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MAHANOY CITY, PA. ",

40 METAS

ISZ AMERIKOS
TIKRAS BIZNIERIUS
VALKATA PADARE GERA 
PELNĄ ANT MUILO KURI 

PIRKO PIGIAI. naudot.

Kansas City, Mo. — Kokis 
tai valkata atejas in sztora Sil
las Perry, paregėjo stovinti 
baksa seno muilo su paraszu: 
“vienas centas už szmotoli.” 
Priejas prie sztorninko pasa
kė: “Neturiu ne cento, bet jai- 
gu man pabarguosi 25 szmote- 
lius tojo muilo, tai asz tau nž- 

irž juos in valandamokėsiu 
laiko.”

Sztorninkas turėdamas mie- 
laszindinga szinli, 
praszymo vargszo,
25 szmotelius muilo su vilczia 

nematymo nepažins- 
nuejo prie 

radosi

sutiko ant 
davė jam

daugiau 
tamojo. Valkata 
tuszcziu dėžių, kuriose 
tabakas, iszeme isz ju sidabri
nes popiereles in kurias buvo 
suvyniotas tabakas ir invynio- 
jo kožna szmotoli ir žibanezia 
Sjopierdle.
kampo nlyczios, 
pradėjo szaukt: 
pentis 
gvarantytas 
cziausia barzda kutia galima 
nuskust su peiliu o ir užteks il
giau ne 'kaip paprastas skuta© 
mas muilas.”

In puse valandos vargszas 
iszpardave visa muilą po 25 
centuM už* VzmotelL Sugryžcs 
pas sztorninka užmokėjo su 
padėka jam 25 centus, o,pats 
sau pasiliko szeszis 
pelno. — Tas valkata buvo tik
rai Amerikoniszkas biznierius, 
kurie isz nieko dasidirba mili
jonus.

AMERIKE YRA 4,228,139 
ŽYDU.

New York. — Žydu telegra
fo agentūra skelbia, kad da
bartiniu laiku Amerikoje yra 

skai- 
gyvena New 

Yorke. Taigi beveik treczdalis 
New Yorko gyventoju yra Žy
dai.

Kituose Amerikos didmies
čiuose Žydu priskaįtyta se- 
kaneziai:

Chicago je
Philadelphijoj 
Bostone 
Clevdlande 
Detroite 
•Baltimore j 
Los Angeles 
Ne.warke 
Pitteburghe 
St. Louise 

' UŽSMAUGĖ
VAIKUS. K

Pa. — Kaleji-

antPo tam iszcjo 
atsistojo ir 

‘LSztai 
isz

k ve- 
mu i las isz Arabijos, 

suminksztvt kie-

dolerius

4,228,029 Žydai. Jsz to 
ežia u s 1,765,(XX)

325,000 
270,006 
90,000 
85,000 
75,000 
68,000 
65,000 
65,000 
53,000 
50,000.

KETURIS

Greensburg, 
me likos uždaryta Mrs. J. Hlat- 
kiene, kuri yra kaltinama už 
užsma ilgima savo keturių nau
jai gimusiu kūdikių — dvi po
ras dvynu, ir užkasima j uju 
lavonu skleidė, ’kurie likos su
rasti per palicije. Motore kū
dikius užsmaugė nes negalėjo
jųjų užlaikyt, nes turi da ke
turis vaikus.
CIGONKA APGAVO MOTE- 

RE ANT 3,000 DOLERIU.
St. Louis, Mo. — Juze Rė

kus abejus in palicije apsako 
birk jiji likos apgauta ant trijų 
tirkstaneziu doleriu per cigon- 
ka, kuri žadėjo iszgydyt josios 
dukrele ir sūneli isz sunkiu li
gų. Motore iszeme visus pini
gus isz 'banko ir padavė oigon- 
kai. Turėdama pinigus ranko
je, iszpiszkejo automobilium in 
Missouri su pinigais ir nuo tos

NEPAPRASTAS SUĖJIMAS 
IN PORA.

Sioux City, Iowa.

ZIBQOHELIS ISZGELBEJO

nau-

Dc- 
szimts metu adgal, kupezius J. 
M. Roye, nužudo isz pavydėji
mo patogia naszlia Neita Pat
ton, kuri nenorėjo už jo teketi. 
Po nužudinimui pasiliko josios 
dvylikos metu dukrele, o ža
dintojas likos nubaustas ant 
dvideszimts metu kalėjimo^ O 
kad gerai elgėsi kalėjimo, to
dėl jam bausme likos sumažin
ta pusiau ir ana diena apleidęs 
kalėjimą in kolos dienas apsi- 
paeziavo su dukterc nnžudin- 
tos moteres.
RADO AUKSA 

PADUSZKOJE.
N. J. — Adomas 
gyvenantis >czio-

nužudė isz pavydeji-

Jf NUO MIRTIES.
Pittsburgh. — E. M. Melchetl 

eidamas jsz hotelio nakties lai
ko, likos užkluptas per banditą 
kuris in jįji szove. Viena kulka 
perėjo jiun per ranka, kita per 
skrybclcfO treczia atsimusze in 
ziegorelii kuri Melchett; turėjo 
ftiigsztaiS kamzoles 
jo tuojafs prie szirdies. 
nebutu

,1

a sz

2 MIRĖ, 2 AP JAKO, O 155 
APSIRGO NUO ALKO- 

HOLIAUS.
Scranton, Pa. — Ana diena 

kdli vaikai pavogė daug alko
holimis isz'karu, kuris likos at- 
gabentas in Old Forge. Alko
holius buvo užtrucintas idant 
žmones ji negalėtu
Vaikai i n pyle alkoholiu ir par
davinėjo žmoniems po 50 cen
tu už kvorta. Žmones pradėjo 
ji gert ir sirgt ir du mirė, du 
apjako o 155 'pavojingai serga.

