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ISZ AMERIKOS
KASYKLOS SUSTOS
ANGLEKASIAI N E S U S I- 
TAIKE SU OPERATORIAIS;

KASYKLOS KETINA SU
STOTI 1 JULAJAUS.

Philadelphia. — Tarp mink- 
sztu augliu anglekasiu ir ope
ratorių pairo posėdis he jokio 
susitaikinimo ir dabar visos 
unijos kasyklos vidurinėje 
Pennsylvanijoj sustos dirbti 1 
Julajaus. Apie 12,000 minksz- 
tu augliu darbininku iszcis ant 
si raiko.

Priesz uždarymą posėdžio, 
anglekasiai nesutiko ant ope
ratorių pasiulinimo idant dar
bininkai priimtu 20 procentą 
nummzima, o operatoriai at
meta užmanymą anglekasiu su 
nekuriais pagerinimais ir pa
darymą kontrakto ant dvieju 
metu. Viena ir kita szalis kal
tina kitus kad negalėjo siisi- 
taikvt. t

Vidurines

kasyklos

Pen n sylvan i jos 
minksztos kasyklos kurios dir- 
bo po iszszaukimui straiko, ku
ris prasidėjo 1 Apriliaus, dirb
damos ant iszlygir padarytu 
pagal Jacksono sutarti lauk
dami padarymo 
trakto.
PERSIGANDO KOMETOS, 

ATĖMĖ SAU GYVASTĮ 
IR SZUNIUI.

- Manvda-

naujo kon-

rToronto, On L 
mas, kad pasirodymas Pons- 
Winnicko kometos reiszkia 
pabaiga svieto, daktaras Hal
ford Walker, 83 metu, taip per
sigando, jog padare savo pas
kutini testamentu, užmusze sa
vo sznni, po tam pats atome 
sau gyvastį. Paliko suvirszum 
szim’ta tukstaneziu doleriu, bet 
giminėms nieko neužrasze tik
tai visa turtą paliko del 
suomeniszko labo.”
MIRE LOSZDAMAS SAVO 

ROLE, PUBLIKA MANE 
KAD JISAI TIKTAI 

NUDAVINEJO.
New Castle, Pa. — Laike lo- 

szimo juokingo teatro, persta
tymas persimaino ant tikrojo, 
bet publika apie tai visai ne- 
dasiprato. Antram akte, kada 
aktoris James Kincaid, losze 
kokia tai juokinga palicijanto 
role, jisai krito negyvas. Pub
lika manydama kad tai tvezia 

tr e
taip padaro, pradėjo garsiai 
rankomis ploti. Jojo vieta už-

11 vi

LAUKINE
SZEIMYNA

MERGINA IR 3 B R O L IA I 
GYVENO KAIP LAUKINEI, 

TARP KALNU, PER 
16 METU.k

Uniontown, Pa. — Ana die
na valdžia paėmė po savo ap
glebo mergina Buclah Knopsi- 
der, 21 molu ir josios tris bro
lius, kuriuos užtiko vedanezius 
tikra laukini gyvenimą tarp 
Bullskin kalnu ir visi nuvežti 
in pavietava prieglauda.

Mergina pripažino kad da 
pirma karta yra maezius stryt- 
kari, automobiliu, juoda žmo
gų ir niekad ne buvo bažny-

Jnjti motina mirė 16 
o tėvas pirmiau.

ezioje. 
metu adgal, 
Gyveno su broliais 
vienas turi 20 metu o kiti jau
nesni. Broliai niekad nenusire- 
dydavo ir miegodavo su dra
panoms ir jiji niekad nenusire- 
de. Mergina ir broliai buvo 
murzini ir apiplyszia.

Du metai adgal josios brolis 
sužagejo jaja ir pagimdė kūdi
ki, kuris vėliaus mirė ir užka
so in žeme be jokio grabelio. 
Visi nemokėjo skaityt ne ra- 
szyt ir gyveno kai]) laukiniai. 
LIETUVIS PALIKO 100,000 

DOLERIU TURTO.
Wilkes-Barre, Pa.,

vieno isz czionaitiniu teatru 
turėjo darba kaipo panaktini 
arba “ 
Kazakeviczius, apie 62 metu

isz kuriu

Prie 
f

vaczmonas” Valcntjnas

amžiaus. - *<*•*•’
Vėliaus pasirodė, buk Kaza- 

keviezius ne tik buvo turtin
gas 
nes

< $
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Wa Pa BOCEKOWOIt Free. A Kfr
F* W.BOCMKOWBKI, BAI Ur 38 METAS

SEPTYNI
ISZGAMOS

BADU NORI
ISZVARYT

MIEZYS
KOSZESPASIDARF Isz Visu Szaliu ISZ LIETUVOS

SUŽAGEJO SIERATELIA, 
SUPLESZE DRAPANAS 

IR PALIKO ANT 
KELIO.

KASYKLŲ i KOMPANIJOS 
NEDALEIDŽIA MAISTA 

DEL STRAIKIERIU.

PACZIULE SUGRYŽO ISZ 
LIETUVOS RADO VYRA 
GYVENANT SU KITA.

GYVENO SU
LAVONU

Girardville, Pa.
Airisziai:

— Septyni 
Davis, Richey, Mit

chell, Murphy, Pancheri, Cal
vert ir Harmon visi isz ezio- 
nais likos uždaryti I’ottsvilos 
kalėjimo už bjauru ir žveriszka 
pasielgimą su siera tele Bernac 
kiūto, kuri yra gimus Raven 
Run, bet nuo kokio tai laiko 
dirbdavo Shenadorije ir Fila
delfijoj. Josios abiAlu levai 
mirė koki tai lai k atgal.

Bernaakiuto tame laike bu
vo Shenadorije, įkuria atlanko 
josios drauge isz Mount Car
mel, o kada josios drauge keti
no zažiuoti namo, IT. Zimmer
man, pasinio nuvežti merginas 
in M t. Carmel 
Važiuodami
karu'kas susidaužė su kitu 
Zimmermonas likos sužeistas, 
sakydamas merginoms kad va
žiuotu namo ant trūkio. Mergi
nos stovėdamos ant Read ingo 
stoties Gerardville, Murphy at
ėjus prie ju pasiūlo jais nuvež
ti namo, o kaH jo automobiliu- 

, ne- 
a 

glebi

PittshtirglĮ, Pa. — 
unijos 

priesz 
kuria d

Uniteil 
vadai 

“maisto 
Pittsburgh

Mino Wo?kęj'S 
pvdcjo kovai 
blokada,” '
Terminai kasyklų kompanijos l.sziltaj. vi nu iii u ivcir\yi\iu

policija insteige k it sykiu mies
telyj Molonauer, tuo būdu 
stengdamos, iszguiti streiikuo- 
janezius orgimizuol us angleka- 
sius isz kompanijai 
saneziu nantu.

Streikininkams iszguiti is?, 
savo namui; kompanija jau 

auksz-
su- 

nesu-

peikiau-

— Beda suBaltimore, Md.
paeziom, kurios netinkamu lai
ku o
žmogus sau

palala!..
M i ežiu.

automobiliuje. 
per Gerardville, 

:r

je radosi szeszi kiti vyrai, 
norėjo ineiti, het Murphy p; 
griebės Barnackiuto in 
priverstinai imnete in auto ir 
nupyszflcejo in szali Ashlando. 
Sustoja girraiteje iszvilko ver- « • • • t • t « •

namu “ kompanija 
ankseziau kteiposi in 
cziausi valstijos suda, bet 
das sprendimo greiczati 
lauks ankszcziau 'kaip apie ru
dens pabaiga.

Philip Murray, internaciona
linis United Mine Workers vl- 
ce-prezidentas, sa'ko 'kad kom
panijos policijai paskelbus bol- 
kata priesz visokiu produktu 
pristatymą isz Pittsburgho, 
taip, kad Mdllenauer a n gi i aka- 
šia priverst ii eit i viską pirktis 

Shannon,in Castle 
kaip mylia tolumo. Eloktrikos 
szviesa li’ltds per, 
nukirsta ir angliakasiai 
versti būti lie szviesos arba in- 
sitasyti kerosino lempas.

. h ii i' I '■ 1 > u "

daugiau

'kompanija 
pri-

gryžta isz Lietuvos — kai 
jau atrandi kita 

rfaip buvo su 
Marcijonu Miežiu. Jis dai 
priesz k a ra parsiuntė 
žmonele, 
Lietuvon ir mane, kad tas jau 
“for good.” 
siuntinėjo paeziulei 
pinigu, bet paskui ir ta palio
vė, nes susirado sau kita 
eziule” net Chicago j!

Bet ir tikroji Miežiene nenu
rimo. Ji susi'krapszte kiek pi
nigu, atvyko isz Lietuvos jesz
koti savo marnotrauno Marci- 
jono, kuri ir rado su kita. Tiiip 
papasakojo pati Miežiene, kurt 
savo vyra apskundė Baltimore- 
jo teisman, reikalaudama sau 
isz vyro priteisti mergpinigiu 
(alimonijos) jos užlaikomi i.

Miežis isz Chicagos atvyko 
ne savo noru i r stojęs teisman, 
teisinosi, kad manes, jog karo 
metu jo žmonele y pražuvusi. 
Teisėjas Stanton, . Čireni t teis
me,’ byla iszklause ir nežinia,

MYLĖJO VYRA TAIP, KAD 
GYVENO SU JUOM PER 
SEPTYNIS MENESIUS 

PO JOJO MIRCZIAI.

LIETUVIS PARUBEŽIO 
SARGAS NUSZAUNA 

MERGINA.
Karaliauczius. — Klaipėdoj 

ir Ryt p rusi joj Vokiocziai insi- 
karszcziavo del mirties 21 me
tu merginos Onos Lorenz,'kuri 
užsiimdavo szmugeliu.

sa v o
Mikalina Miežiene,

Pirmiaus dar
1 Jotu von

4 < pa-

Paryžius.
Franci joj,

— Miestelyje Bn- 
nežinomu 
menesiai

reu'tin, 
būdu dingb septyni 
adgal 55 motu mulorius Ludvi- 
kas Comperre. Likusi'motore 
apsakinėjo visiems ant užklau- 
symu, kad josios vyras iszva- 
žiavo in artyma miestą Trait 
ant uždarbio.

Kelios dienos adgal kaimy
nas Comperro’u pajuto per sie
na kokia tai nepaprasta smar
ve. Apie tai danesze policijai, 
kuri atėjus pas Comperr’iene, 
padare name krata ir netikėti
nai užtiki) ant pastoges paslėp
ta lavono (’omperro, kuris bu
vo uždengtos senom drapanom 
ir paklodems.

Motoro apreiszke policijai
buk josios vyrus pusi korė sep
tyni mėnesini adgal, o ji ji my- 
lednpia ji ir nenorėdama persi
skirt su juom, paslėpė jojo la
vonu ant pastoges, prie kurio 
sėdėdavo kopia per visas die
nas. -— Ar daug tokiu ’moterių 
v ra ? ...

Lietu
viu parubežio policijos seržan
tas, kuri Anglu laikraszcziai 

pa varde Wallos. 
Ona ir kita mergina

gryžo isz maudymosi mari uo
sio nuo Heydekrug pakrant 
Policininkas liepęs jom

paduoda su
Sakoma,

<‘S. 
stoti, 

bot merginos neštoje ir polici
ninkas szoves. Viena kulka 
mergina mirtinai sužeidė. <» 
kita Hkura nubrozdino. Polici
ninkas nunesze ja pas vietini 
ūkininką, kur Ona ir mirė.

Viena 
sužeidė.

f b 
i t

BAISUS GAISRAS.
Papile. — Gegužes 31 diena 

Druginiu 'kaimu, Papilės Vals- 
eziuie. Sziauliu Apskr., aplan
ke didelis gaisras, trijų gyven
toju sudege devynios 
liko po jauja, kai kam 
pirtis.

Isz grineziu szi ta spėjo isz- 
svirnuose 

Isz gyvųjų

trobos, 
dar ir

neszti, bet ne visa: 
sudegė visa sėkla.
kiek apdege'keletas kianliu, — 
bet pavyko iszgelbeti.

Gaisro priežastis — padega. 
Neturtingo gyventojo, 
kėus, kokiu septynių
vaikas susikūrė ugni prie dar
žines pastogėje szalia kuliu.

.A. « . » . *

mė, byla iszklause ir nežinia, 
kaip butu 'pritaisęs^ jaigu Mie
žis butu pasirodęs vyras. ■ Bet 
Miežis, teismo1 pertraukoje per 
pietus kaip iszejo, taip ir hobe- 
susirinko. Prisiėjo jo vėl jesfc7 
leoti ir tapo surastas Back Ri
ver “szi noruose” pa vandenyj. 
Mieži, vėl teisman, teisėju s sav. 
pyko ant jo už teismo inžeidi- 
ma. ir padovanota jam 6 me
nesius kalėjimo ir dar priteisė 
kas savaite mokėti po $10 
mergpinigiu paezios naudai.

