion f-zaka i<z Mount Morris, III., per 

sąnarius tosios draugoves ant atminties žuviniu draugu •Era arijoj laike Svirtines Kari 
Kožnas isz tuju akmenų likos atsiunstas isz koŽnos valstijos Amerike ir isz Europos.

>s.

I

I I

ruthn ir girtuoklyste. Ji taipgi 
reikalauja, kad jis suteiktu už
laikymą jai ir mergaitei.

Katrina. Bimdzieno, 
skyrus nuo Vinco Budzos, pa- 

, kad 
mokėti 

jai po $1.0 kas savaite užlaiky
mui savos ir vaiko.

Vladas Jakavonis nori skir- 
• Jovos Jakavonienes 

galima pa-1 su kuria jis negyvena. Jis su-

X

E . .'

/

persi-

davė teismui praszyma 
vyrui butu insakonia

DIRBA LELUKES IR DIN AMITA ISZ PIELAVINU.
Pielavinos kurios kitados neturėjo jokios vertes, sziadien 

būna paverstos in “medinius miltus” 
Ii daigiu kaip: nuo lelukiu lyg dinamit

SZIANDIENINES
MOTERĖLES.

i

“ANIUOLELIS ’’

sako:

Isz

aiiiuoh liaiMol inch 
laksto?

Taip mano mylemas!
Ar isz teisybes.’
Taip, mano vaikeli.
Tai kada pradės lekiot i 

musu tarnaite, kuria tėvulis 
sziadien pavadino aniuoleliu?

— Da szi vakaru iszleks, 
mano vaikeli.

k 
1 ar

Tula mokyta motore
— Sziadien pas turtingus žino 
ui rzunys užima vieta vaiku.

— Kodėl ?
— Ba vaikai porszkadina 

“card par
teatru ir ki- 

t ick,

Isz Lietuvos.
SMARKI VIETRA PEREJO 

PER PAPRŪSE.
Na umiesezio pra iiesza,

kad Gruodžio 27 diena pava
kary j per Suvalkijos vakarus, 
paprūse, perojo tokia smarki 
vėtra, kad net iszvarte telegra
fo bei telefono stulpus, nutrau
kė laidus. Visiszkai nutrauktas 
telefono — telegrafo susisieki
mas ruožais Kaunas-Szakiai, 
Sza k i a i - Vi 1 k a v i szki s, Na u m i es 
t i .s- V i 1 ka v i szk i s, Naumiestis- 
^alioji. Buvo sutraukyti lai- 
lai ir Kauno-Mariampoles li- 

greitai
Taq) Kataucziznos 

s,

medinius miltus isz kuriu dirba dauge- 
o. Henry 

Pramonystes Departamento kas diena tyrinėja ka 
daryti isz medžio pielavinu su kurioms sziadien iszkeinsza Įe
iti kės, 
kiu dalyku o nekuriu komikai iszrado būda kaip daryti alko
holiu isz pielavinu.

< c

S t o i d 1 o iszjtis nuo j

dirba dinamitu, klijonkes ant pudingu ir szimta kito-

SHENANDOAH, PA.
ligaif Po trumpai ligai mirė 

Petras Snarponis, 41 metu isz 
Turkey Run, 
daugeli metu, 
viena dukteria Helena 
sūnūs Juozą, \"UIV« A 
tėvus ir viena broli Frackville. 
Laidotuves atsibuvo Panodelio 
ryta su bažnytinėms apeigomis 
Szv. Jurgio bažnyczioje.

kur ])ergyveno
Paliko paezia.

ir tris
Jurgi,Vinca ir

Frackville, Pa. — Dent i st as 
J. J Nedzinskas, kuris nosenei

bo kendea, tai isztikruju su- pabaigė mokslą, atid are ofisu
tirps burnelėje berneliu ir se Zetausko name, 
sėliu.
ne jaunu ne senu kiszkos
pasistovės ant vietos. Hura! 
visi ant senoviszko baliaus ir 
draugiszko
kuris prasidės 7 valanda Utar 
ninku. Sausio, 25d.

GALITE PIRKTI ŽIEMINI
KOTĄ UŽ PUSE PREKES.

Muzika bus tokia, kad
ne-

pasilinksminimo

Seiverto sztore didelis par
davimas prasideda Seredos ry
ta ir trauksis 4 dienas. $50 ver
tos kotas už $2
$37.50. Kotas $85 už $42.50. Ko
tas $100 už $50. Ateikite kožna 
diena.

tinka suteikti 
pragvenimo.

jai pini.ru ant
A. L.