Manoma kad alkoholiu par
gabeno bntlegcriai ir ketino ji 
perdirbt. Taji alkoholiu
doja in automobilius laike žie
mos idant radiatoriai neužszal- 
tu. Prie ’ko alkoholius prigulė
jo, tai to da neiszt yri nota. 
LENGVA ISZVAŽIUOTI ISZ

AMERIKO, BET SUNKU 
SUGRYŽTI.

Lansford, Pa. — ASztuonio- 
lika’metu adgal iszvažiavo isz 
Buekmontono (arti Mahano- 
jaus) szeimyna Maczinsku in 
Lietuva. Pragyveno ten
tuoniolika metu ir neteko pen
kių tukstaneziu'doleriu perką
rą, kuriuos turėjo banke ir per 
mirti Maczinsko, jojo pati Ma
rijona, kuri sziadien turi 65 
metus, nutarė siigryžti in Ame
rika. Po‘keturiu metu sunkaus 
rupesezio apie 
pasiseko senukei 
Amerika pas savo žentą Anta- 
U” 'slidina in czionais. Moto
re apsakinėja apie dideles sun
kenybes kokias praleido ir di
deli varga kuri turėjo.

POTERIAI ISZGELBEJO 
LIGONE NUO SMERT.

m.
CM

kuri

ant galoviza, 
sugryžti in

Elizabeth
Hendricks, 
nais, laike iszvodinimo padusz- 
ku, užtiko vienoje ka toki kie
ta. Kada paduszka iszarde, ra
do viduryje josios surisZta in 
skepetaite tris sziintns doleriu 
aukse.

Mano jisai, 'kad tai jojo nc- 
baszninke motina kuri nesenei 
mirė, 
slopti 
vaiku.

TRUCINO VIENI KITUS.
Vicksburgh, N. C. — Detek

tyvai aresztavojo koki ten po
ną “profesorių 
ris ;paįdavinėjo trucizna vy
rams ir moterems idant vieni

turėjo tuos pinigus pa- 
padusZkojc nuo savonuo

Brandon i, ku-

Youngstown, Ill. — Miss 
Eleanora Stori Ii ng, sirgdama 
koki tai laika ant uždegimo 
plaucziu ligonbuteje, netikėtai 
pasveiko per pagelba poteriu. 
Josios pastorius Re v. 
Dempsey, 
josios intencijos, kalbėjo pote
rius draugo 
idant pana Steriliu 
tu.

Steriliu

Dr.
laiko pamaldų ant

su parapijonais 
g pasveik-

Toje paczioje valandoje 
daktarai aprciszke kad jiji pa
sveiko isz savo ligos ir iszva- 
žiavo namo.
RADO ŽEMCZIUGU

VERTES $15,000; GAVO 
$700. DOVANU.

Providence, R. I. — Mrs. Lil
lian Curran, kuri sziuravo New 
York Central geležkelio stoti 
ir kurios vyras radosi be darbo 
daugiau kaip metas laiko, ap- 
laiko 700 doleriu dovanu už su
radimą brangiu deimantiniu 
žiedu vertos 15,000 doleriu ku

šli rado p ra irsti nyczioje 
). Žiedus paliko kokia tai 

turtinga motore badai isz New 
Yorko, bet palicije josios pra
vardes neiszdave.
MOTINA PARDAVĖ SAVO 

DUKRELE UŽ 60 
DOLERIU.

Mieli.

paczioje

riuos 
stotyje

Detroit, Mich. — Henrik 
Hershmann ir Povylas Roy, li
kos aresztavofi per palicije už 
pirkimą szeszioliko’s metu se
numo Onos Garz’os ir iszsiun- 
tima in Phillipsbin*g, N. 
Abudu likos pastatyti po $5,- 
000 kaucijos.

.Josios motina Margarieta 
Garza, pati užvedė skunda 
prioHZ juos, sakydama, bu'k tie
ji latrui taip apjuodino josios 
dukterį priesz jaja, kad ant jo
sios užpyko ir pardavė ja jiems 
irž 60'doleriu. Abudu iszgamos 
buvo ant burdo pas motina ir 
mylėjosi in Onute, o kad nega
lėjo josios prika’lbyt idant su

Y.

jais iszkeliautu, bjauriai ap
juodino jaja priesz motina kad 
mergaite paleistuvauja ir pasi- 
elgineja nopridereneziai. Kada

dienos visas gandas apie jaja. motina dpžinojo vipa teisybe,
/lii.rrr. Mra linrin n'li > a * Ilf.; ' J*'{Uogą. liepe abudu arefczt&^of.1
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kiszenuky- 
Kad 

iogorelio turejas, tai 
kulka bj!tu perėjus per szirdi. 
NEŽINODAMAS, PERNAK

VOJO) SU NUMIRĖLIU.
Wis. — John Thomp- 

, užėjo 
idant pernakvot. Nu- 
įskirta kambari, kur 
i gulėjo kokis tai žmo-

*

Racing
son, priljuves in miestą 
in ihotelij 
ėjo in p 
lovoje jai 
gus. Maišydamas, kad tai buvo 
taipgi sneezes, atsigulė szalo 
jo ir in tįruma laika kietai už
migo, bei vidurnaktyje iszgir-
t * 1 • Ido kad tyis prie duriu balado

jęs!. Manydamas kad tai va-

Isz Visu SzaliulSZ LIETUVOSGYVAS VABALAS ISZ- 
PJAUTAS ISZ JO SZONO.