Moo- 
met uTURĖJO SEPTYNES 

PACZES — GANA.
~T“ Tenn

susirinko. Prisiėjo jo vėl jejty-'■ y- ' ’ ■ t

Memphis,*kinnezia mergina Ir ten viki 
septyni bjauriai sužagojo ne
laiminga siera ta. Žmonys mate 
lekianti auto ir davė žinia po
licijai, kuriai pasiseko susekti 
iszgamas ir aresztavoti. Po su- 
bjaurinimui merginos iszga- 
mos ja paliko sudraskyta, nu- 
plesze nuo josios drapanas ir 
paliko pusgyviu ir turėjo 
pokszczia ateiti įp Gerardville. 
— Kad tai butu kur ant AVestn 
tai sziadien visi kabotu ant te- 
legrapiniu stulpu.
NUSZOVE SAVO DUKTERS 

SUVADŽIOTOJA.
Duncan, Okla. — Kada atsi- 

buvinejo sūdo teismas B. F. 
Cox, kuris suvadžiojo 16 motu 
duktere turtingo farmerio 
Arch Gilbreath, tėvas taip in- 
irszo ant jojo, kad iszt raukės 
revolveri isz kiszeniaus, palei
do in ji penkis szuvius, už- 
muszdamas ji ant vietos. No- 
rlnts tėvas likos aresztavotas. 
bet tuojaus už ji pastate prie- 
teliai 10,000 jloleriu kaucijos 
ir likos tuojaus paleistas na
mo. Cox’as badai panasziai pa
dare su kitoms mergaitėms ki
tuose miestuose, nes jisai buvo 
agentas maszinu ir daugeli ne
kaltu mergaieziu subjaurino, 
pakol gavo ta, ant ko užsipel
no.

ISZGAMA TĖVAS 
SUŽAGEJO SAVO 

DUKRELE.
Baltimore, Md. — Ana die

na palicije arcsztavojo nekuri 
Lietuvi F.Ž., kuris yra kalti
namas už sužagejima savo sep
tynių metu dukreles. Pagal 
daktaru apžiurejima, tai tasai 
iszga'ma žage jo savo dukrele 
per kelis menesius. Kokiu tai 
budu kaimynai dagirdo nuo 
savo vaiku, kuriems mergaites 
pasako kaip su jaja levas pa- 
sielgineja, tieji apsako savo 
motinoms o tosios volu dane- 
szo apje tai palicijni.

James 
Durham, kuris turėdamas 80 
metu, buvo apsipaeziaves sep
tynis kartus, jau daugiau ne
geidžia rizikuoti moteriszkam 
luomia, bet dabar stengsis isz- 
augyti savo 18 menesiu kūdiki, 
kuri jam phliko' paskutine pa- 
cziule. Septinta jojo pacziule 
Flossie May, kuri turėjo tik
tai 17 metu, pabėgo nuo'jojo, 
atiduodama kūdiki in prie
glaudos narna be jojo žinios.
PUIKIAI APDOVANOTAS 

UŽ SAVO TEISINGUMĄ.
Boston, Mass. —• R. S. Grif

fith, biznierius, eidamas namo, 
rado maszna su pinigais arti 
savo biznio, kurioje radosi 1,- 
200 (h/lcriu. Žiūrint in surasta 
maszna, patemino ateinanti 
prieszais ji koki tai žmogų, ka 
toki jeszkanti, kuris prie jojo 
priėjo klausdamas 
masznos su pinigais, 
rius pasakė kad rado, pareika
laudamas pasakyti kiek masz- 
noje radosi pinigo. Žmogus at
sakęs teisingai kiek pinigu pa
mėto, biznierius pinigus sugra
žino. Žmogus atsiėmęs pinigus 
pradėjo greitai eiti, bet atsimi
nęs, kad neapdovanojo teisin
ga 'žmogų, sugryžo adgal, ir. 
padovanojo jam penkių centu 
vertes.,., cigara.
3,000,000 DARBININKU

DIRBA AUTOMOBILIU 
PRAMONĖJE.

Chicago. — Praeita meta li
kos padirbta automobiliu ir ju
ju daleliu ant 4,696,945,000 do
leriu, o automobiliu pramonėje 
(biznyje) 'turėjo užsiėmimus 
suvirszum 3,365,895 žmonių.

Žmones prick tam užmokėjo 
už automobiliu, gazolinu ir ki
tus dalykus koniu dvylekta 
procentą visos ineigos gyven
toju Suv. Valstijų. Isz auto
mobiliu pasinaudoja sklypih 
550,000 myliu goru plentu. 
Automobilius pardavinėja su- 
virszum 52 tukstaneziai užre
gistravo! u agentu ir kupoziu. 
PadotRai nuo automobiliu at- 
noszo valstijoms 714 milijonus 
doleriu.’ .. 1

Pamacziusi motina ėmusi rėk
ti, iszsigarides vaikas emes 
blaszkyti skiedras, liepsna in- 
sigavusi in kulius, isz ju staiga 
ir neapsakomu greitumu visko 
apėmė. Nei vienas trobesys ne 
buvo apdraustas.

Pasirodo ir žmonių žioplu
mas: ne kibimo, jokio inrankio 
gesinti, kiti net nenorėjo, eiti 
prie gaisro, sako kai kurioms 
teko nuo policijos. Bledes pa
daryta daugiau 150,000 litu.

žmogus bet ir mokytas, 
geras muzikantas, 

, geras ke- 
Sakoma,m i kas

n e ra s zyki t pas]

buvo 
mokėjo daug kalbu 

ir botanikas.
kad jojo paliktas turtas pa
sieks arti szim'ta tukstaneziu 
doleriu.

Susimildami 
mus dažinoti ar tai jusu gimi
ne, kaip tai nekurie yra papra
tę daryti, nes tolimesniu žinia 
apie ji neturime ir daugiau ne
žinome kaip mums telegramai 
pranesza.

KOKIS BUS NAUJAS 
FORDUKAS IR KA

GALES PADARYT.
Detroit, Mich. — Fordas pa

dirbės 15 milijonu forduku, da
bar pardavinės naujo budo 
Fordus, kurie bus szcsziu mo
deliu, kasztuojenti nuo 450 lyg 
490 doleriu. Naujas Fordas bus 
didesnis ir sunkesnis, turės 
viską pagal naujausios mados, 

eme kitas aktoris ir publika ikoturis breikus ir gear szifta. 
Naujas keturi u cilinderiu inži- 
nas gales iszvystyti 34 arkliu 
pajėgas ir gales padaryti 60 
myliu in valanda, bėgdamas 30 
lyg 35 mylias ant vieno galono 
gazolino. In 30 sekundų gales 
pradėti eiti nuo penkių lyg 
trisdeszimts myliu nuo kada 
pradeda eiti. Karukai bus dir
bami su keturioms durims se
danai, turing karai, kups, kab- 
roletai, su dviems durims se
danai ir sportinei modelei, szio 
paskutinei kasztuos po 460 do
leriu. ,

Na, jaigu Fordukai pAsiro- 
dis tokiais milžinais tai neuž- 
?lgio visi'turėsimo po forduka. 
AMERIKAS PADIRBO 

100,000,000,000 PAPEROSU. 
Washington, D. C. — Praei

ta meta Amerikoniszki fabri
kui padirbo apie 100 bilijonu 
paperosu. Isz tosios milžinisz- 
kos sumos iszgabenta in kitus 
sklypus pusdeszimto bilijono, 
o Amerike sunaudota 90 bilijo
nai. Cigaru surūkyta 7 blliįo-j

... < -

nieko apie ndlaime nežinojo. 
Tik pasibaigus 
vienas isz aktorių
apie Jai publikai kurie labai 
gailėjosi savo pasielgimo laike 
mirties tojo, kuris pralinks
mindamas kitus nedavė su
prasti kad mirtis jau netoli.

MILIJONIERIUS IR JOJO 
DRAUGAS NUKRITO 

’ SU EROPLANU.
Pottsville, Pa. — James 

Walker isz Saint Louis užbaik 
ges universiteto mokslus 
drauge su savo draugu G. L. 
Lat^jcrt, Hzleke eroplanu isz 
Princetono in St. Louis ir ke
tino sustoti Bellefonte. Lėkda
mi artimojo Pottsvilles (21 
myl^F nuo* ^Inhanojaus) juju

perstatymui
pranesze

universiteto

croplands n lt pu oje arti Black 
Horse ir susiteszkino ant szmo- 
tglin. Walker likos užmusztas 
ant vietos o jojo draugas Lam
bert pavojingai sužeistas ir 
randasi Pottsvilles ligonini to
je. Ncscnei mire Walker’o mo
tina, palikdama sunui penkis 

t( jnilijonu? doleriu turto.

J r>

naujo

merginos

lu r t ingo

ir

kurie priguli in

BOLSZEVIKAI VELA 
SUSZAUDE DE8ZIMTS 

SZNIPU.
Moskva. —• Doszimts tero

ristu, žinomu kaipo “KobiTin
's k i 'Garas,”
susivienijimą sznipu darbuo- 
jeneziu ant Lęnkiszko rube- 
žiaus, likos suszaudytais o dvi- 
deszimts kiti likos uždaryti 
kalėjime Kijeve. Badai tieji te
roristai užklupinejo ant Sovia- 

ir apiplesz-

patemino

ar nerado
Biznio-

LIETUVIS BOGUŽA UŽ
MUSZTAS PER AUTO.

Cambridge, Mass. — Trys 
Lietuviai iszvažiavo< autu >.in » 

Worcester!, Mass,, kur suėjo 
su trimi tĄėrainoms ir iszva- 
žiavo.ant pikniko. Važiuoda
mi, sumanė pralenkti kita au
to, kaip tai yra papratę ja u iii- 
mas daryti, bet patys invažia- 
vo in gralio kur apsivirto. Ne
laimėjo likos užmusztas Felik
sas Bogužis, o jojo draugai An
tanas Bernotas , ir Konstantas 
Kilkus pavojingai sužeisti. 
Taipgi likos sužeistos ir dvi 
merginos bet jujii phivardžiu 
nėdažinota. ' jis. parvyko in savo gimtine.

tiniu virszininku 
davo kainiuš.

ISZGASTIES VAISIAI.
Paryžius. — Prancūzas Hen

ri Raymon, lr3 motu vaikinas, 
karo pradžįajo-pamatęs Vokie- 

’.ežiu kavalerija persigando ir 
neteko atminties. Neatminda
mas painus drauge su kitais 
pabėgėliais iszplauko laivu in
Anglija, Laivas nuskendo, tik 

* a - - » « a a • « e •pavojingai

Paskutines Žinutes.
1 < *

II. Baltimore, Md. — Kuni
gas Paskalas ‘Robinson likos
paženklintas titulariszku arei-
vyskupu Trianos.

1[ Mount Carmel, Pa.
Miesto burmistras Vladas Kaz-

Uždejas

lauckas, kaipo ir Antanas Ma- 
linovs'kis, konsuhnonas likos 
iszvežti in Geisingerio ligonbu- 
te, Danville, ant operacijos.

If Scranton, Pa.
ant savos 4 szmotus dinamito, 
Antims Cerar susidraskė save 
ant szmoteliu. Paliktoje gro-. 
matelėje savo paežiai parasze: 
‘ ‘Mariuk, 
mirties.”

tu esi kalta mane 
J

U Roosevelt Field, N. J. — 
Kapitonas By rd su savo 3 
draugais dn ne iszlęke in Euro

jią šū keletą kitu iszsigelbejo 
ir nuvyko Anglijon. Tik sziais 
metais jam gryžo atmintis irjam

BERLYNE ARKLIAI ISZE- 
JO ISZ MADOS.

. Berlinas. — Automobilistai 
nugalėjo vežimus. Dabar Ber
lyne yra 8,500 automobiliu* ii 
tik 318 arkliu vežiku. Arkliais 
važinedamasi daugiau szventa- 
dbeniais po aplinkinius parkus.

INFLUENZOS LIGA 
ALASKOJĘ.

Tūlas Episkopolinis dvasisz- 
kasis danesza per radio isz An- 
viko, Alaskos, buk tonais siau- 
ezia influenza kuri baisiai 
smaugia tenaitiuius gyvento
jus. Lyg sziam laikui jau mi-

F. Z. yra nuszlys, gyvena' su 
savo trimi vaikais — dviem 
dukterems ir sunum; gyvena 
pas svetimus žmonis. — Pa-

’ 1 t >

pa su savo eroplanu Amerika, 
laukdamas goresnio oro.

11 East St. Louis, Ill. — Ar
timojo Oa»k Hill vienas trūkis 
nutrauko kito pi’aeinanczio 
trūkio vagonu; por ka likos sn-

kartoki tęva.
/ -I

žeista 18 pasažioriu o 4 mirti-
i į f

imi.
I

»
•' i * .4*

NAUJI UŽPUOLIMAI DE
MARKACIJOS LINIJOJE.
Sekminių pirma diena, Bir

želio 5 diena nakezia demarka 
cijos linijoje nežinomi piktada
riai nužudė musu viena pasie
nio policijos policininką ir ki
ta sunkiai sužeidė. Prie 'kuriu 

invyko,visa taiaplinkybių 
dar neiszaiszkinta.

BESZIRDE MOTERIS.
Kazlu-Ruda. — Birželio (> d., 

atėjus Mariampoles vakarini n i 
traukiniui Kazlu-Rudos stoty
je viena jauna moteris 
jusi už vyro vos dveji 
iszsiemusi 
minios

iszt (‘ko
metai, 

skustuvą didolios 
žmonių ak v va iždo jo,

perpiove savo vyro kaklo. Tai 
padariusi buk isz'kerszto nesti- 
gvendama su savo vyru. Pasi
taikė ežia pat gydytojas, kuris 
sunkiai sužeistajam suteikė 
pirmąją pagalba ir tuomi pai 
traukiniu pristato Kauno ligo
ninėn. Moteris suimta ir pa
duota policijai.