—- Pet r o J et’-
25-tos ulv-

Detroit, Mich, 
ma,ko namas ant 

kaipo ir namasežios sudegėmergaieziu Paulauskiule nors
tai jauna, bot jau pasižymėjus J szalo, kuriamo sudegi* trys vai-

rv f

negerais pasivedimais.: kai Valentino Zdybano, turin- 
Pai gal žmogų ir nekaltai iii- Ji nuo 11 monosiu lyg 5 metu. 

' sužeistos

pasivedimaisavo 
r

trauke in beda.
Pas mus Lietuvaites eme 

bėgti nuo levu su Italijonais- 
dabar volą pabėgo 1________
Sziltucziute, 1S metu gyvenan
ti po No. 1339 S. 2nd. Iszejo in 
darba 18 Sausio ir jau daugiau 
negryžo pranoszdama kad ap
sivedė su I ta Ii jonu. Sziltucziai 
yra gerai žinomi nes laiko bu- 

daugeli metu.
—Bubilas.

Liet uvaites

*

i

motinoms eiti ant 
ties” “jukerio” 
tur, o kasztuoje konia 
kiek automobilius, iszauga ant 
pavydalo tėvu ir tankui būna 
persz-kadoje persiskyrimuose.

— O kokia nauda turi I 
poniutes isz szunu?

geresnis

j u korio

os

už

t

A-BE-CELA arba pradžia skaitymo Ir 
raszymo, del vaikams.

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

Preke 16c

ezerne per

“•'■.U"1“* j 
Benedikt<i

Trys ypatus likos 
szokdamos per Įauga. Priežas
tis ugnies yra nežinoma, nes 
manoma, kad vaikai turėjo už
degti.

(
nijoj, bet ežia pavyko 
sutaisyti.
ir Galiosiu kaip pranesza ko
respondentas, per isztisus sep
tynis kilomet rus visi

Nuo Naumiesczio 
sutraukvti

st ulpai

PAJESZKOJIMAS

— Szuo vraB'’ 
vyra, o norints klauso kada in 
ji kalba, visados naktije 
dasi namie, ne lojo ant tu, ku
riuos jisai myli. ’

ran-
K.ANT1CZKOS arba giesmių knyga, 
paprastais kietais apdarais. Preke >1, 
Su geresne is apdarais, preke |1.60 
. W. D. BOCZKAUSKAS-CO.. 

MAHANOY CITY. PA.

Worcester, Mass. — Sausio 
8 diena mire New Yorke Pra- 

i nas Urbaitis, paeinantis isz Pa 
iviltiniu kaimo, Sintautų valu- 
i cziaus, Szakiu apskriezio. Ta- 

. . i po parvežtas in Worcester,nes paslydo prie tvartelio taip:* 1 ... . . .
nelaimingai iszsilauždama pe- Ma,88? '■>.'ll,'"a Sa"810 <',z,a
ties kaulu. Daktaras Daugher-j 8U bazn-vtlne,n,a aP‘’‘8«i"'« ’>i>- 
t y sutaisė pet i ir toliau.-, prižiu- i 
rineja serganezia motore na-! 
mie. Vėlinta greito pasveikimo. *

Ana diena, kada poni *■
Katre Kairuksztiene nuėjo va-i

Asz Terese Szidlauskaite po 
pavarde Breiteriono pa

brolį Izidorių - ‘ t
» ( <S“ VlVJtlU ^,1 t vilti 

apie New'York. Taipgi Antana 
Sutku, paeina isz L..„„.......
para.,
juos žino, mhldžiu pranoszt ar-

vyru 
jcėzkau 
Szidlauska

savo 
girdėjau gyveflal

, paeina
Gulbiu Kaimo. Kas apie

isz vartyt i.
Vilka v i szk i o 

laidai. Vielos juoba greit tru 
ko, ka’d buvo apszarmojusios 
ir del to sunkios. Dabar su 
Szakiu apskritim 
tegalima susisiekti tik kita li
nija, per Skrisnemune, Vilki
ja. Tarp Naumiesczio ir Vilka- 
viszkio jau taiso linija. Vieto- 

?jaukuvos ni*s reikia ir nauju laidu, nors 
veik

iki k*'

į
k
y
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~). Kotas $75 už I

Seiverts
29 E. Centre St.,
Mahanoy City, Pa.

ANT RANDOS.