Altoona, Pa. -r In vietine li
goti bute atvažiavo farmeris 
Antanas MoCaidfey idant gy- 
dintis ant skausmo szone. Ke
lios dienos adgal, pradėjo jam 
augti rodos kokia pūsle szone 
ir nutarė jaja duot iszpjaut. 
Kada daktarai perpjovė šzona, 
iszbego isz žaidulio gyvas va
balas, tris kartus didesnis už 
bulvini vabalu. Kokiu bud u 
vabalas gavosi po skūra tai 
žmogelis ne daktarai negalėjo 
dažinotr. Dr. Judson nusiuntė 
va bala in Harvard Universite
tą ant tyrinėjimo.
DAUGIAU AUTOMOBILIU 

PENNSYLVANIJOJE.
Harrisburg, Pa. — Szimet 

Pennsylvanijoj yra 54,783 dau
giau pasažieriniu automo'biliu 
ne ’kaip praeita meta Septem- 
berio menesyje buvo. Mete 19- 
27 buvo 1,318,560 o szimet lyg 
sziam raszymui yra 1,373,289. 
Iszeme operatorių laisnus 1,- 
698,311 ant varymo automobi
liu. Automobiliu bjuras surin
ko taksu ir už pavelinimus vi
so $25,268,211.84.

KELNES PRIEŽASTIS 
JOJO MIRTIES.

Chicago. —Sztai liūdnas at
sitikimas, kuris buvo priežas
tis netikėtos mirties Jono Bu- 
desko, 40 metu, o kurios prie
žastim buvo kelnes. Apie tai 
apsako i 
manskis, o buvo tai taip: Szy
manskis nuėjo pas Budeska 
nes buvo kaltas; už randa jr 
gailėjosi kad negalėjo jam už
mokėti, bet sake gal rytoj tai 
padarys. Ant to Budeska ne
sutiko ir pamatęs ant jojo ran
kos šuprosinta siutą kuri Szy
manskis su savim neszesi, pa
griebė nuo jojo rankos ir mete 
ant mažo gazinio pecziuko sa
kydamas: “kaip atneszi randa 
tai gausi siutą adgal.”

Szymanskis ant rytojaus nu
ėjo užmokėti randa o kada pa- 
baladojo in duris ir niekas jam 
neatsako, instume duris o kam
baryje buvo prieja daug gazo. 
Budeska gulėjo ant grindų ne
gyvas. Tyrinėjimas parodo, 
buk kada Budeska mete siutą 
ant pecziuko, diržas nuo kelnių 
atsuko k ra n uk a nuo gazo, ku
rio priėjo laike nakties in kam
barį ir Budeska užmūsze.___
MARIOS SUGRAŽINO JAI 

ZIEGORELI.
Chestertown, Md. — Auksi

nis ziegorelis kuri pamote Fio
rentina Lloyd, 14 metu adgal, 
kada lankosi Eastern Neck Is
land, likos iszmostas per vil
nis, konia toje paczioje vietoje 
kur ji buvo pametus. Vidurys 
ziogore'lio buvo Surūdijąs, bet 
lu’ksztas buvo geras.

ATIDARIS NAUJA IR
geresni Plentą.

Naujas

gon bu to

Milan, Italija f

19 UŽMUSZTI, 36 SUŽEISTI 
PER LENKTYNINI 

AUTOMOBILIU.
Laike auto

mobiliniu lenktynių ant Mon
za lauko,
Materassi, geisdamas pralenkt 
kita maszina invažiavo in sto- 
vinezius regėtojus
mas ant kart 19 žmonių 
žeide 36 isz kuriu ’keli

vienas isz varytoju

nžmuszda- 
o su- 
m i rs: 

Buvo tai avietines lenktynes,
katras isz varytoju laimes grei- 

varyma automobl- 
Po nelaimiai regėtojai

KIEK AMERIKIECZIU AT
LANKĖ LIETUVA.

Kaunas. — Lietuvos 10 metu 
sukaktuves gyvai sužadino pas 
Amerikos Lietuvius norą ap
lankyti savo sena tėvu kraszta. 
O Amerikas Lietuviams priim
ti Komiteto energingai atliktas 
Amerikiecziu kvietimo ir ju 
prįemimo organizavio darbas 
padrasino ta norą. Iszdavoj 
matome szimet gausu skaieziu 
svccziu isz anapus vandenyno. 
Laivais atvyko ir Komiteto 
priimtos szios ekskursijos: 1.
J. K. Miliaus — 60 asmenų, 
Kun. Albavicziaus

“Vienybes” A. Kun
droto vedama — 60, 4. Buksz- 
naiezio — 80, J. Szileikio ved., 
“Naujienų” ekskursija — 100,
K. S. Karpavicziaus vedama 
“Dirvos” 
menu, 7.

11

cziausia 
liaus, 
apsimalszino ir žiurėjo toliaus 
ant lenktynių.

BURTAI TARP ŽMONIŲ.
Kosov, Rusija. — Kad nu

stotu lyt ir kad butu gražus 
oras, Veržbovicu kaimuoczial 
iszkase neseniai palaidota la
voną jaunos moteres, nukirto 
jai galva ir padėjo gale kojų ir 
vėliai užkaso. O kad in kelias 
dienas tikrai nustojo, Ii ja,
žmonys intikejo, kad tas būdas 
pagelbėjo. Valdžia patrauko 
daugeli tuju tamsuoliu in suda 
ir kelis uždare kalėjimo.
NELAIMINGOS LAIŽYBOS.