ŽMOGUS BE SZIRDIES.
Andriejavas. — Nesenai vie

ns Andriojaviszkis atvykęs in 
i savo sergan-

>-

į

if --- . u*'" | J1O XX11 VII IV JCl \ IO/j’A

re apie du szimtai žmonių ir miesteli pasiimti 
Kun. j-'-’ - - ■

Chapman, perde t inis' tenaiti- jo duotu receptu vaistu,’radęs
driugybe vaiku. Kun. John ežiai motutei ir vaikui gydyti

os misijos idant knonpgrei- linksma “kompanija 
oi ntiL'i n iiiioi nnot n t »> I oho i □ i i • z L___ • _ _ X • .

nes
ežiausia nusiunstu in tonais nakti 
da'ktarisžka pagialba' ir vais
tus -nes kitaip daug žmonių Žmona atbėgusi jeszkoti ir

i”

ramia sąžine”
Tik ryto mete, 

ra
dusi savo vyra besidarbuojan- 

vieno” svei- 
greitai būti nnsiunsta in taja Rata — iszardo kozirninkv.

} nes reike rogu- kompanija.
tems važiuoti apie menesi lai- Motina ir sūnūs, nesulaukė 
ko ir tai traukomos por szunis. isz anksta pagelbos ^“mi re.

jo prie 'kortu.

iszmirs.- ....... ....... ...
Bet . pngialba negali taip ti už “dvidėstiimt vi 

(fW h it r% 1 ii X 4- B ~ WX t %% Z* i* • ->'X 4- <•% «• MX • 1 1 • 1 1

'tolima szali, i 
tems važiuoti apie menesi lai-

— visa 
iszsede-
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ADRESAI LIETUVISZKO 
AMBASADORIAUS IR KONZULU:

I

F

Lithuanian Legation, 
2622 16-th Street, N. W., 

Washington, D. C.

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

SAULB

Lithuanian Consulate,
608 So. Dearborn StM Chicago, Ill.

- *- — . - - . - - _ - — - -

Kas Girdėt

* 1

“The Spirit of 
(Dvase Szvento 
kurinom nulėko 

Paryžių, Fran-

I
pavadindami ji

(kvailu lekio-

(<al daugelis žmonių nežino 
ddl ko Lindberghas užvardino 
savo eroplana 
Saint Louis
Ludviko), su 
isz Najorko rn 
cije. Reikė atsimint, kad Lind- 
bergha lankiai iszjuokdavo už 
jojo ilrasiuna
“Flying Fool” 
tojum). Bet mieste Saint Louis 
atsirado keli žmones, tikėdami 
Lindberghui, surinko 14,000 
doleriu ir pats surinkęs du 
tiikstanczius nuo savo gimimu 
ir pažinstamu, pirko eroplana, 

labai pageidavo. Todėl
Lindberghas geisdamas atsi
mokėti gyventojams miesto St. 
Louis, užvardino savo cropla- 
na ant ju garbes 
svietas ne 

o 
apdengė
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Jaucziaus laimingu/ 
gu, laimingu. ‘ Užgesimui lem
pa. Laikrodis muszedvylika.

Ryta mano svoezias ilgai 
nesi kote. Asz nuėjau pas ji. Jis 
sėdėjo lovoje ir rankose laike 
kaukuolo.

— Ar taip patiko?

v humin-

I
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V^ena SaPnas
Nuostabi apysakoje isz tikro 

pasakojimo.
mane vasaros atosto

goms atvažiavo studoilfas Kai- 
Mudu jau pasipažystam

gana senai, tai yra nuo tadn, 
kada jis iszgolbi’jo isz mirtiės 
nnsru mano skostanozia dukra 
Anastazija.

Mudviejų vaiszingi sveczia- 
ivimosi Imdavo visuomet prisi
minimai isz jaunu dienu.
K.aldi draugiszkai pamėgau, 
nes jis buvo tas pats tipas Tur
genevo romam*

Kaldi draugiszkai
Asz

kuri

's. Tns, apie ka 
nesapnavo, stojosi 
pati jauna Lind- 

sviotiszka 
o jojo narsus atsižymė

ti t nesze

tikrumu, 
bergha 
garbe 
jimas atiiesze taipgi garbe 
miestui Saint Louis, kuris jam 
parengė viena isz didžiausiu 
priėmimu koki jokis žmogus 
ne buvo aplaikes.

i jondom*, 
gy v(*iia ne pa prast a s 
žinomas senukas 120 metu ne
regįs ubagas vadinamas trum
pai Jnp. kuris vis s(*di toje pa- 
czioje vietoje ir džiaugėsi gera 
sveikata. Ana diena reporteris 
tūlo laikraszczio turėjo ilga 
pasikakbejima su tuoni senuku 
apie jojo gyvenimą.

Senuką? jam pasakė, kad tu
ri 120 motu, gimė Londone ir 
vadinasi t’harles Smith, 
tėvai buvo turtingi
Būdamas jaunu, likos atiduo
tas pas kriaueziu, bet turėda
mas 20 metu neteko regėjimo, 
o kada mirė jojo tėvai, per ko
ki laika gyveno isz palikto tur
to. o kada pinigai iszcjo, emosi 
prie ubagavimo ir turėjo gana 
gera gyvenimą. Niekados savo 
gyvenime ne sirgo ir jauozesi 
kad tik turi puse t uju
kiek turi. Sako Dievas jam pri- 
gelbsti ir tikisi sulaukti 17)0 
met u.

M ieste Anglijoj, 
ir visiems

jojo 
žmonos.
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LEKS IN HONOLULU.
Ernestas Smith isz San Francisco, nelauks lyg 12 Au

gusto idant laimeli dovana 85,000 doleriu už nidekimn in Ho
nolulu, nes mano nulėkti in fenais tuojaus kada bus atsakan
tis oras. Smith’as yra geras lekiotojas ir jau atsižymėjo dau
geli kartu.

r

toblyczios del žuvusiu kareiviu 
kareje kasztavo 

po $K o dr‘| žuvusiu kareiviu 
Iszpaniszkoje karoję kasztavo 
po $11. Darbas ketina būti pa
baigtas apie kita meta.

3(),G.jU pa laidui u karei
viu tiktai 29,016 turės pravar
des ant t uju toblycziu o 1634 
yra kuriu pravai'des yra neži
nomos.

KAIP KANADA GAVO 
SAVO VARDA.

Isz

Taukiai girdimi*, kad žmonis 
laimėjo dovanai lota už iszri- 
szima kokiu ten <l 
kitikių galvasukcziu 
mn, bet po t,am buna apgautais
per agentus tujų “lotu“ 
liaus graudinasi kad likos ap- 

redakci-

Ispanu avantiūristas Cabo.;, 
j<‘sz k od a m a s ai i*k so 
Kanados pakraszti, 
stebo rados su savo 
visiszkai

girde- 
kartojant žo- 
’’ (ežia nieko 

Viet iniai

lllcl u

o bot teisybe yra, kad 
1K38 *01010 galima buvo 

Najorkiniuoso

Pertekimas pel’ mures ne yra 
iszradimn Nungesser’o ne 
Lindbergh ’o, ne kitu lekiotoji!. 
Tas gal nekuriems muluos juo
kingu, 
jau
skait v t i 
raszczinose žine, buk balonas 
X’ictoria iszleke isz Anglijos in 
New Yoika, perlėkdamas ma
res in 77) valandas.

Niekas neužginezino teisin
gumą tojo apraszymo ir visas 
sklypas stebėjosi isz tojo per
tekimo, bet nemažai nusistebė
jo žmones, kada vėliaus dagir- 
do, buk tasai pertekimas atsi
buvo
raszt i ninko 
Poe. Visi 
apgautais ir pasiliko ant juo
ko.

Bet už tai Allen Poe pasiliko 
garsingu po visa Amerika ir 
Europa, nes per tai atidengė 
slaptybe ateities ir pasiliko 
pranaszu sziandienines gady
nes perlekilno maszinu per At
lant i ko mares.

Luk

tiktai .smegenyse tūlo 
Edwardo Allen

....................... .. II ■■■ !■■»■ ■ — |į 

mano karžygiszkais rubais slė
pėsi visai kita dvasia. Kada 
Bonoparte dejavo pralaimejes,
— to pat Prancūzo szirdy viro 
džiaugsmas, kad jis vėl gryžta 
viską numarinęs ir toljmu il
gesiu bei nauju užsidegimu 
sveikinau tolimus pietų skliau
tus. O kada viena vakaru ap
leistam dvare rengiausi gulti,
— per apsnigtus laukus slin
ko tamsi sz'mekla, kuria asz 
jaucziaii, bet nemaeziau.

— Tada, kada asz sapna
vau mylima D'žiuliute ir kersz- 
tavaii ios antram meilužiui lei-

mam

brolau!
Nepainiok' ji» draugu lattn 

nors su nebūtybėms. Tai pase
nusio studento proto kliedėji
mas. Bet vis tik asz norecziau 
kad ir sapno savo norą iszpil- 
dyti, — padovanok man ta isz- 
džinviisi generolą — meilioms 
akims paprasze nihilistas.

— Tokiam syecziu, tai mn- * 
ža dovana.

Asz suvyniojau kaukuote ir 
indaviau savo studentui, kuris 
ja greitai namo iszsivcžc* ir ža
dėjo gryžtii.

Netikiu hipnais, — nei sziuo 
pasakojimu nebueziau tikeįes, 
jei mano kiszenej nebūtu bu
vęs aukso žiedas, rastas drau
ge f u kaukuote s ten y, apie ku
ri studentui visai nieko neuž
siminiau.

— Bet asz manau, kad jo 
neigimai butu isznyke jei prie 
jo tikro pasakojimo bueziau 
parodęs ii’ ta žiodą, kuris pri
klausė kaukuoles Džiulvtei.

Asz abejojau. Many kilo vi
sokiu -galu, pritavimu... Norė
jau patenkinti seno generoio- 
kaukaoles norą — 
Džiuletos inpedinius.
. Bot vis tik goriau padariau 
padovanojęs
ežiam žmogui — mano studen- 
t ui.

O jeigu butu man iszmetine- 
jusi naktimis?... Mane iszbere 
szalto prakaito Inszai. Asz dre
bėjau.

Rankoj laikiau aukso žie
dą... Džiuletos dovana... Tai 

apie kuri 
jokiu badu neteicziau sutikės 
pasakyti J ievutei, kuri dabar 
sėdi toje vietoje, kurioj ana 
nakti kalbėjo tamsiomis tusz- 
cziomis akiu duobėmis kau- 
kuole. Galas.

!--  UŽ.7 
klausiau Kaldžio, kuris (ik da
bar teatsikvoszejo.

— Ach, žinai kalbuosi su 
szituo generolu. — Jis lyg dru 
gio kroeziamns Užtaro 
stato kaukuolo.

Tiek vionoiM nakties per
gyvenimu, tiPk sziiirpht semiu, 
kuriu *nebuczinu mates 
k Ia ilk iosp džiunglėse, 
biaurus sapnas! 
mano svoezias.

— Kodėl ? — asz nestipru 
damas nieko ji užklausiau.

Tai szios nakties karžv-
— parode in kainkuole. 

Asz niekad nebueziau tikėjos, 
kad žmogaus iszvargintos įsme 
genys, jam paežiam miegant 
sukombinuoja toki puiku nuo
tykiu sapna. Bot vis-tik visi 
sapnai kvaili — pripažino jis 
ir pradėjo taisyti ‘save smau
gianti kaklaraiszti.

— Sėskit, 
pasakysiu vienos nakties sap
na, kuri su k u re 
mano smogoms,

ir pn*

nei
Fi, tai

— pasikratė

tenant id
.smaugė mane ir ausztanczio 
karžygio lavonu per seno dva
ro Įauga paleido in baltas pus
nis.

Vienintelis kerszinlojns už
smaugė mane. Jis mato mane 
gryžiairt laiminga ir tos laimes 
trokszdamas iszalkusia konku- 
reton szirdžia degdamas mano 
užsmaugė. Mano armijos leite
nantas taip padaro.

Ka<la nuo mano pocziii ausi
nėlė karžygio 
medaliai, kada nusmuko nuo 
kaulu mano žmogiszkos isz- 
vaizdos liekanos ir jusu szian- 
res varnos iszloso akis, —- ežia 
pat spardė visi naujo nusieta- 
Ivmo žmonos seno 
generolo galva.

— Kaukuoles spalva persi- 
U'ž jos eiles tuszezin 

laidu pasigirdo krunksztimas.

jis prislinkęs už- 
* ir— Bazarovas. 

Szaltas būdas, bot atvira szir
dis nustelbdavo jo savo! is»ka 
nihilizmą.

Sziandien mes visa laiku 
vaikszcziojom po parka. Szian- 
dien asz suprataiii jo filosofija 
apie žmogaus pomirtini gyve
nimą.

— Czia gali būti dar neaisz- 
kiainsia hipoteze! t) sziandien, 
kada czia gyvenimo t.nu re 
Mklidina
no! podraug optimistiszkai jis 
nubaigdavo savo pasakojimus.

— Bet koks sziandien gra
žus vakaras, tuk pažiurc'kit jus 
in Szeszupe... Girdi 1 lavarsono 
muzika, isz .Havarseno ’kuoru 
virpaneziu varpu muzika? 
pratariau susijaudinės nes nūn 
m* žavėjo s/kaisezios Italijos 
saulelaidžiu varsos, skaisezios 
Lietuvos vakaru liepsnos.