Keturi u ruimu st ubą del ma 
žos szeimynos, su 
Kreipkitės ant adreso: 

W. Kvasauekas, 
1038 East Pine St.,

EIR-1* 3*! A
Dabar 

isz Kauno
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linios stulpai buvo dar 
nauji, 1923 mete statyti, kas-

■X

[ <

f)
visztele.

skaudi nelaime 
paslydo prie tvartelio taip ‘

iszsilauždama pi*- i
Daktaras Daugher- ■

(draugus ir
Francuzu kapiniu.

kare uždaryti savo 
patiko ja ja , I

I

— Nakti priesz taja uolai-'
i me, nežinomi pleszikai insilau-, 
že in Gergalgiu st ubą isznesz- 
dami visokiu inrankiu vertes 
ant szimto doleriu. Vagys in- 
sigavo iszmuszdami Įauga po 
tam atsidarė duris isz vidurio;

Middleport, Pa. f 
po piot, 2:15

Nedelioj 
valanda, mirė

į czionais gerai žinomas visiems 
53

°..................
Jonas Gumauekas, 53 metu 

skiepu i amžiaus. Velionis paliko dide-
Y.....................................................liam nuliiulimia paezia Mari

jona, tris dukteres Marijona, 
Elzbieta ir Helena ir suims Jo-

1.10) Mahanoy City, Pa. ‘na ir Edwarda. Prigulėjo prie

SEIVER’TO DIDELIS
SAUSIO PARDAVIMAS

PRASIDEDA SERE-
DOS RYTA.

draiigyscziu SS. Petro ir Povy- 
, lo ir Szv. Vieonto, 
i

ba tegul pa'ts atsiszaukįa ant ine^ patiki įnami ii pataisomi
adreso lt

Mrs. T. Breiterione

Motorams flanelines szlebes 
89c.

Mot orėms austi pelikei 
Mergaitėms sveterei 
M o t e re m s pa n cz i a. k o s 
Moterems paneziakos 
Margaitėms szlebukes 
Vaiku siuteliai

M ahanoy 
City. Laidotuves atsibus Ket
verto ryta 9 valanda su bažny- 

įtjnems pamaldoms New Phila- 
■ delphia bažnyczioje, 
j užsipraszo visas gimines ir pa-

89c.
$1.79

89c.

t

ant kuriu

žvstamus.
•f

29 E. Centre St.,
Mahanov City, Pa. » v 7

ANT RANDOS AR 
PARDAVIMO.

Bizniszkas dubel tavas na
mas po No. 839 West Coal St 
Senandoah. Tinkamas del bile 
kokio biznio, dabar laikoirfa 
grosemia. Galite parandavot 
arba pirkti.
augszcziau minėtu adresu pas 
Ę. Kyguolis. (t.8.

vo gražiai palaidotas per jo 
pažystamus ant

504 Lowell St., 
Vandergrift, Pa.

SEI VERT’O SAUSIO 
DIDELIS PARDAVIMAS.

Stoszkiene— Ponia Stoszkiene, 44 
Ellsworth St., pa rojus namon 
anksti vakaro, atrado du ne 
praszytus sveezius bekrausi an 

i ežius stalczius 
' Pamate

jos kambaryj.
Į). Stoszkiene.

iszszoko per atvira Įauga 
ko neiszsineszdami.

Prasidės Seredos ryta 26-ta 
Sausio, 8 vai. ryte ir trauksis 
per 4 <lie na s. Ateikite kožna 
diena, galesite suezedinti pini
gu.

Isz Kauno buvo iszvykes susi
siekimo ministerijos atstovai 
nukentėjusiu vietų apžiūrėti.
PAPJOVĖ SAVO ŽMONA.
Sziauliai. — Lapkriczio me

nesio 21 diena Sziauliu prie- 
miestyj Pakartuvių kaime vy
ras nu’dure kiszeniniu peiluku 
savo žmona. Sztai prie ko veda 
bedievvbo ir Socializmas.
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vagis
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Seiverts
29 E. Centre St.
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Philadelphia, Pa. — Nuo 
Nauju Motu nakties kilo nela
bai gražus paskalai kad kokios 
tai dvi mergaites 10 motu likos

3
ANT PARDAVIMO ARBA 

ANT RAN0S.
Gera duonkeptuve geroj vie

toj, Tamaqua, su visais intaisy- 
mais. Kreipkitės ant adreso.

414 Spruce St., 
t.7) Tamaqua, Pa.
NORTHAMPTON PAVIETO 
ŽMOGUS REKOMENDUOJA.

Stewart Beers, R. D. No. 1, 
Walnutport, Pa. raszo: “Tu
rėjau sunku szalt i ir skausmu 
krutinėjo. Pirkau bonkute Dr. 
White’s Lung Healer gyduo
les ir tada kosulis ir skausmas 
krutinėjo prasiszalino.” t.8

Dr. Whites Lung Healer gyduole 
75c bonkute, draugo su Dr. Whites 
(Black Crow) Cold ir Grippe pigul- 
kas 25c praszalina bile koki persza- 
lima. Parsiduoda visur. ad.