Moskva. — Tūlas Rusis^kas 
oficierius likos perdurtas per 
krutino ant smert per tūla Cze- 
koslovakiszka rubežini

— 60, 3.
< <

o
Draugo”

gys, paktute gulinti dranga su 
kuriuonijgulejo idant ji pabu
dint. .KAda paeziupinejo, net 
suriko, nes jojo draugas buvo 
negyvas.^ Ant riksmo subėgo 
daugiau žmonių, kurie apreisz- 
ke jam, Jjįad numirėlis kolos va
landas n^lga’l mirė ir lauke gra- 
boriaus, kuris nakezia pribuvo 
pasiimti Javona ir klabeno in 
duris.* llĮitclio tarnai nežinojo 
kad Thoinpsonas inejo in taji

<1 T 1

ninkas apgijo.
PAVOGĖ PACZIA IR 

PARSZELI.
>*<Westoji,-Alinu. —Andrius 
Elders • likos atvežtas in czio
nais isz pavieto Kanabec in ka
lėjimą-idant atsedet bausme už 
padegimu. Priesz pradejima

daugiau žmonių kurie apreisz-

kitus trucintu. Profesorius pri- kambarini- mane kad nebasz- 
pa Ii ei ja i, 
truciznos

buk jisai 
del Mrs. 

Melba Lochum, kuri užtrucino 
savo sena vyra idant, isztekoti

si pa žino 
pardavė

už jaunesnio, kokio tai Press- 
ley — abudu likos arcsztavoti.

Brandoni taipgi pardavė tru- 
del pastoriaus Monroe, 
užtrucino

ciznos 
kuris
idant apsivesti su kita. Randa
si ir daugiau žmonių, kurie pir
kinėjo trucizna idant atsikra
tyt viens nuo kito. Daug likos 
aresztavota, o valdžia daro ty
rinėjimus toliaus.

TURTINGAS UBAGAS.
Sanders, Ohio. — Ana diena 

mirė senas žmogelis kuris už
siimdavo ubagavimu ir sukro
vė dideli turtą. Palicije ubago 
pravardes nciszdave, tiktai 
tiek dažinota
Francuzas. Grinczeleje rado 
paslepia visuose kampuose 18 
tukstaneziu doleriu.
TĖVO DVASE NEDUODA 
RAMYBES DUKTERIAI.
Smithtown, Pa. — Antanas 

Morenskis buvo priverstas isz-

Priesz • 
savo paezia savo’bausmes, dažiuretojas ka-

Uždegiau tvaria- žmo-

rakalis pavogė

tai

sarga,
paliėijai Petras Szy- ant rubežiaus arti Padvolicz-

BAŽNYCZIOJE

nciszdave
kad jisai yra

Grinczeleje

si kraustyt isz namo isz prie
žasties baidinimosi numirusio 
levo savo paezios. Morenskis 
sako, buk per dvi sanvaites, 
name davėsi girdėt baladosi
mai, o 
paezios atsidarydavo ir užsida
rydavo su trenksmu. Moren- 
skiene kalba, buk josios teva§ 
trys metai adgal, atome sau gy
vastį per pasikorimu už tai kad 
jiji noisztekejo už tojo vyro, už 
kurio josios tėvas geide jaja 
iszleist ir už tai josios tėvas po 
smert jai dabar neduoda ramy
bes. * ,
PER SAPNA DAŽINOJO

BUK JOJO PATI MIRĖ.
Rochester, N. Y. — Edvar

das Noonan, lankydamasis pas 
savo motina, laike miego, isz- 
girdo baisa savo paezios szau- 
kenti ji pas savo, kuria buvo 
palikes pamie prie geros svei
katos. Nelaukdamas ilgai, ap
sirodė, szoko in automobiliu ir 
kogreieziausia nuvažiavo na
mo. Rados duris užrūkytas, isz- 
stumo su keliu ir rado paezia 
negyva ant lovos. Noonan ^ne
turėjo vaiku ir niekas negali 
dasiprartt isz kokios priežasties 

1 J I A "■ i . ■ a

d urys mieg-kambario

•jojo motoro mirę. .,

Įėjimo užklausė jojo priesz ka 
prasikalto, aut ko Elders atsi
liepė: “ 
gui, kuris man keli menesiai 
adgal pavogė paezia. Apie pa
vogimu paezios mažai rūpinau
si, bet tasai
drauge mano numyfletina par- 
szeli ir taip ant jo perpykau 
kad uždegiau jojo tvaria.”

PATI GALI MUSZTI 
SAVO VYRA.

Willoinore, N. J. — Skvaje
ris Moyer turėjo pas save už
vesta skunda vyro prieszais sa
vo motore už nuskriaudima jo
jo su\ 'kumszczia ir kocze^ti. 

iszklauses abieju 
, buk motoro 

vyra draIlguvoje 
kitos moteres, ir už tai ji nu
baudė. Skvajeris apsvarstė 
kad motore gali ant savo vyro 
panaudoti ne tik kumszczia bet 
ir priversti ji eiti namo. Pa- 
cziulc yra pati nigerio West
inghouse Cuntiss. — Giliukis 
kad tasai skvajeris negyvena 
Schuylkill paviete.

GRABAS JI UŽMUSZE.
Chicago. — Stanley Gates, 

veždamas kelis grabus ir vie
na cimentini baksa, in kuri in- 
sideda grabas, susidūrė su ki
tu troku ir likos iszmestas isz 
troko o ant jojo užpuolė sun
kus boksas užmuszdamas ji 
ant vietos. t
SUDAS NEPRIEME JOJO 

KARUKO.
Now York

skis, likos ai’esztavotas ir nu
baustas ant 5 doleriu už pasta- 
tyma savo karuko ne vietojo. 
Kada Benas stojo priesz suda, 
pasako, kad negali užmokėti 
bausmes ir ar nepasiimtu ka- 
ruka už bausme. Sudže užklau
so jojo kiek užmokėjo už ka- 
ruka o Benas atsake kad 4 do
lerius. Sudže nesutiko ant to, 
dovanojo jam bausme ir liepė

l «•> -•*»

su\ 'kumszczia ir 
Skvajeris 
szaliu, » d a žino j o 
užtiko ’ savo

Skvajeris

nosztis laukan. V '

f

Benas Makov-

Wilkes Barre, Pa 
vaistinis plentas per Ashley 
kaina, skersai Jersey Central 
geležinkelio, bus užbaigtas ir 
atidarytas Novemberio 15ta. 
Naujas kėlės sutrumpins pen
kis goložkolio skerskolius ir du 
tiltus.