Hmm... duok cigaja, asz 
tau papasakosiu, kad visa poe
zija,, visas menas — ariat o<k ra- 
lybes “asz” patenkinimas, 
neigdamas kvosztelejo Kaldys 
ir isz burnos paleido Havanos 
cigaru durnu Ikamuoli.

Asz juo dabar sutikėjau ir 
shipczia pažvelgiau in ta vyra, 
kurio nusistatvmas kas diena 
laužo universitete profesoriai, 
kuri nespėjo ir itespes atitaisy
ti nei Gėtės kanezios mylimoji, 
nei Leonardo, nei Rubensso 
szventuju nuotaika.

Jo savotiszkns pažiūras lai
kau visai istoriszkas. Vakare 
po arbatos, savb gera draugu 
nuvedžiau miegAmajin.

0 kas czia toks ‘‘domintis?' 
— parode jis in Ikamiole. 
vinezia ant mažo-stalelio priesz 
veidrodi.

— Hm, asz žinai, mėgstu 
paskutini originaliausia žmo
gaus būtybes paveiksią. Karta 
vaikszcziodamas Marselio slė
nyje, radau vandens iszplauta 
ir parsinesziau. Jievute bijos? 
visuomet i>v barn mane, kam 
asz su neszvariais daiktais už
siimu, bet kada primenu, kao 
ir jos pavasariszko skonio 
delis sutirps po veleną,

mos

gis I

ii

gyvenimoczia.
— iszgorsim iki dug

brolau asz tau

ma n

rubai ir aukso

Napoleono
t r

surasti

nogastaiijan-
«

mm ne. 
( 
Kjidn ji vol sudrebėjo, — atsi
vėrė barszkantieji nasrai: —

“Ant mano ranku buvo už
mautus aukso žiedas paveldė
tas isz Džitildiofl. Vienintelis 
mano noras buvo inteikti jai ji 
atgal ir juo viską pasakyti, 
bet ilga mota virtine viską už- 
rnigde.

Tai buvo lygiai priesz szim- 
ta metu...

Manės pagailėjo žmones ir 
asz radau vieta ju miegamuo
se, bet tuojau mano kaukuoles 
ir tos duobes iszirs. Mes visi 
draugai, nors tas skirtu ir 
szimtus mdtu.

— Ji sudrebėjo, sukrutėjo 
ir parkutiniai tarė, kada 
langu blanko rytai. — 
tau mano pasaka... Paskutine 
mano pasaka, kuria asz pasa
kiau dar atminimu genamas ir 
jeigu tu taip vakar nebūtum 
j)rasz(‘«, asz nebueziau nei 
trukdės tau miego. Tik vienin
telis mano noras: — nuvežkit 
mano semi galva Džiuletos ai
niam, ’bet jau 
ja visi vaikytu

mechaniniai 
pamaczi usios 

tavo vakarvkszczia kaukole.— *
tarė studentas ir parode 
v i (»t a szalo s/ivos.

rl1ai vis tik kvailas ir nuosta
bus'sapnas... Bet, turiu pripa
žint i, kad tai buvo gana realus 
sapnas. Asz niekad tau nebn- 
cziau sutikės pasakotis savo 
bobiszku's sapnus, jei juose ne 
butu grynai gyvenimo tikrųjų 
nuotykiu — pripažino svoezias 
ir pradėjo pasakoti.

Asz buvau kada tai irgi žmo
gus. Asz turėjau szviesias akis, 
o tose mano kaukuoles duobo
se buvo ir tikru smegenų, ku
rios niekad nemauo tokio liki-

Asz penktas daktaro su
gavau baigti karo moks

lus Paryžiuje. Ilgais kovu me
tais baseziausi visuose pasau
lio krasztuose. Deszim’tais sa
vo tarnystes motais ingi jau ge- 
norolo laipsni. Tada man nau
jai spindėjo gero gyvenimo 
dienos. Kada vienam dvaro ap
sistojau asz žvalgybos reika
lais, su savo karininku būreliu, 
teko susipažinti su jauna dva
rininko dukterimi. Vėliau ji 
pavergė mano siela. Ilgos žie
mos naktvs Paryžiaus kareivi- 

■nese ir

Džiuletos dovana 
paskutinis sapnas,

priplaukė 
labai ne
draugais 

neapdirbta ir nepel
ninga kraszta.

Vietiniai gyventojai 
jo juos (biznai 
džius: ‘‘Aikanada 
nepelnysiu!.) Vietiniai labai 
nudžiugo pamato Isp<‘ini(*ezius. 
gryžtanezius in savo laivus ii 
iszplaukianczius atgal.

17)42 meto kai Prancūzu ko
lonistai atvyko in Kanada Car- 
torio vedami, 
in juos gyvu balsu 
da.” 
džiais jie 
szalius pasirodė klaidinga, uos 

; Prancūzai pasisavino žemos ir 
pavadino ta kiaszfa 

žmonos', da”, mat jie inane/ 
su tai s Į sza u k i a nezi a i s žot 1 ži a i s 

j n’uii norėję jiems 
k raszt o va rd a.

Taip pasiliko tuo paežiu vai- 
Kanada

puzeliu 
užinani-

į I ar

ir ve-

asz

akiu

gautais, raszydami in 
jes patarimo ir ka dabar turi 
daryt.

Teisingai 
apie tokius 
ežiai:

4 4

4 4 Keleivis 
laimi'kus

* t raszo 
sek" a il-

Valdžia perspėja 
kad jie butu atsargus .............

kuriuos tūlos žeme'*"' 
kompanijos dalija “už dyka.

žome;

Paprastai ateina koks nors n<‘ 
žinomas agentas, kartais vvi 
o kartais moteris, ir sako žmo

Mano kompanija nutarė

> y

lotais,

is dll

gui: “ 
iszdalinti žmonėms kelinta lotu 
už dyka,’kad geriau apsigarsi

Lotai birs (raukiami nu-mis. 
meriais. Pasiraszvk ir tamsta,

gal isztrauksi lota.”
Praeina kiek laiko, ir vėl at

eina tas pats arba ir kitas isz 
ngon- 

SZ1-

Sveikinu tani-

O

tos paezios kompani jos 
tas. Dabar jis užveda jau 
tokia pasaka: 
sta. Laimėjai lota.

Bot kuomet žmogus 
laimiki

ti, tai pasirodo, kad tas lotas 
arba permažas namui, arba gu
li kur nors baloj ar ant tokio 
kalno, kur namo negalima sta 
lyti. Tuomet agentas siūlo ki
ta lota.

z moja savo 4 4

4 4

* 1
; nuvn- 
apžiuro

Tas jau hunu puseti 
nai brangus, bet agentas sako: 
“Tamsta gali iszmainyti ana 

reikes t rupuli | 
truputis“

gali 
ant szito, tik 
primokei i. O tas 
visuomet buna keli szimtai do
leriu. O jeigu jau žmogus kar- 

pasiimti tn lota,

J f 4 4

laikraszcziai likos' užmokėti

tais norėtu
į kuri jis “laimėjo”, tai jis turi
! -ii žemes
$45 ar $50 už “
pieru,” kuomet visas lotas ne
vertas deszimties doleriu.

Vadinasi, kaip žmogus neda
rytu, ji vistiek prigauna, 
gi valdžia ir perspėja

kompanijai 
perleidimą po

Tai- 
visuo- 

mene, kad ant tokiu lotu kilrio 
“už dyka” 
kas “nesilakamytu.” 
juk žinoti, kad už dyka ir tė
vas sūnui nelabai nori ka nors 
duoti, o czia mat ims ir atsiras 
tokia labdaringa Žydu‘kompa
nija, kuri visai svetimiem).

yra dali jami, 
Reikia

nie-

Amerikos valdžia pradėjo 
statvti marmurines toblyczes 
ant kapu žuvusiu Ameriko- 
niszku kareiviu Svietineje Ka
rėje, Franci joj, kuriu ten silsi
si ant dvieju kapiniu 30,650 
Amerikoniszkii kareiviu. Kož- 
na isz tuja toblycziu kasztuos 
valdžiai 23 dolerius ir kasztuos ant kurios norima pagauti 

£751).(>00. PaiiaMzios ”

žmonems žeme dalins už dyka! 
Juigu ka« siūlo už dyka lota, 
tai reiszkia, kad prie jo yra 
pririsztas siūlas, kaip mesžkc-

isz viso $750,000. Panaszios kvaila žavi,
I

vietiniai szauke 
“ Ak ana- 

Bet viltis, kad sziais žo- 
nubaidvsia svetini- w *

, mat jie
“Kann- 

kad tais 
viet i- 

pasakyti to

4 4 J ? iki sziai dienai.

JAUNA MISIUKE.

Nuėjo in bjura pa.jeszkojimu 
jauna misiuke ir sako:

Asz noretnu gauti mom- 
ka, bet 'kad butu nevy mota ir 
• la kas
doraus gyvenimo ir nepaleisi li
ve. *

t mano pone, kad butu

KVITU knygele Draugystėms del isz- 
rnokejiino pinigu ligoniams. Preko 25c 
KVITU knygele Draugystėms del Ka- 
sieriaus nog sudėtu pinigu ant 
susirinkimu. Preke - - - L__

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

25c. 1

331 W. Centre St.,

A. J. SAKALAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

(Bel! Phone 872) 
Shenandoah, Pa.

Nuliūdimo valandoje suteikiam 
geriausi patarnavimo. Palaidojinia 
atliekam rūpestingai ir gražiui. Bu
site pilnai užganėdinti.

Isz Mahanojaus jeigu kas parei
kalaus mano patarnavima tai mel
džiu man telefonuoti o pribusiu in 
deszimts minutu.

6 6 6
yra tai receptą* del

Szalczio, Grippo, Malaria, 
Flu ir Tulžinio karszczio.

(Jžmuaza mikrobu*. -— Aptiekose

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS L1ETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

Telefonus 872.

Laidoja kunus numirėlių. Pasamdo r<. 1 V ‘ ’ ' * < ’ * ■ ' ,jjli' ' 11 .V'1 ’ "i ' • 4* "' . ’' ’

automobilius del laidotuvių, kriksz-

nei

>

sto-

asz

VO1- 

— .P 
iszboga isz ežia ir įsėdusi prie 
pianino skambinti, o dabar ji 
jau szitame miegamajame 
daugiau ikaip dvi savaites no 
buvo. .. . .

szitame

nei loti

rožių

— Tai bobįszikurnas! Ir jos 
tikriausiai žinodamos, 
žinoti žmogaps ateities istori
jos nenori žinoti savo 
spalvos lupu tragedijos.

— Gerai, turi drauge, mie
gama jame skoni, Na, pasakyl: 
man szianakt kokia tavo gyve
nimo role buvo, kad sziandien 
tokios liūdnos prospeklyvos,— 
uždavė pirsztu kau'kuolei Kal- 
dys. Asz uždariau duris.

Lauko ‘kvepėjo Gegužio nak
ties burtu pasėtos rožes. Kve
pėjo szilkinu geliu aromatas. *

Ir mano sėbras nejuczia to
kiu szviesu gyvenimo valandų? 
Ar gi jis niekad nėra nei my
lėjęs? — kniosterėjo mano gal 
von mintis, bet kartu ir paisi- 
biaurejau, kiszHamasis in kito 
gyvenimo ribas. Ir nei la'ksz- 
ti liga los Gegužio naktyj nesu 
pranta ?

Alano studentas jau miegojo.
Kaž kur erdvose nupuolė 

meteoras...
Kaipgi nejausti gyvenimo 

dlcaiscziu valandų, kada viena
me kambaryj miega toks toli
mas svoezias, 
lango rausvom lupom Jievute.

• «

e*

I

o ežia pat už

Nors iszeinant pahucziuoti 
diUut voHeiiju, pasivažinėjimo ir t. t. Sztijii tau Jiovuto'bet ji miego-
520 W. Centre St., Mabanoy City, Pa. dama «zypsojosi, 

r f I j. IP’M1

t

D
i!w

me.
nūs
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A sz

linksmuose klubuose 
neduodavo man ramumo ir asz 
visuomet turėdavau matyti sa
vo mylima Dzin let a. Jos rožių 
spalvos lupos visuomet virpėjo 
inano lupose.

Asz bueziau visai Prancūzi
jai iszpranaszaves jos ateiti 
žiūrėdamas in Džiuletos akis 
kuriose viską supratau...
bueziau iszsižadejes ir genero
lo karjeros, jei tik ji butu man 
pasakius viena žodi.

Bet. visuomet ji iszlydedavo 
mane ir žirgą neisztarus apie 
ta dalyku nei žodžio ir viską 
atidėliojo artimai ateieziai. 
Szirdis viro meile. Viro mano 
dvasioje visas pragaras.

Isz savo būrio karininku su
žinojau, kad pas Džiulota, lan
kosi vienas jaunas artilerijos 
leitenantas, kuris net užsienio 
kiparisu alėjoj dryso ja pabu- 
cziuoli. Pas mano artinosi bai
si szmokla. Nežinau, kaip bu
tu buvo, kaip bueziau viską 
praleidęs, jei ne staigus man 
praneszimas ruoszties tolimoj) 
Rusijon.

artimai

Bonoparte nakezia 
viską praneszo. Gniauždamas 
po savim paskutinius Džiįdė
tos laiszkus, szoviau in gimta 
Prancūzijos dangų ir jau kita 
mikli buvau Napoleono armi-

Czia kaukuolo nutilo.
Per jos tamsias akiu duobes 
kaž kas siržaibavo isz kuriu 
Užsirito kelios kruvinos asza- 
ros ir nupuolė žemyn, bet tuo- 

*jau jos nasrai prasiskėtė ir vol 
vienodai pradėjo:

“Laimėti nelaimėjau. Asz li
kau gyvas ir isz tolimos teduo
tos Rusijos skubinau namo. 
Skubinau in Prancūzija.