ANT PARDAVIMO.
Gera sziaucziu szapa, geriau

sioj vietoj mieste. Visos reika
lingos maszinos, visos beveik 
naujos. Randa tik $20 ant me
nesio. Parsiduos pigiai.

John Kolnick
\ 18 B Street, 

Mahanoy City, Pa.
—'■"i- ' •'. — '■ ~ ■■ E"1*- * r—    ■ ■" ■' 1

I

PASEKMINGA POETE TURI DVILEKA METU.
Norints szita mergaite, Ona Goddard, isz Xew V orko, tu- 

50 poezija (eilių) ir 
kuri patiko daugeliui žmonių. Nekurtas eiles

ri vos dvileka metu, o bet yra paraszins 
iszdave knyga
paraf-ze kada turėjo devynis metus. J i ji yra 
Ilenrv W. GoddaiAl’o isz federaliszko sūdo.

Nekurias 
anūke sudžiaus

J

i

Mahanoy City, Pa.
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Tūkstantis Naktų ir Viena
ARABISZKOS ISTORIJOS

PUIKI DIDELE KNYGA. 27 ARABISZKOS ISTORIJOS.
704 Dideliu Puslapiu. 150 Paveikslu.

Druežiai Puikiai Apdaryta Audekliniais Iszmargintais Vyrszali

■Ai"

d.
J. ji

lakstantis Naktį
irViena
f K . . . --------

v
11

8ZTA1 KA RASZO ISZ LIETUVOS 
»nit' C7!T4 wvni"APIE SZITA KNYGA"

GerbemaalB Tam 1btai:—
Sulaukiau nuo juau alnncilamoa 

mano vardu Kuyga Tukatantia 
Naktų Ir Viena" 
•zlrdinga aeziu ir labai dllaugiuoai 
kad tokia knyga kaip "Tukatantia 
Naktų ir Viena** apturėjau, nea maa 
labai yra tingeldu skaityti visokias 
istorijas, jas skaitydama* nei nepa
sijunti kaip laikas Birentai Ir sma
giai praeina. Asą visiems llnkėczlau 
kad nusipirktu tokia knyga kaip 
“Tūkstantis Naktų ir Viena" nes ja 
skaitydamas Iruogus spie viską tada 
pamirsit! ir visokį rupescalai norą 
ant valandėlės atsitraukia.

Fu pagarba. < 
18 d. Gegužio 1921m. 

Dv. Palazduonya, 
Czekisakea vai.
Kauno apsk. 
LITHUANIA.

Knyga 
ui kurta tariu

l'll
Iingos maszinos, visos15c. i 

so©.;
^•k‘.; sužagetos Lietuviu mokslaines 

kieme (tai yra szvonto Kazi
miero mokyklos) ir buvo inta- 
remas eŽnotas žmogus 27 metu 
senumo. Ėjo paskalai ir tyri
nėjimai < ant galo Panedelije 
likos arosztuotas Petras Dau
noras gyvenas ant Earp St., ne
toli nuo mokfelaines. Sziadien 
buvo perklausymas ir auksz- 
cziau minėtas Daunoras likos 
paleistas po 1,000 dol. kaucijos*. 
Jisai teisinasi kad esą nekaltas. 
Matysim kaip pasirodis auksz- 
tesniam teisme, nes viena isz'

•J

Atsiszaukit po

.____  r

GALITE PIRKTI DEL .

TAUPINIMO BANKA MOK SLAINESE DEL VAIKU
Daugolioso mokslainose Vokietijoj likos .invofctos banki

nes maszinos paezedumo in kurias vaikai deda po deszimts 
fonigiu o kada sudeda viena marke, bankas užraszo vaikui
taja suma in knygute. Tokiu bildu vaikai pripranta prie czc- 
dinimo ir ant tolinus czedina pinigus kada paapga.
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VISOS SZEIMYNOS.

Apatines drapanos, panezia-
kos, sveterei, abrusai, novo- 
leczkos del lovų ir 1.1. Parda
vimas prasideda Seredos ryta. 
Viskas už numažintas prekes.

Seiverts
29 E. Centre St., 
Mahanoy City, Pa.
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ŽOKA8.

Yra tai ketvirtas bszdavimas tos puikios knygos, tas 
parodo kad žmonėms labai patinka. Teipgi galima 
ja nusiusti in Lietuva. Preke knygos Amerike $2.00 
Preke knygos in Lietuva su nusiuntimu tiktai $2*50.
W. D. BOCZKAUSKAS - 00. MAHANOY OITY. PA,
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pini.ru