DVI ŽIURKES.
Dvi žiurkes rado kiauszini ir 

negalėjo juo pasidalinti. Bot 
mato lekia prie ju varna ir no- 
.i'i kiauszini paimti. Pradėjo 
žiurkes galvoti, kaip kiauszini
nuo varnos nusineszus in ola. 
Neszti! — nepaimsi. Risti —
gali sutrukti. Ir sumano žiur
kes sztai ka: Viena atsigulė, 
auksztieninka, paėmė kiauszi
ni kojukėmis, kita gi paėmė jai 
už uodegoą ir. kaip ant rogu-
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kos.
Aficierius vaikszcziodamas 

anoj pusei tilto, kuris eina per 
rtibežib, ‘susitaižino su savo 
draugais, kad pereis per tilta, 
atims sinkius nuo sargo ir at- 
nesz in Rusiszka szali.

Draugai priėmė jo laižybas. 
o aficierius sulaukės nakties, 
pradėjo ant keturiu slenkt prie 
stovinezio sargo. Kada bando 
atimti nuo sargo karabino, tas 
iszsuko jam isz ranku ir dure 
su bagnietu in krutinę kelis 
kartus, ir aficierius sukrito ne 
gyvas. Badai aficierius ir jo 
draugai buvo pusėtinai užsi
traukė tame laike.

Sargas už savo isztikimysta 
ir gera sergejima rubežiaus ąp- 
laiko sidabrini medali nuo val
džios.

rtibežiū, susitaižino su

ekskursija — 30 as- 
Vycziu ekskursija 

Viešnios vedama — 110 asme
nų, 8. kun. Matulaiczio vedama 
— 60 asmenų.

Be to daug grupiu atvyko 
per Prancūzija ir Vokietija, o 
taip pat nemaža atvyko pavie
niui. Viso priskaitoma apie 
2,000 atvykusiu Amerikiecziu. 
Dauguma praleis Lietuvoj va
sara, bet dalis ir pasilikea nuo
latiniam gyvenimui.
” MEILE”

BET KUNIGAS PASZAU
KE POLICIJA.

Szimet del szalto oro vasara 
atsitinka daug keistu dalyku. 
Viena isztokiu keistenybių at
sitiko ir pas mus Lietuvoj. In- 
simylejusi porele, kavalierius 
Sp. ir panele Ož., nerasdami 
prieglaudos prisnigtuose grio
viuose, užėjo in Patilcziu baž- 
nyczia “pasilsėti.” Liejimas in 
bažnyczia sziokiadieni ir ilgas 
joje buvimas atkreipė bažny- 
czios tarnu akis, kurie nuėjo in 
bažnyczia patikrinti poreles 
maldingumo. Ineje nieko baž- 
nyczioje nerado, taigi užlipo 
jeszkoti ant vargonų. Tik tuo
met pastebėjo
giedoriu suole ir

Pakvietė policija, ku
ri sustatė protokolą. Teisėjas 
nusprendė insimylojusiems po 
20 parų areszto arba užmokėti 
pinigine pabauda po 200 litu.

insimylejusius
“szliubavo-

ATGIJO PO PALAIDOJIMU.
Viednius. — Praeita savaite 

mirė czionais pati tūlo virszi- 
ninko ir in tris dienas po mir- 
cziai likos motore palaidota 
ant vietiniu kapiniu. Kada po 
laidotuvių lavono žmonis nuėjo 
namo, ant kart duobkasis isz- 
girdo vaitojima po žeme, kur 
moteres lavonas likos užkas
tas. Persigandęs paszauke tuo- 
jaus kitus žmonis kurie atkaso 
da nevisai užkasta graba ir 
kas buvo ju per nusistebėjimas 
kada atplesze grabo antvožą ir 
paregėjo gyva moteri.

Prisikėlusia isz numirusiu, 
tuojaus nugabeno in grinezia
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jantis.”

sargo kapiniu, po tam, kada vi- 
siszkai atsipeikėjo ir atgavo 
pajėgas, likos nuvežta
pas nuliudusi vyra, kuris isz
džiaugsmo apdovanojo duob
kasį keliais tukstaneziais dole-
nu.

MUSU VAIKAI.
Tetule, kiek turėjo me

tu Matuzelis!

t1

I

asz tu-

— Devynis szimtus.
—• O kiek turi tu tetule!
— Asz... asz matai...

riu 30 metu.
— Ar szitaip!... lai tėvelis 

pamilino ant 870 metu.
— Del ko!
— Ba kalbėjo vakar in po-

na Karolu, jog tetule esi sena 
kaip Matuzelis, •

2,497 KAIMAI LIETUVOJ 
NORI SKIRSTYTIS IN

VIENSĖDŽIUS.
Kaunas. — Žemos ūkio mi

nisterijos žiniomis, visoj Lietu
voj, iki sziu metu Sausio 1 die
na buvo paduota praszymai 
skirstytis 2,497 kaimus in vien
sėdžius. Isz viso 487,163 ha. Ap 
skritimis atrodo sziaip. Aly
taus apskr. 119 kaimu su 21,000 
ha., Biržų— 144 kaimu su 
23,000 ha., Kauno — 90 kaimu 
su 230,000 ha., Kėdainių — 99 
kaimu su 25,000 ha., Kretingos 
— 48 kaimu su 21,000 ha., Ma- 
rinmpoles ir Šeiniu apskr. — 
59 kaimu su 12,000 ha., Mažei
kiu — 30 k., su 11,000 ha., Pa
nevėžio — 330 k., su 75,000 ha., 
Raseinių — 138 k., su 21,00 ha., 
Rokiszkio — 189 k. su 25,000- 
ha., Sziauliu — 253 k. su 65,000 
ha., Tauragės — 178 k. su 28,- 
000 ha., Telsziu — 46 k. su 10,- 
000 ha., Traku — 167 k. su 26,- 
000 ha., Ukmergės — 219 k. su 
27,000 ha. ir Utenos ir Zarasu 
apskr. 385 k. su 55,000 ha.