Asz keikiu save, nes tada poAsz keikiu save, nes tada po
IĮ

I

nors
iszirs. 

tas

už 
‘rtTai

mažėjams, kad 
, — jokiu bildu 

nenoriu ir tada asz prabileziau 
visai Prancūzijai savo sauso 
s k e 1 e t o- k a u k imties n a s ra i s.

Tai paskutinis mano noras ir 
paskutine mano pasaka.”

Kada asz pabudau, ma- 
iszpyle szaltas prakaitas.

Juozas Karaszauskas
LIETUVISZKAS AGENTAS

Apdraudžia namus, rakandus, 
automobilius ir visokius kitokius 
daigius nuo ugnies. Taipgi kito 
kius apdraudimus kokius tik kas 
reikalauju. Geriausios ir didžiau*
Rios kompanijos amerike.
137-139 W. CENTRE ST.

MAHANOY CITY, PA.

Nosinis Kataras ir Asthma 
arba Dusulis.

Mainieriu asthma, Gerkline asthma, 
Bronkites, Gerklinis kosuiis. Plautie, 
Sunkus atgavimas kvepo, Katarisskaa 
kurtumas ausyse, Užymaa galvoje. 
Galvos perszalimas, Užkimimas gal
vos, Isz priszakio galvoa skausmas. 
Neapmokama gyduole naudojama su 
stebėtina pasekme per 80 meto. 
PREKE 25c. (užmokesti prisiuakite 
pinigais ne stempomis). Iszrasta lt 
parduodama vien tik per 
THE HAMPTON LABORATORY 

724 MULBERRY ST. READING, PA. 
Pasinaudokite isz tos stebėtinos gy

mi už realu nuotyki. Anaiptol, duoles už tokia pigia preke.

ne
Bet anaiptol, brolau, asz nie
kad nei su moksliniais t vri lie
jimais nepripažincziaii ta sap- Pasinaudokite isz tos stebėtinos gy- S

t

t
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The Pennsylvania Exchange Bank
(Buvęs po vardu Baltic States Bankas)

_______ 322 EIGHTH AVE. NEW YORK, N. Y.______
APYVARTA

Kuo didesne apyvarta, tuo geriaus, pigiaus, parankiaus 
galim klientams patarnauti. * ♦ ♦

Bėgyje vieno menesio laiko persiuneziam tukstanerius 
dolariu ir litu in užsieni. Patarnaujam szimtam klientu;
tas suteikia mums galimybes dueti klientams toki patar
navimu koki aplinkybės geriausiai daleidžia. Pasinaudo- 
kite tuo.___________ •_______________________
Siuncziame pinigus in Lietuva doleriais ir litais; dastatom perlaidas 
in visas pasaulio dalis paprastu btydu, kabeliais, czekais-draftais; par
duodam laivakortes, keleiviu ciekius, svetimu valstybių pinigus ir 
bonus. Reikalaukite musu kurso.

..  -■   — W —    »imol> I »> II l—lii.l IlS.

-----------------  . ■■ —> ■        i U. iliil. įMllllhą

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAUAN0Y CITY, PA.

------ $--------
3-czia Procentas už jusu pinigus ir saugufhas del jusu 
pinigus yra geriaus negu 10-tas Procentas, be jokio 
saugumo..

moka’31ezla Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir ta 
suma kas-kart augau didyn. Yra tai saugiau ir geriau 
dbl' žmogaus kuris dirba ir czedina. 
pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matysite 
kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.

Spocialoa sąskaitos 4% in matus.
........ ...... .

X
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RCHANTS BANKING TRUST CO
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Motina Dievo
I

G ramnyczios
• ■' ■

PUIKI APYSAKA
B--t ■J1 A 1T——TT——-g

*

to

Tame Kiipeiuszku iszejo isz 
tankumino ir tarė jai: — Ma
no kūdiki, mano kūdiki!

Mariuku sudrėbėjo unt
balso, nes kada htsipeikejo pa 
szaiikc':

— Mano biedna Kopciusz 
ka, n<‘ esmių jau kumgaiksztie- 
ne, ne turiu jau tarnu ir ne tu
riu kuom tave apdovanoti! Tu 
mane iszg('lbejai, o asz ne galiu 
tau nivkuoin atnagra:dit!

— Mėginsiu da karta tave 
iszgelbct, — atsuki* b'raneisz 
ka.

— Vienok tu paėmei mano 
gramnyczia? Zinai taipgi jog 
kaip greit ji sudegs, lai p greit 
asz pražūsiu. Atiduok man ja. 
idant gab'cziau paslėpt sargioj 
vietoj.

— Žinau, jog dabar, kada 
nustojai but kunigaiksztiene, 
mokosi ja kavot ir be reikalo 
ne uždegsi. Eik su manim!

Ir nuvedė ja po senu ąžuolu 
pražarste suvytusius lapus, 
prakasi' žemi' ir iszeme dežuke.

Ee savo gramnyczia, -■ 
paszauke. Kopeiuszka ir jaus 
liai ja suspaudė.
tuom Mariuką paklausė:

— Kuom esi, gera motore? 
Isz kur paeini ? Ar nori paimt 
mane drauge >u savim?

Bet ant kart nustojo kalbe 
jus; miegas atome jai paj(*gas. 
o 
juto jog sėdi 
pievos ir klau

r

Susi judinm

kada pabudo rytmetyje, pa 
mink<ztos 

kaip guriniai 
o szale

su gramny

ant

paukszteliai cziulbvjo, 
jos gulėjo dėžulė 
ežia.

Deszimts metu praėjo 
laiko, kaip Mariuku stoj 

gaspadine ir visoj
o

lim
pa

vaizdinga 
aplinkinėj gaspadines ome pa- 
vaizdą nuo jos. Dvdo josios at i 
davėjai teviszke, vienok turiu 
širvo' išzdaliilejo ubagams, e 
merginom jaunom primimjo. 
idant butu atsargios
daug nesiredinetu. Kas dienii 
papuoszinejo j> abroza 
nos Dievo Gramnyczios, prie 
kuri motina dienoje jos 
mimo gramnyczia

ir pt'i

Moti

užgi 
uždegi*,

priesz ta abroza kas diena 
meldėsi už duszias 
tėvu.

n 
P 

numirusiu 
Laike pasninko pakuta- 

vojo už savo nusidėjimus ir ve
dė dora gyvenimą.

Ant galo gavo džiova ir isz 
valios pradėjo nykt. Visoj ap 
linkinei gyventojai 

paszauke daugybe
, geros mote 

atiK'sziojo jai visokiu gv 
, nes nieko m* maezino. 

viena karta daginio apie“ viena 
garsinga gydintoja, kuris pri 
buvinejo isz tolimos szalies h 
ta parvedė pas ligone. ’I'urejo 
jis ant saves ilga daktariszka 
szlebia labai navatnai pasiūta, 
už auksiniu briliu galima buvo 
matyt juodos žibanezios akys.

jos;
ligones gyUintoju 
res 
d uoli u

igailėjosi
pri<

Ne galėsiu asz ja isztai-’

f

tau MUMMUU
r

PI.AUKS IN ŽIEMIUS DE L MOKSLISZKO TIKSLO.
Lai vas “ Morrisey ” nna di cna iszplauke isz Hudson upes 

in Grcenlandije ir Baffin inlunke su pulku profesorių ir žilin
au tiksle moksliszku tyrinėjimu. Mažas paveikslėlis parodo 
profesori George Palmer Putnam, vada tosios ekspedicijos.

Mažas

VIENIEMS LINKSMA 
KITIEMS LIŪDNA.

< l 
ir geradejau!” 
Neiszaiszkinas taisė jppdra'szti 
sveiikinamaji Velykoips laisz- 
ka. “Linkiu kip szia szviesla 
Velykų ’diomų taip ir daugybe 
kil u, praleist geroj ’sveikatoj ir 
laimėjo. 0 taip pat ir šeimynai 
linkui...,

Lempa, kurioje žibalas jau 
buvo besibaigiąs, ruko ir dvo
ke. Ant stalo, szalia raszan- 
czios Neiszaiszkino. rankos, bė
giojo iszsigandes paklydęs ta
rakonas (bambatieriiuį). I’ei 
du kambariu nuo pusk’irtojo 
dežurnviinui kambario szvei- 
corius I’aramonas jau trecziu 
kart vale savo szventadieniii!- 
balus, ir su tokia energija, kad 
jo lyszlkanti spioviniai ir valo
mojo szepeczio bildesys visuo- 

kambariuose girdėjosi.
‘Ka dar tokio jam, niekszui

tėvoGerbiamasai tamsta,
— Valdininkas

Iii) kili.
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KRISTUSO ŽENKLAS VE LA LIKOS SUGRAŽINTAS
RYMISZKAM KOLISEUME.

pa vol i ui ma 
o ceremonijoj

jaigi 
mane viena su ligoniu ne palik 
site.

Tuojaus žmones iszgirdo lai 
iszpilde prisakymu to garsingi 
gydintoja us.

Kad gydintojas pajuto, jo 
yra pats vienas su ligone, tada 
pamaži nuėmė nuo kaklo Ma- 

rakteli, 
o 

joje paslėpta 
ja su* tuom

svt, — tarė daktaras, • F

< >

miĮjego 
kada atidarė, rad 

ležule, atrakino 
rakteliu išželia- 

gramnyczia ir padavė Mariu
kai knata in ranka ir liepi' jai 
uždegkl žvake.

Tame laike

rinkai 
skrvnios,

prie
(1

<

su

Ar iszsižadi žemes ir

savim J

Dievui

1

paraszyt?” užsisvajojo Neisz- 
in

va.

Kol i menesiai adgal Halu valdžia davė 
pastatymo didelio kryžiaus Rymo Kolisomne, 
dalybavo daugelis žmonių ir pats Mussolini. Valdžia prasza- 
lino isz tosios vietos kryžiu .1870 mele, 
pastale ant atminties nukanky tu krikszczioniii
roiioirkihi Rymiszku ciesorių, kurie nukankino loję 
apie du szirnlus Iukstaneziu k rikszczioniu per sudraskymą 
žvėrių ir prikalimo juju ant kryžiu po tam uždegdavo juos.

ant

kuri katalikai buvo 
už laiku Ne

vietoje
per

niekam gyvenimas’

i

r

I

-

Tam Harrisone vis kvaraba, 
O kad ir baudžiu gana, 

Nomaezina nieko, 
Jau kantrybes netekau nieko. 

Kelios 'bobeles pasileido, 
Dorybe dingo kaip aid ledo, 

Vyrus irž uosiu vedžiojo, 
Ant kalbu žmoniii nedboje.
Sztai — kokis medis, Inkis 

kilis, 
Tėvas kvailas ir sunup kvailis, 
Bet jaigu jau motina netikus, 
Ir dukrele niekszus atlikus.
Ne ilgai mamyte toki bizni 

varysi, 
Ateis* pabaiga, pamatysi, 

Dideli vargu vargsi, 
Szmii apsikabinus staugsi. 
Kas bus isz jusu dukrelių, 

Jau stovi ant prapulties kelio, 
Mamule szlektai daro, 

Ir dukreles bloga gyvenimą 
varo, 

Ne vienos dukrele a paisei lojus, 
Karczemoje pasigėrus, 
Suvarginta, suteriota,

Ne turi kaip reikia protą, 
Prie kožno kimba kad 

užfundytu, 
Praszo kad mnnszaines pirktu.

Sarmatos jokios neturi, 
Kaip kokia pusgalve iszžiuri 

Po szimts žaibu, 
Ant taip vadinamu mergų.

♦ * ♦

Ar žinote Mahanojaus mo
teriukes, tai negražu. 

Ir netinka moteriai su visu, 
Po vyru skryneles vartyti, 
Ir bile daigta prisisavinti, 

Paima ta, kas joms patinka, 
O ir pinigus jaigu užtinka.
Kad to daugiau ne butu, 

Ir in manp ausi nedaeitu, 
Ba dievaž taip pataisysiu, 
Vardus visu apgarsysiu.

♦ * * 
»

Kur ten apie Szenadori, 
Vienam užkabori, 

Misiuke per galva su buteliu 
gavo, 

Ba už daug mnnszaines 
ragavo. 

Gerai del tokios, 
Naktines valkatos, 

Ka norėjo, 
Tai ir apturėjo.

Tenais yra ir viena mergina, 
Per mamyte neužlaikoma, . 
Bam'biliu lyg vidumakt 

gūžinėje, 
Nežino kur važinėje.

O kad jus mamužes gala 
gautumėte, 

Jaigu tokiu dukrelių 
nesuvaddote.

Ne viena vargsze bobele, 
Dirba sunkiai per dienele 

Egzekutninka užlaiko, 
Geriausia valgi pritaiko, 

♦ * *
Su savo prisiega pasimeta, 
Ant vienas kito beda meta, 
O ežia žmones gerai žino, 

Ba abudu gerai pažino.
* *

Skrantu moterėles butu 
laibai geros, 

Jaigu nesigailėtu lazdos, 
Del t uju gyvanaszliu, 

Isz kur ten pribuvusiu.
Viena palikus tevyne'je du 

vaikus ir vyra, 
Tai galite suprasti, kad 

boba gera, 
Nesenei du vyrai velneva 

turėjo, 
Net po 20 doleruku pas 

, vaitu užmokėjo.
Kad juodu skradžiai žeme 

butu nueja, 
Ne kaip in Amerika ateja. 