Be to yra paduoti praszymai 
607 kaimu likviduoti bendras 
ganyklas ar servitutus, isz viso 
57,321 ha. plotas. Manoma vi
sus paminėtus kaimu ir gany
klų skirtumus per keturis me
tus atlikti, '■

t
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t t fc ’ Jkada ateivyste sumažėjo tai ir 
mažiau siunezia pinigu. Tuo- 
jaus po Svietinei Karei in vic-
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Gerai žinomas sportmanas 
Chas. Halstryn isz New Yorko 
susi lai žino ant 10 tukstaneziu 
doleriu, kad pereis pckszczias 
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nūs metus'buvo iszsiunsta per

per visas Suv. Valstijas, isz
New Yorko in San Pranciška, 
neszdamas ant pecziu maisza 
anglių sverenti szimta svaru. 
Toje kelionėje draugaus jam 
du dažiurotojai, kurio prižiu
ręs kad Halstryn ne “vogtu“ 
pasivažinėjimus automobiliuo
se nes turi pereit nemažiau 
kaip dvylika myliu ant dienos.

Tolumas isz New Yorko in 
San Franciska yra didelis, apie

ateivius isz Ameriko 700 mili
jonu doleriu, o praėjusi meta 
iszstenste tiktai 221,386,244 
doleriu ir vis eis mažyn.

Isz visu ateiviu daugiausia 
suezedina ir siunezia in savo 
tėvynė, Kinczikai, kuriu Ame
riko randasi apie 50 tukstan- 
cziai. Praeita meta jieji isz- 
siunte in Kinus apie 25 milijo-

...... —--- te J-o .
apie penki szimtai doleriu pri-l 
pupla ant kožnos galvos.
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4,000 myliu. Toms laižyboms
daug žmonių užsnnteresavojo 
ir net susitvėrė dvi partijos — 
vieni sako Halstryn laimes, ki
ti, kad negales padaryti tose lUj įvelti iiVfįMiva į/Mviaa/ii ivo 

kėliosios. Tarp žmonių eina lai- 
žybos už didelius pinigus.

Kas mislina kad svietas yra 
pilnas geni žmonių ir brangiu 
dovanu del žmogaus, yra daug 
t u rangesnis ne kaip tas, kuris 
mislina kitaip.

— Konia kožna mergina 
katra užsipuszina labai por sa
vo vesoilia, 

nūs doleriu, kas parodo jog ,81 suszvinkus boba.
— Geriau padarytu Lietu- 

viszkos mergeles, kad vietoje 
czirpinimo ant vargonėlių arba 
skambinimo ant fortapijono, 
iszsimokintu gerai virt valgyt 
ir skalbt.

— Amerikoniszkos moteres 
labai gailesi savo vyru jog tu
ri sunkiai dirbt, bet už tai ju 
kruvinos procios ne pasigaili.

— Tankiausia vyras su mo- 
, tiktai 

ba jaigu

Ana diena Chase National 
Bank, 57 Broadway, perneszc 
isz savo seno banko tris tu'ks- 
tanezius milijonu doleriu in sa-
vo nauja batika ant Pine ir

po vcseilai stoju-
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vakaras Kėlės vq;
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U L E jau buvo kone Bet Antanas vos perėjo slenk- 
nuailoidus. Buyo 
tai puikus Liepos

Buyo
'V

dantis isz miesto 
daj/bijiin'kais, kiujekrutėjo

skubipo namon in artipius kai
melius, f 
tarp savo mylimųjų.
cinancziiu galimu buvo pate- ' —

. . M te. I te te ■ * te te te te *' I

idant Nodciia perleist
Tarp

» f

minti du darbininkus kalban- 
czius tarp savos apie labai 
svarbu dalyku. Gftlima buvo

savos

tai reget isz juju nubudusiu 
veidu. .

♦ 4j,
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afi grinezios, kad sztai puolė 
kaip negyvas. Visi meitesi prie 
jo ir pradėjo liet vandeip ant 
veido jojo. Ite kokiam tai lai
kui atėjo vela prie saves. Ta-
<1a motina iszgelbetu vaiku me
tėsi jam in kojas dekavodama, 
bet jisai atsako:

Didžiausia padokavone 
del manos 'bus, jaigu pasimclsi 
szczyrai už sveikata mano pa
ežius, kuri guli lovoje. — Nu-
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padokavone

džiugus motina szirdingai tiko
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Nemažai žmones persieme 
atsitikimu kokis atsitiko ana 
diena Anglijoj.

i

Žudintojas ir banditas Evan 
MacDonald, likos nubaustas 
mirezia per pakorimą. Po pa
korimui lavonas likos atiduo
tas daktarui ant isztyrinejimo. 
Daktaras paguldęs lavona ant 
stalo iszejo ant trumpo laiko 
in kita kambarį, o kada sugry- 
žo, nemažai nusistebėjo maty
damas “lavona“ gulinti ir ka 
toki murmėdamas neaiszkiai. 
Daktaras paliepė savo tarnui 
apie ta atsitikima nieko nekal
bėt ir paleido szuvi isz revolve
rio tiesiog in kakta gulincziam.

Tarnas negalėjo užtylet taji 
atsitikima ir apsako apie tai 
kitiems. Valdžia ir tuom labai 
susijudino, nes jaigu žmogų 
karta nubaudžia mirezia už žu- 
dinsta ir tasai adgytu, tai ant
ru kartu už ta pati prasižengi
mą jojo negali bausti. Sklindąs 
užvestas prieszais daktara pa
sibaigė tuom, kad daktaras li
kos nubaustas aint visos gyvas
ties in kalėjimą.

Nassau ulycziu. Perkėlimas tų
jų trijų bilijonu doleriu užeme 
tris sanvaites su apginkluotais 
automobiliais ir daugeli detek
tyvu. Ir visa ta paroda atsibu
vo dienos laike.

’ »i i f
Nepamenama idant dienos 

teikė tiek pernesztų turto isz 
vieno banko, be jokios karisz- 
kos pagelbos. Banditai žinojo 
apie tai, bet nedryso užklupti 
ant t^jp milžinisžko skarbo,
nes juju priėmimas butu karsz- 
tas.

Adolfas Franco isz Kubos 
dagirdes buk prezidentas au
tomobiliu fabriko Durant, pa
dovanos $25,000 tam, kuris isz- 
ras geriausia būda kuriuom 
paigerint prohibicijc, parasze 
jam szitoki iszriszima: »

“Vienatinis būdas užtikrini
mo kad Suv. Valstijų gyvento
jai negertu svaiginaneziu ge- 
rymu, yra, nužudyti kožna 
Amerikoną ir ateivi, senus ir 
jaunus, moteres ir vaikus. Tas 
butu geriauses būdas, nes ki
tokia būdas nebūtu pasekmin
gas. Manau kad tamista sutik
si ant mano plano ir prisiunsi 
man 25 tukstanezius dovanu ir 
meldžiu prisiunsti da kolei vi
si yra gyvi.“
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mėnesinisAmerikoniszkas 
laikrasztis “Cherry Cyrele 
apskaito jaigu surinktu viso 
meto pieną Suv. Valst. ir su
piltu in viena didele pakalne, 
tai pasidarytu ežeras 4,622 pė
du ilgio, 2,699 pėdu ploczio ir 
38 pėdu gylio.

Tūlam kaime Siame, atsibu
vo veseil^, kuri pasibaigė 
paprastu atriti'Mimu. $yodbi- 
nis pulkas iszejo isz maklna- 
mio ir ejp ant rinkaus, kur ke
tino atsibūti pasilinksminimas. 
Sztai tarp žmoniu kilo baisus 
riksmas ir klfksmas. Didelis 
tigrisas insstoko tarp svodbi- 
ninku ir pagriebė nuotaka.

Vyras nelaimiingos moteres 
szoko ant jo ir duro su peiliu, 
o kitas szove in tigrisadu kar-

ne-

Yra žmogus gilukningiauslu 
ant svieto, jaigu atsitikus ne
laimei didelei nesirūpina. Bet 
sunku toki žmogų surasti, ku
ris neturėtu jauslos ant to, kas 
ji apsiaubineje, o vienok yra 
tokiu ir apie tai apsakysiu.

Senas farmeris Ohajui laikia 
praeito tvano jis sau spakai- 
niausia sėdėjo ant stogo savo 
stubos ir pypkia ruko... Pri
plaukė prie jo su vaite, idant 
gelbet ji... o jisai paszaukc.

— Gelbėkite pirmiausia ma
no kaimynus, tię labai bijosi, o 
man no skubu, palauksiu, kolei 
pypkes neiszrukinsiu.

— Del ko tu seni toki s ne 
jauslus,
isz vaitos, 
omo tavo visa turteli ir tavo 
visztas su būda...

— Ne taip szlcktai, — at
sako farmeris, — mano antys ir 
žąsys nenuskendo plaukinėje 
aplinkui grinęzele.

— Bet vanduo tau iszvarte 
medžius pieziu.

— Tai nieko szimet piezes 
neužderejo...

— Bet vandup jau per lan
gus in grincz;a ineibneje...

— Ir tas’ nieko ne kenkia. 
Langai buvo apterszti ir jau se
niai reikėjo mazgoti — atsake, 
szypsodamasis ir dūme savo 
pypkute.

— paszaukc žmones
— juk vanduo pa-

tu isz revolverio. Žvėris mirti
nai sužeistas paleido savo au-
ka ir nubpgo in krūmas. Apmi
rusia jaunamarte atgaivino.
Žinoma, kad Veselka pairo ir 
kožnas nuėjo namo nuliūdęs, o 
jauna motere neužmirsz tojo 
atsitikimo kojei bus gyva.

Žteunąi isztyrinejo buk žmo
gaus veisle paeina ne nuo pu- 
s^s milijono metu adgal bet 
daugiau kaip 1,250,000 metu 
adgal. — Ir tai tiek metu ture-

gaus veisle paeina ne nuo pu-

daugiau kaip 1,250,’Kili
"r |i t y »

jo pereit .pakol žmogus pastojo
tokiu, kokiu sziadien yra.

f
Pagal cenzuso bjuro apskai- 

tyma, tai Suv. Valstijose, Ame
rikoj randasi daugiau kaip 
penkiolika milijonu ateiviu, 
kurie kas metas riusiunezia sa
vo giminėms milijonus dole
riu. Daugiausia siunezia pini-

- gn tieji, gui 
in Amerjka,

f

tyma, tai Suv. Valstijose, Ame- W. IKASKAUSKAS 
PIRMUTINIS Lią^UVlSŽlCAŠ 
GRABORIUS MĄHĄ^OY Cipf
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Laidoja Vahūa’nu rellu. Pasamdo.. t . * «u Laidoja kanua numirėliu. Pasamdotieji, kurie nesenei pribuvo .ntom<)Hnu. d.i iJidituvlu, krik.z- 
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aate yral ®paigyvępe nuo ilges- • ‘ p *
fintu, veseliju, pasivažinėjimo Ir t t 
010 W. Contra St. Mahanoy City, '■ f;

tere susitaiko visame 
viename daigto ne, 
vyras katra motore ar mergina 
giria tai motore peikia.