Doros moteres neprivalo su 
jais kalbeli, 

Ne joki reikala turėti, 
Tokiu paleistuviu randasi .

< 'kožnoje apygardoje,
Ka savo vyrus iszvije, 

Ba sarmata nuo saves nuviję, 
Savo vyrus už daug ganubiję.

1
’ J

f11!
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ta patalu, pažymėjimo ordo
mis, naujus batus, viernundyra 
(szvarka) be prazulintu alkū
nių... atsiminė deTto, kad viso 
Io pas ji ndbuvo...

Nejaugi pavogti!

netikės
Sztai ve kokis szelmis karie
toj nuvažiavo, o 
ir mintimis skrajok...

— Ponuli,
savo

m.

tu ežia sėdėk

gi'lba. Da laikini prisiega ir ne 
uždegiai gramnyczios daugiau, 
per lai užteko da tau paskuti
nėje valančioji' tavo gyvenimo, 

ar nori
pereit in dangų? Motina Dievo 
Gramnyczia tave saukė.

— Paimk mane draugo su 
— paszauke Mariuko, 

ir spausdama motina,
duszia aiidave.

Gramnvczia nuolatos doge.
— O prakeikta motore, —- 

užbaubo szelonas, -— prigavai 
mane volei! — Ir su trenksmu 
inpuole in pekla, laiko 
Franciszka inžengo in 

i draugo su 
szotoniszku ' duszia dukters savo.

Gyventojai kaimo Mariukai 
szorme- 

merginos, kuriai szetonas 
norėjo prigaut eidavo ant kapo 
Mariukes, kur karszlai ir die
vobaimingai melsdavosi už jos 
duszia. —Galas

džiaugsmuii* --- ------------ . v •

szelonas žiurėjo ant žvakes ku- paimdama
ri baigė degkt ir 
balsu nusijuokinejo.

Mariuką norėjo g 
idant tam viskam užbeelkt, 
buvo taip menka, jog ne pasi
judini m* galėjo.

Belzebubas žiurėjo ant 
su neiszpasakytu džiaugsmu.

i ? — tarė 
reikia už-

aut pajogu. i iszkele iszkihningas 
nes j uis:

JOS

— Ar tu ne žinai 
in Marinka, — jog 1 
degkt gramnyczia paskutinėj“ 
valandoje gvvenimoT — iszta 
re tai velnias su pekliszku juo 
ku. ‘ ‘

Tada- Marinka akis savo gos- 
tanezias atkreipė iii abroza 
Motinos Dievo Gramnvczios ir •l
ta re:
— ' O Motina mano, kuri ma 

ne ne apleidai dienoje' užgimi
mo mano ne apleisk mane da 
bar szitoje paskutinėje valau 
doje!

Pana Ma
rija ne apleidžia niekad tu, 
kurie ja szankesi, ir gramny
czia paszventyta toje va lando 
je gynė Mariuką priesz galybe' 
velnio. S 
kartu prisiuntė jai motina ant 
pagalbos. Tuom kartu Mariuku 
pažinojo ja ant balso,'kuri pa
szauke :

Mano kūdiki, mano kn
di k i ’

Szvencziause 
apleidžia

. Marija I’ana antru

Kasten? — paszauke 
persigandęs Belzebubas.

— Tai asz, — atsake moti
na — gerai padarini, jog pas
kutinėje valandoje uždegiai ta 
szventa ugni, per ka galėjau 

tau in pa
per k a 

pribut isz dangaus

ATIDARYMAS DIDŽIAUSIO TILTO AMĘRIKE.

1

Amerikos didžiausias tilt ns per (‘arquinez suspauda Ka
lifornijoj, likos nesenai atidarytas per prezidonta Coolidge 
Wasbiirgtoiic, kuris paspaude auksini guzikeli ant ženklo ati
darymo. Tukstaneziai žmonių dalybavo atidaryme. Tasai til
tas turi 3,350 pėdu ilgio.

t I11

kada 
dangų, 
■savim

DIEVAS YRA 
AMŽINAS

Vienas žmogus tiirejo labai 
daug vargu ir nelaimiu, lodei 
jis visuomet vaikszcziodavo 

Jo žmona, nors ir ji 
turėjo kentėti visokius vargus 
bet savo vvro-nuliūdima laike 
didžiauisa nelaime, 
stengėsi nuraminti 
bet negalėjo.

Viena diena ir ji labai 
liūdo ir buvo nusiminusi. V v 
ras žinodamas jos linksma bu-

iszklausl i.

visuomet 
nulindęs.

Ji visaip 
savo vyra,

niv

da, klausinėjo kas jai yra
niekaip negalėjo
Pagalios jo žmona pasako:

Szianakt sapnavau laba'
, kad

bei

liūdna sapnu. Sapnavau 
Dievas numirė. Visi aniuolai 
dideli ir maži ėjo paskui grabu 
ir kareziai velke. Ir man pasi
darė labai ne smagu, kad Die
vas numirė,
galiu nusiramini i.

— Kdks kvailas sapnas! — 
susuko vyras, ir pradėjo juok- 
ties.

todėl niekaip no

Sapnas, kaip sapnas, del
ko jis kvailas!

Ar gi
Kaip gi jis ne 
gali Dievas v •

kvailas! 
numirti ?

amžinas.Dievas juk yra amžinas. Tai 
kam (u dabar esi nusiminus?

Moteris aprimo, nusiszypso- 
jo ir paklauso:

— Ar tai mano sapnas nie
ko nereiszJ<ia? Tai Idar musu 
Dievas gyvas!

— Žinoma,-kad g 
atsake vyras. — Ar tu jau isz 
galvos kraustais, ar kuri gala 
kaip tu gali taip neprotingai 
manty i! ,

Tuomet moteris tarė:
— Kadangi taip yra kaip 

tu kalbi, kadangi tasai gori nu
sės ir maloningiausias Dievas • • • '* yra gyvas ir apie mus rūpinasi 
tai kaip tu gali nusiminti ir 
abejoti jo malonėjo? Taipgi ne 
užmirsjdk to geriausiojo Tėvo. 
Pasitikėk Jo gerybėje ir nebūk 
nulindęs.

Vyras susigraudino, padėjo

gyvas

'kad pasidaro gaila ne

— pagalvojo jis,

aisz'kinas, pakeldama akis 
surukusias lubas.

Lubose jis iszvydo tamsu ra
ta — szeszeli nuo lempos klio- 
szo. Žeminus buvo uždulkojo 
langu.romai, (dar žeminus — 
sienos, nuteptos nuo nepame
namu laiku molsvni-pilka spal- 

Ir dežuravinmi paskirta?
kambaris jam pasirodė tokiais 
tyrais, 
liktai saves, bet net tarakono...

uAszai-gi iszbudesiu ir isz 
ežia isi'isiu, o jis visa savo ta- 
ra'konini amžių ezionai prado- 
žu ruošias,
raivvdamasis. — Nuobodu! Ar 
sau batus nusivalius, 
ežia biesa prdejus?”

Ir dar karta pasiraivęs, Ne
iszaiszkinas tingiai nužings
niavo in szveicoriaus kambari. 
Parombnas jaii((novale batu... 
Viena ranka laikydamas szc- ft
pet, o kita žegnodamos, jis sto
vėjo prie atviro liufeiko (lan
gelio) ir stovėdamas klausėsi..

Skambina! — 'susznabž- 
No i sza i szlk i n u i, ž i n re
in ji nojudaneziomis

placziai atviromis akimis. 
Jau!

N oi sza i szk i n a s pri dėjo 
prie liufeiko

dėjo jis 
damas

ar koki

kiekvienas esą 
sutvertas savo ‘paskyrimui. 
Dievas duos, ir jus dasitarnau- 
site ir gal su 
važiuosite.

— Ar.sz? Na, 
luoji. Man toliau, kaip ligi 
raszvedžio pagelbininko nenu- 
oit, nor trūkimu besistengda
mas... Asz maža-mokslis.

— Musu generolas taip-pat 
ne didžiausi mokslą iszojos, la- 
cziau....

— Na

laiku /karietoje

ne, brol,.nie
kaip

generolas, pirm ne
gu szitai pasiekus, szimta luks- 

Ir iszvaizda, 
brolau, jo ne teikia,'kaip mano.. 
Su mano iszvaizda toli nonuva- 

Ir pavarde
Neiszaiszkinas! Vienu žodžiu 
brolyti, padėtis be vilties, 
nori — tai gyve ink, jei nenori 
pasikark..

Neiszaiszkinas

r

t a ncziu pavogt'.

V1 • • ižinosi! net i kusi:

— pa- 
saky-

f M ,

galvojo jis. — Pavogti 
sim, ne sunku, bet, pavogus, 
nepigu paslėpti... Sako, in 
Amerika
ga ir nuo bausmes isztruksta, o 
velnias ja žino, kur tu pati 
Amerika! Kaip asz joj nebu
vau, lai asz jos nežinau! Dėlto, 
idant pavogt irgi reikia moks
las ingy t. Be mokslo ir ežia ne
nuveiksi.

Gaudymas nutilo. Tiktai gir
dėjosi

& i

sunku, bet, 
paslėpti...

apsivogusieji pabe-
Sako,

t

kažkur nutolęs ratu 
d lindimas ir Paramono kosu- 

o nuliūdimas ir Neiszaisz- 
kino piktumas juo toliau, tuo 
labiau augo stipryn ir darėsi 
iK'pakencziamas.
laikrodis iszinusze pusiau pir
ma.

“Gal skunda paraszyt 
koki gula ? Proszkus praneszes 
ir in kaina nukopės.”

Neiszaiszkinas aIsisedo 
stalo ir 
kurioje 
iszdege, drueziai ruko ir buvo 
begęstanti. Paklydęs tarako
nas vis dar slankiojo po stata 
ir nerasdavo sau vietos...

Praneszti tai esą galima, 
bet kaip ji sustatyt! Reikia su 
visokiais pagražinimais, paly
ginimais, kabliukais, kaip 
Proszkus... 0 kur man?! Tokį 
sustatysiu, kad asz paskiau vi

sa va i te del jo cziaudesiu. 
Niekas nesiseka, po velniu, ir 
gana. Nors imk ir pasikark!

nutolęs

ips

Instaigoj
Jei

ar

atsitraukė 
nuo lango ir liu,tinai perėjo per 

Varpu gaudimas 
darėsi ir girdėjosi vis garsiau 

velykiniai varpai. Varpu gnu- ir garsiau.;

ausi 
ir klausėsi. Tnz 

liufcika, podraug su szviežiu 
pavasario oru," ame t esi gaisus

dimas maiszesi su bildesiu va
ži uojanczi u karietų ir fajetone 
ir isz balsu ir kursu miszinlo 
iszsiskyre tiktai smarkus, te- 
norinis artimiausios bažnv- 
ezios varpo skambėjimas ir 
kaž-keno garsus, spiegiantis 
juokas, v

— Žmonių

garsus,

bos! 
nas, 
ve,

devynios galy- 
— atsiduso Neiszaiszki- 
pažinrojes žemyn in gat- 

kur palei telegrafu stulpm- 
mirgojo vieni užkilu žmonių
szeszoliai. —r Visi skubina Re- 
zurdkcijai... pasveikint Krista, 
prisikėlusi isz karsto.. Musisz- 
kiai dabar, jau, rasit, bus iszsi- 
goro ir po miestą besivalkioja. 
Kiek ežia juoku, kiek kalbu, 
Tiktai asz vienas esu tok i s ne
laimingas, kad privalau 
szitokia szvente
kasmet man tatai prisieina!

— O kas jums liepia 
sziandien no j m?

o Spataitis jus

ežia
praleist. Ir

sain-
dyties? Jog
budėjimo eile,
už savo osn pasamdęs. Kaip ge
ri žmones szvoncziaj tai jus ir

God urnas!parsisamdot.
s v i e t i szka s go d 11 m a s!

— Kokis ežia, po velniu, 
godumas! Nėra kaip ir isz ko 
but godžiom: iszviso du penk- 
licziu pinigais ir ’kaklaraiksz- 

, o 
. ži-

tis pabarguotas... Vargas 
ne godumas! 0 butu gera, ... 
nai nuėjus su draugais prie Re- 
žurell<cijos, o paskiau atsiga
vėt... Iszgort szitaip, užsikąsi, 
o po tam ir prigult... Sėdi sau 
už stalo, kaip jaszvontinta žar 
sis, o ežia virdulys sznioksz- 
czia ir isz szalies kokia-nors 
anokia ftkaistveide... Stikliuką 

ir jau iiszgeroi ir už pagiuklio palai- 
I ta A .. a M a a '.a a a

I vo žmonai ddkavojo už gudtu žmogumi pasijunti ir žinai,

’ e

visa savo vilti Dievujo i
daugiau nebuvo nulindęs, o sa- 'kei, žiūrėk, ir, jautiesi goriau.

1 V • 1 .1 • V *1 V • ••<••

iszgelbejima isz nusiminimo* ' kad gyveni... Ech... pražuvęs ir
* 4 f

I* ■' : ’ " . I t , . ’

kambarius.

iszgirdus 
jau nesimatė 

Ir 
varpai )

< 4

u z 
užsisvajojo. Lempa, 

žibalas, visiszkai jau

l|i

nuo 
pagalvojo Ne-.

o jo bute dar buvo pil-

Idant 
varpu gaudimu, 
reikąlo. prie lango stovėt, 
kuo ryszkiau gaude 
kuo garsiau beldėsi ir dundėjo
ratai, tuo tamsesnes darosi pil
kos sienos ir apnikusios palan
ges, tuo stipriau dvoke lempa.

—“O kad taip pabėgus 
dožu ravimo!” 
iszaiszkinas.

Bet tasai bėgimas nieko ge
ro nežadėjo... Iszejes isz valdy
bos ir pasivalkiojęs po miestą, 
Neiszaiszkinas nueitu in savo 
butą,
kiau ir blogiau, negu dežuravl- 
mo kambaryj, 
szia dien jis g 
su komfortu praleistu, bet kas- 
gi toliau! Vis tos paezios pil
kos sienos, vis tie nats dežura- 
viniai parsisamdant ir 
namie ji laiszkai..,

Neiszaiszkinas apsistojo do
žu ruojamojo kambario 
ryj ir užsisvajojo.

t Naujo, geresnio 
reikalavimas 
skaudžiai sugnybė jo 
Jis geidulingai užsimanė stai
ga pasijpst galvoje, su gyva 
minia susiliet, daly va ui iszki'l- 
moje, del kurios gaude visi 
bgžnycziu varpai ir dundėjo 
karietos. Jis užsimano tai, ka 
buvo porgy venos kaž-kuomet 
savo kūdikystėje: szeimyninis 
ratelis, iszkihningi,. prakilnus

.. Paleiskim, kad 
erai, iszteklingai

sveik i -

vidn-

gyvenimo 
nepakencziamai 

szi rd i.

Į-a pasijpsl. gaivoje,

artimųjų žmonių veidai, balta 
drobule, fizviesa, sziluma...
si'mino .jis fajetoną, kuriame 
tik-ka buvo pravažiavusi gra
žiai pa^ipuoszusi ponia, pulta, 
in kuri buvo apsisupęs auksz- 
tos kategorijos žymus valdi
ninkas, auksini retežėli, be 
puoszianti valdininko kruti

Pri-

*

puvimu ii vtmiriii imu n lUlIh 

ne... Prisiminė minkszta ir szil-

SU

kabliukais

neiszaiszkinasIr neiszaiszkinas, laužant 
galva ties priemonėmis, kaip 
iszeit isz beviltingos padėties, 
nukreipė žvilgsni in juodrasz- 
ti. Tas laiszkas buvo raszomas 
žmogui, kurio jis visa sieda ne
apkentė ir bijojosi, nuo kurio 
jau deszimt metu kaip stengėsi 
gaut vieta nuo 150 ant 200 li
tu...

— A... tu ežia man bėgiosi, 
bjaurybe! — piktai jis pliauk- 
szlelejo delnu per tarakonu, 
turėjusi nelaimes pakliut jam 
in akis. • 
ne!

Tarakonas parpuolė ant pe- 
eziu ir bovillingai subure ko
jom i
ji už vienos kojos ir paemes 
inmete in lempos stiklu. Stikle 
užsidega ir suezirszkejo.

Ir Neiszaiszkinui lengviau 
ant szirdios pasidaro — lyg 
kad koks kamuolys nuo kruti
nės nusirito.

N e isza i szki nas paėmė

NELAIME DEL VAGIO.
I

— Žiūrėk, žiūrėk Rukszai- 
ti kaip vagis selina in tavo na
rna, o tu juokiesi.

— Juoki uosi u,'ba mano bo
ba mislis, kad tai asz taip vo
lai sugryžtu isz ka rėžomos, tai
jam gerai užkurs vietoje man.*
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ŽINIOS VIETINES SHENANDOAH, PA. |sz LjetUVOS.

J.

jau

pirmam 
ana diena

— Szv. Jurgio bažnyczioje, 
kunigas Mikszis, suriszo maz
gu moterystes Francisz-’kn Va- 
leriniute su Juozu Bonacci, 
Italu, isz Treskov. Veselka at
sibuvo pas nuotakos teta 
Czižauckiene.

— Subatoje atsibuvo laido 
tuves Juozo Szimkevicziaus su 
bažnytinėms apeigomis Szv. 
Jurgio bažnyczioje. Daug žmo
nių dalvbavo laidotuviniu. O

/ ____ ___ - r

Middleport, Pa. — Ana die
na Pottsvilles slide pasibaigė 
teismas Mares Jusz'keviczienvs, 
už pardavinėjimu 
skvstimelio”
vadinama munszaine.

“uždrausto 
arba paprastai 

Teisina 
užvedo prohibicijos agentas
Ricliai’d Bankert isz Tania- 

Bet musu džiures yra 
miclaszirdingi žmonys ir žino 
gana gerai, kad “
duing it ” ir stiklelis 
neužkenks, iszmete teismą isz 
sūdo ir uždėjo 
ant agento kuris 
navo

k ves.

svetimųjų” kurie paima 
daugiau

A’<‘s<4 Ka 
nuotakos tėvus 

533 W. Mabanov

i i

— Seredoj pripuola Svz. 
Petro ir Povilo.

— Readingo kasiklos pra
eita savaite iszdirbo tik tris 
dienas. Sziandien visos tos 
kasiklos teipgi nedirba, bet 
pradės dirbt utnminko ryla.

— Utarninke sueis 8 metai 
kada Vokietija padaro taika su 
Amerika užbaigti kare.

— .L F. Banaviežius
užbaigė mokslą ant dent into 
ir neiiži'lgio atidarys savo ofi
są ežia Mahanojuje.

— Kontraktoriai- Trexler ir 
Knoll, kuri pastate 
varde ugnine stoti,
aplaike kontraktu ant pastaty
mo naujos murinos Lenkiszkos 
bažnvezios kuri nesenci sude
gė. Taip privalo būti, nes jaigu 
musu miesto amatninkai szelpe 
saviszkius todėl privalo ir ap- 
laikinet kontraktus, o m* jesz- 
koti “
pinigus isz miesto ir 
apie mus nesirūpina.

— Sziadien Pans-Venoekio 
kometa randasi tiktai 3,500,000 
mvlcs nuo musu žemes. Kas tu- 
ri geras akis arba žiūroną gal 
jaja pamatys žiemiu dalyje ant 
dangaus. Toji kometa yra de- 
szimts kartu didesne už saule.

— Soredos rvta Szv. Kazi
miero bažnyczioje, Shenadorije 
bus suriszto mazgu moteryste* 
pana Elzbieta Drabniute isz 
Mahanojaus su p. Albertu Af- 
tuck isz Shenadorio.
atsibus pas 
Krasauckus,
Avė. Kunigas Mickūnus surisz 
mazgu moterystes, nes k u n. 
Czesna buvo tame laike iszva- v • ziaves.

— Kazimieras Žemaitis pri
buvęs isz Newarko o neturė
damas kur padėti savo galvele 
ant nakvynes, nuėjo pas Pet
riene Žclioniene ant 901 E. 
Market uli. Žemaieziui užsino
rėjo muzikes apie 2 valanda 
nakezia, liet gaspadoriai buvo 
tam prieszingi. Tada sveczias 
iAztraukės peili pradėjo badyti 
poiliif savo geradeju. Ant galo 
paszaukla pa'licije, pasiėmė su 
savim Žemaiti uždarydami ji 

knloryj” ant atvesimo.
— Szio apskriezio bažnyti

nei chorai turėjo savo metini 
iszvažiavima 2G diena Birže
lio, Nedelioje in Marlin Parka, 
už Pottsvilles. Dalvbavo se
kanti korai: Saint (’lair, Mi
nersville, Girardville, Tama
qua ir Mahanoy (’ity. Apart 
kora buvo taipgi daugelis sve- 
cziu isz visa szaliu ir visi pra
leido linksmai dienele.

— S. L. A. iszvažiavimas 
in Lakewood Nedėlioję, buvo 
vienas isz pasekmingiausiu ir 
skaitlingiausia. Keli kalbėto
jai pasakė akyvas prakalbas, 
isz Minersvilles koras padai
navo tautiszkas dainas ir ka- 
pelije losze linksmus szinote- 
liiis. Buvo tai tikrai Lietuvisz
kas atpuskns, vieni su kitais 
kamavosi ir sveteliai buezia- 
vosi. Žodžiu iszvažiavimas‘bu
vo didesnis nž praėjusius.

Girardville,

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

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

every bbdi is 
niekam

visus kasztus 
net pagelto-*.

isz piktumo ir sake, kad 
kita karta motorėliu ne trauks
in suda, nes “

namines.
džiures

iszsigert i 
padare.

ir mvli
— Gerai

Frackville, Pa. — Per eks
plozija szuvio Albertas Burbu
lis, likos pavojingai sužeistas 
in aikis ir nuvežtas in Szenado- 
rio ligonbutia.

Minersville, Pa. — Musu pa
rapijų runge didele Lietuviu 
Diena, Marlin Parke, kuris gu
li tarp Pottsvilles ir Miners- 
villes, 4 diena Džiulajaus. Bus 
tai viena isz didžiausiu dienu 
kokia buvo szioje aplinkinėje.

. Wilkes-Barre, Pa. — Su- 
batoje buvo baisus szturmas* 
po visa aplinkine*. Czionais uly- 
czios likos užlietos, telefonai 
suardyti. Bledes padaryta ant 
$100,000.

Reading 
. lines > B

$3.75
IN

Atlantic City
ARBA 

Dubeltavas 
Tikietaa

Dubeltavaa
Tikietaa

$3.25
IN

Philadelphia
AR

Willow Grove 
Nedeliomis: 3, 17, 31 Liepos 
Speciali* Treina* Subatoa Nakti

Isz ryto 
.. 2:49 
.. 3:01 
. 3:1G 

. . G:00

Isz
Mahanoy City . ...........
East Mahanoy Junction
Tamapua ....................
Pribus in Philadelphia

GRĮŽTANT—Speciali* trelnas 
apleis Philadelphia 7:15 vakare 
Eastern Standard Time.

Ant Readingo Geležinkelio

Skaitykite “Saule”
❖

LAKESIDE
PARKE

1
*

Utarninke, 28 Juniaus
o iszgirsite

HARRY HARRIS IR JO SENOVĖS ORKESTRĄ
Linksmas laikas visiems

I •' 
Inžanga 75 ir 50c.

*

Atvažiuokite in Lakeside *

ATEINANCZIA KETVERGA
Vienatine SOUTHERN NIGHT HAWKS ORKESTRĄ 

t

Geriausia Orkestrą kuri da szi vasara grajino szitam
Parke. Inžanga 50 ir 75c.

t

KŪMOS SUNU KRIKSZTI- 
JO, O AMERIKONAS TĘ

VA “DIRMAVOJO”.
Tryszflciai. — Koletas savai- 

eziu atgal Krugoliszkiu kaime 
ūkininko Zubavieziaus žmona 
susilaukė sūnaus. Pa'kei'* 
Kriksztynas. Pavadino kurna*- 
ir uŽprasze daug svecziu isz sa
vo kaimynu. Kri.kszlvnu diena v

nuėjo pas viena kaimyną, kurs 
nesenai yra gryžes isz Ameri
kos ir vra žmonių vadinamai* 
“Amerikon!as”. ’Amerikontas 
ateidamas in Kriksztynas pas 
Zubavicziu atsinesze du litru 
degtines. Gere kol gorusis pir
ma su mažu stikliuku, paskiau 
paėmė stiklinėms gerti. Kuo
met Zubaviczius paskiau Ame- 
rikontui pasiūlė alaus, szis jam 
davė su stiklu per uosi. Pakilo 
lormas. Svecziai isz užstales 
iszszdko. Amerikontas dar vie
na kita syki “seme” Zuba\ * 
ežiui, prismardino troba ir ga
lop iszejo be kepures lauk. 
Paskiau visiems giriasi, kad 
girdi, jis padirmavojes Zuba- 
vieziu.

sumins.

seme

o1 V - r-?

ilga laika draugavo

paska- 
karta užtikęs 

“ap- 
o kada Kamins-

daržinėje

ILGO LIEŽUVIO VAISIAI.
Balcziunas ir Bolius Ka

minskas Vyžoneliu dvaro 
ventojai,
Bet vėliau pradėjo juodu var
žytis de] vienos paneles, ir Ka
minskas ome leisti paskalas, 
kad jo prieszininlkas sergąs ir 
taip toliau.

Balcziunas tokiomis 
Jomis insižeide, 
Kaminską 
sp randavo,”
kis atsilygino tuo pat, tai Bal- 
cziuns griebės peili dure Ka
minskui in gerkle. Kaminskas- 
vietoje ir mirė. Panevėžio apy
gardos teismas Baleziuna nu 
teise penkiais metais sunkiųjų 
darbu kalėjimo, 
sias Tribunolas
mus sumažino szia bausme iki 
trijų metu. •

bet Vvrian- 
pasigaileda

INVA1RIOS ŽINIOS.
Alytus. — Seiriju valsczii^je

Gegužio menesio 18 diena, to 
gyventojas, 
vežiodamas

pat
Szmuihi Lipskis, 
in laukus isz tvarto meszla, ra
do jame apipuvusi kūdikio la
voną. Matyt tas darbas atlik
tas mergeles. Motina jcszkoma.

— Gegužes menesio pabai
goje, siaueziant dideliai audra! 
perkūnas sudegino 
apskr., Pivasziunu v.,

miestelio

14

Alytaus 
Mikala- 

vo kaime, Jono Stakevicziaus 
klojima, vertos 3,000 litu. Tro
besys buvo neapdraustas.

— Balandžio menesio
diena, 3 valanda tikrinant Tn- 
muliszkiu giraite, Alytaus ap., 
nežinomas piktadaris isz me
džiokles szautuvo paszove in 
koja eigulį Perlaiti Joną. Szia- 
me darbe intariamas pilietis M. 
Dabkeviczius, gyvenantis 
Straigiszkiu kaime, Krokelau- 
kio valscziaus — Alytaus aps., 
Varėnos miestelyj Balandžio 
menesio 30 diena nakties laike 
nežinomas vagis pavogė isz už
rakinto tvarto karve pil. Pale- 
viezienes Elenos, 
litu.

vertes 500

ii Lietuviszka* Graborlua (į 
K. RĖKLAITIS , 

Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada Ir į 
mokslą. Turiu pagelbi- 
ninke moteroms. Priei
namos preke*.

610 W. Nprure Kl., 
MAHANOY CITY, PA.

800 M AUK KT NT , «
TAMAQUA, PA.

A. RAMANAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

MILL & PATTERSON STS.,

ST. CLAIR, PA.

Iasbal*amuoja Ir laidoja mlruiio* 
ant viaokln kapiniu. Pagrabus paruo- 
■zla nuo paprasczlauslu th! prpklL 
niausiu. Paraamdo automobiliu* do) 
laldotuviu, Teaeliu. krlkaitynlu b 
kitiem* pasivažinėjimam*.

__/ ,t B«U Telefoną* 1871-M.

\

APVAIKSZCZIOJIMAS ANT GARBES CHAMBERLIN’O PASEKMINGO
ATLEKIMO IN VOKIETIJA.

Denison, Iowa, miestas kuriame gyvena Chamberlin, turėjo dideli apvaikszcziojima 
ant jojo garbes, kada pasekmingai atle'ko in Vokietija eroplanu “(/’olumbia” ir kuriami 4 (’olumbia
draugavo Žydelis Levinas. Mažam paveikslėlyje randasi paveikslas (‘liambeiTmo motinos.

NAKTINIS SARGAS 
UŽGANĖDINTAS.

Mr. Andrew N. Frantz isz 
Summit Hill, Pa., raszo: “Isz 
priežasties mano 

garniu

raszo: 
užsiėmimo, 

tankiai gaunu rūmaiizma ir 
skausmą sąnariu. Atradau kad 
Dr. Whites Oil of Youth Lini
ment as pagel’bsti man geriau 
negu kiti vaistai. Yra tai ste
bėtinas geras linimontas.” Ga
lima pirkti visur arba tiesiog 
nuo First National Laborato
ries, Lehighton, Pa.

ANT PARDAVIMO.
H

I 7

Viena ir fpise akerio žemos, 
szale Polly Faust nuosavybes, 
Ryan Township’o. Dvieju rui
mu namas, vįsztinyczia ir kuk- 
ninis peczius.

Henry A. Faust, Dec’d.
R. P. Swank, Atty.

Estate of

J.5)
~-------- r ■1 ■   ■ ■'    

GYD1KIŠ SU ŽOLĖMS
Gerinusio* būdas gydltis su žolėm*, 
nes žoles yra tai tyriausias vaistai 
gamtos surėdytas ir tik toki vaistai 
yra geriausi del žmogaus * kraujo 
atgavimo nes žoles yra sveikiausi 
vaistai vartoti de) Žmogaus kraujo 
kurios atitaisor£mpgaus krauja nuo 
visokiu ligų. Mes užlaikome invai- 
Tinusias žoles nuo visokiu ligų kaipo 
tai ouo kosulio, kokliuszio, dusulio 
mainu ar bile kokios astma, viduriu 
užkietėjimo, skilvio nemalimo, strėnų 
ir pecziu skaudėjimo, lovoj szlapini- 
mosi, perszalimo, runiutizrno ir t.t 
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 nesinnguma isz virsi 
minėtu ligų, tai greleziaus kreipkite* 
pas mane. Asz tukstaneziams sutei
kiau sveikata su savo garsioms žolėm* 
ka ir suteiksiu ir jumis. Pas mane 
galite gauti Didysis Szaltinis, Tilže* 
spaudos, pagal tikra 10 ir 6 spaud’ 
ma,, puslapiu 992 su juodais mink- 
sztais apdarais po 4$4.75. Atsiųskite 
10c. o gausite visokiu žolių ir knygų 
katalogu. Reikalaujame pardavinėto
ju musu žolėms po visus lietuviszku* 
kolonijas. Adresą vokite sziteip:

M. ŽUKA1TIS, 
25 Gillet Rd Spencerport. N. Y

I ■ t. ■! ■■

PARSIDUODA „ PUIKI 
FARMA.

——i 7’

Gera, puiki fArma 75 akio- 
riu žemes, visa užsėta, 2,000 
vaisingu medžiu. Labai tinka
ma vieta del Lietuvio nes arti 
kaimynai gyvena ir ne nuobo
di vieta. Geli budinkai, locna 
elektriką, telefonas, vanduo 
šluboj. Lygus kėlei, ,arli geru 
market u. 1 Vi <ni|i‘ hh žiemius 
nuo Orwigsburg, Pa. Upeliai 
bėga pu1 farma. Gera proga 
ingyti farma ant kurios gali
ma padaryti gera pininga. 
Kreipkitės ant adreso arba at
važiuokite pamatyta t.52

Juozas Balsis, 
R. F. D. No. 1 Orwigsburg, Pa.

ANT PARDAVIMO^

užsėta

100 margu lauko ir didelis 
smlas, taipgi gyvuliai ir pada
rai. Patogi ir gera vieta prie 
pat Lake Side Parko. Norintie- 
pirkti atsiszaukit po sziuo ad
resu. .(L51

•’*

f

Petras Szvilpa,
Tamaqua, Pa

ANT RANDOS.
R. D. No. 2I arba mažiaus (kaip szcsziolik- 

ta dalis visu atvykusių immi
grantu, kuomet pi imi i aus, 
priesz szios sistemos priOnimn 
suvirsz trys tukstiincriai^buvo 
v i suomei sulailkyti. Tikime, 
kad kiekvienais metais sp pa
gerinimu szio budo nulžiaus ir 
mažiaus ateiviu bus 'Fhlaiky- 
ta.”

Kuomet iszegzaminuot i im- 
migrantai

Dabartės Suv. Valstijos turi I v. . . . . . .žiūro laivuose nepaisiant ko- 
j k i () j ik 1 i ąsoj at va ž i uo ja. 
įtreezios 'kliasos immigrantai

Belgija, Ozckoslova'kija, Dan:- i 
ja, Vokietija, Anglija, Sziauri
ne A iri jo, A iru Nepriklausoma 
Valstybe, Italija, Luksembur- 
gas, Holandija, Norvegija 
Lenkija ir Szvedija.- Isz tu sza
liu net 147,764 immigrantai at
vyksta in Suv. Valstijas kas
met. Kadangi pilna (visu sza
liu) kvota susideda isz 164,667 
immigrantu, tos dvylika szaliu

-sudro net 80 nuoszimti 
kvotos.

PERZIUREJIMAS
IMIGRANTU

SAVO SZALYSE
Italijoj ir Czeikoslovakijoj 

imigrantai bus Amerikos ofi- 
cieriu iszegzaminuot i priesz 
apleidžiant savo szalis atvykti 
Amerikon, 
jau užbaigti.

Visi sutvarkvmai atvyksta in'Suv.
I Valstijas juos galutinai per

sutartis su net dvylika szaliu, ( 
kur immigrantai bus egzami- |
nuoti užsieny j. Tos szalys yra

I lolandija, J I

visos

Kaip Sutvarkymas Veikia.
Immigrantai isz tu szaliu —

Didelis sztoras su namu del 
gyvenimo ant Ogden St., Gir
ardville,
Lietuvio ant bile kokio biznio, 
geroj vietoj, karūkas eina pro 
duris. Kreipkitės ant adreso: 

E. M. Maginnis, 
109 Main St., 
Girardville, Pa.

Pa. Tinkamas del

Bet

isz szaliu'kurios net u r szi t o:, 
peržiūrėjimo sistemos, ir kurie, 
immigrantai neskaitomi apsi
gyvenę ateiviai, turi vykti in 

I Ellis Island arba in kita immi- 
; gracijos stoty.

Tu szaliu Amerikos konsulai 
atsako iszduoti didelius sikai’-

(t.f.)

ANT PARDAVIMO.

Forma 76 akeriu. Akmeni
nis 7 ruimu namas, tvartas ir 
kiti budinkai. Daug vaisingu 
medžiu, szaltiniai, 2 arkliai, 3 
geros karves, 4 kiaules, apie 
650 visztu, daug maszineriju. 
Daug padargo, 1Q akeriu gir- 
rios, apie 15 akeriu ganyklos

ežius vizų. Galutinas nuspren su vandeniu, resztas apdirba-

turi būti tu szaliu piliecziai ai- f1*0 *c*s,nu>
ba pavaldiniai — peržiurėti ir 
iszegzami nuoti Su v. Valstijom 
Vieszos Sveikatos Tarnyste.-, 
gydytojo ir taipgi immigraci
jos oficieriaus, kurie abv.Gn 
randasi prie Amerikos konsu
lato. Ir tik po szitu egzaminu, 
kuomet immigrantas, perlikri- 

dviejus aficierius,
kad jis inleidžiamas sulig Suv. 
Valstijų immigracijos instaty- 
mu, jam bus iszduota Amerikos 
viza. Ir tokiu bildu mažas 
skaiezius immigrant u sulaiky
ta Amerikos ■ uostose kuomet 
jau atvyksta.
Komisijonierius savo 192G me
tu raporte pilnai užganėdintas 
su pasekmėmis. Jis sake: “ 
tas peržiūrėjimo būdas buvo 
toks pasekmingas kad isz 270,- 
074 immigrantu atvykusiu in 
New Yorka tik 1,544 sulaikyti,

na sziuos

Immigracijos

szi-

dimas szitame klausyme prigu
li Amerikos konsulams ir.kuo
met jie atsako vizos immigran
tai negali kitur kreiptis pagel
bės. Konsulai stengia teisingai 
elgtis. Keliuose atsitikimuose 
noužganadinti žmones kreipėsi 

, kad permainyti 
konsulu nusprendimus bot nei 
vienas atsitikimas buvo pašok
ini ngas. — F. L. I. S.

ma. Preke tik $5,000. Labai ge
ras pirkinys. (JI.L

Robert W. Evans
15 N. Hanover St., 

Pottstown, Pa.
..............  11  —IH " II »»— MH

t

FARMA ANT PARDAVIMO.

ANT PARDAVIMO.

Geras Auburn automobilius 
del 5 ypatų, 1924 modelio. Ge
ram padėjimo, 
aid adreso.

Mrs. Mary Busyla
Gilberton, Pa.

Atsiszaukite

ANT PARDAVIMO.

Namai del dvieju szeimynu
mit viso loto po No. 520 ir 522 
W. Mahanoy St., Geram padė
jimo. (J.2

Miss A. Haley 
r>»).) 1 W. Mahanoy SL, 

Mahanoy City, Pa.

<

CHIOAGAS TURI VIENATINI KLIUBA MOTERŲ KURIOS LEKIOJA EROPLANAIS
Vienatinis moteriszkas kliubas, kjiris turi laisnus ant lekiojimo su eroplanais ir prigu

li prio Chicagos Lekiojimo Kliu'bo, auga su kožna diena. Ant paveikslo matomo profesori 1 -* -ii * i 1 ♦/ 1 .1 i • 1 *« X 1 ■ .3 ■ 1 . ... ■ J - _ __ _______ _ J., i I ..... I ..1 I _ . . . J. . .. I k. % 4-* « >•« K ... M a -M XX R". a w .a. I ..4a aax-xSkocdopole kuris motores mokina lekioti eroplanais ir kaip juos valdyti ore.
/.■,' '' ■ . / . ‘ * i

Gera farma, 45 akicriu, Lo
cust Valley, arti Mahanojaus 
ir kitu vietų, visa apdirboma. 
Didelis namas su salunu prio 
gero trakto, linksma, smagi 
apelinko. Turi but parduota 
isz priežasties nesveikatos loc- 
nininko. Preke pigi todėl pasi
skubinkite.

Wm. Kunsavago,' 
Loust Vallev 

Barnesville, Pa. __________________ •________
ANT PARDAVIMO.

t.f.

Didelis puikus namas ant W. 
Mah ano v Avė. Garadžius ant 
kito galo loto. Visi intaisymai.

M. Janovich,
22G W. Mahanoy Avė. 

(Jy.l) Mahanoy (’ity, Pa. 
r t : j - ~ ~ j- \ y - ' /, 1

JOS. P. MILAUSKAS1
Liatuviaskas Skaajarl*

Apdraudžia nuo ugnie* namu*, 
automobilius ir kitokiu* daigtu* 
geriausiose kompanijose. Atlieka 
visokius legaliszkus reikalus.

32 W. PINE ST.
MAHANOY CITY, PA.

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS 1623,358.62

Mokame 3-czia procentą ant
auditu pinigu. Procentą pride
dant prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reiksią su musu banka 
nepaisant ar mažas ar didelis.

L H. BALL, Prezidentas
> G. W. BARLOW, Vice-Pra*.
[ E. FERGUSON. Kaa.