— Jaigu katro vyro, • pati 
szventomis dienomis oitinoje in,
bažnyczia, tai ir vyrui rodosi,

*

Mano pati labai serga — kal
bėjo vienas isz juju — jau ne- 
dclc kaip nieko nežinau kas
ton dedasi, ne apteikiau jokios 
žinios. Kraujas mano net su-

jog gal,.. NesirupinOc Antanai, 
gal tonais nieko pikto neateiti-
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ant to ir atsiklaupus pradėjo 
melstis.

Ugnis pradėjo mažintis. Ta
da Jonas su Antanu nusidavė 
in savo kaima. Kaimuocziai su 
kliksmais nuvedė gera šamotą

szala gyslose kada pamielinu

jog ir jis yra pabažnu. *
— Kožna motore mislina, ■ 

jog kaip apsivyriuoja, tai kaip 
ant szimto arkliu užsisėda! o 
vyras mislina jog po apsipa- 
cziavimu sumolugo sustoja.

—. Merginai iszrodo, jog 
tas yra protingiausias katras 
ja kalbina paeziuotis bet kada 
apsipaeziuoja tai protingiau
sia vyra už nieką palaiko.

— Tiktai tada motore buna 
dora kada vyras nuolatos turi 
užsiėmimą namuose.

— Motore pripžainsta lai
kais jog ji buvo kame kalta, 
bet tuojaus tuom teisinosi, jog 
ir kita butą ta pati padarius.

— Del to mergos mokinasi 
grajyt idant kaip apsivyruoja, 
galėtu vyrai szoktie pagal ju 
grajaus.

— Jaigu katros moteres vi
sai apserga ir guli per tris ne- 
delias lovoje, tai konia kožna 
mergina mislina apie tai, kaip 
ji pasirodytu laike szermenu,

— Bartis su boba, tai taip 
kaip kate už uodegos traukt, 
tiktai paimk katei už uodegos 
ir trauk, tai katinas trauksis in 
priszaki ir padaro riksmo ne 
mažai.

— Kožnas vyras isz mote
res slapcziausia daigteli isz- 
gaus, kad tiktai žinotu, kaip 
prie to imtis. — Kožna motore 
mislina, 
galvos gražiau iszrodo, 
be skrybėlės. — Ir kožna viszta 
su kuodu ta pati mislina.

— Kol da mergina, tai nie
ko ne geidžia, tiktai kada vyra 
gauna tai visko užsimano.

— Moteres ant tiek yra lai
mingos, jog ne žjno kas tai yra 
turėti boba.

jog su skrybėle ant 
negu

ko, nes butu jum davė žinot,— 
ramino jojo draugas.

— Skubi'nkim Jonai nes jau 
suvis sutemo ir beveik devinta 
adyna. Per girria eiti tai pavo
jingas kolos nes nesenei likos

/I '*

užkluptas kokis tai ponas ku
ris ’važiavo in miestą — tarė 
Antanas — norėdamas uŽ- 
mirszt apie sorganiczia paezia. 
Tikiuosiir jog mus neužpuls, 
nes nelabai isz to ka naudotu, 
dvi poros drapanų mažai ka 
vertos, o ant galo paskui mus 
da eina darbininkai — atsake 
Jonas.

Kada taip ėjo valandėlė, An
tanas dirstclejas indesžine sza
li, kur keliai skyrėsi, paregėjo 
stiilpa ugnies ir kibirksztis ku
ris augo kas kart didesnis ir 
apszvietinejo visa aplinkine. 
Vienkart paregėjo ugnini stul
pą ir Jonas ir kiti darbininkai 
einanti paskui juos; Jonas pa- 
szuukc in An t a na:

— Eime groieziau! tai ug
nis Valaicziuose, gal reikalau
ja pagelbos, eime, f

Antanas nelabai norėjo tikt 
ant to, atsimindamas apie ser
ga nezia paezia namie nes atsi
minė sau jog gyventojai Valai-
ežiuose reikalauja didesnes pa- 
gelbos ne kaip jojo serganti pa
ti po apgloba geros kaiminkos 
ir pasuko in szali deganezio

‘kaimo.
* * *

Doge grinezia ir tvartas ūki
ninko Baltraus. Kaimuocziai

* fkelio narsuna kuris iszgelbe.jo 
dvi gyvastis nuo smert, po tam 
sugryžo vela adgal.

* ♦ *
Su plakanczia szirdžia prisi-

,artino Antanas prie savo grin- 
czios, o priesz ji iszejo kai m i n-, 
ka, po kurios apgloba Antanas 
buvo, palikes savo paezia.

Toji paregėjus ji paszauko 
su džiaugsmu.

— Garbe Dievui,
, oi su jusu pa

ezia buvo laibai szlcktai, priesz 
keliolika adynu mislinom jog 
ne bagete atsiskirs su sziuom 
svietu. Buvo ir kunigas. Per 
kėlės paskutines naktis ne akiu

gryžbi Antanai

negalėjo

jog su-

užmerkt nes dabar 
aeziu Dievui, pasidarė jai ge
riau ir užmigo nesenei.

— Aeziu Dievu, — paszau- 
ke Antanas, — Sutvertojas isz- 
klausc tikros maldos gerade- 
jingos moteres ir iszgydc mano 
paezia.

Ligone isztikruju turejosi 
geriau o po keliu dienu suvisai 
pasveiko ir atsikėlė.

Garbe Antano, kokia sau už
sitarnavo, prasiplatino kaip 
žaibas po visa aplinkine ir nuo 
tojo laiko visi žmones paguo
doje Antana da daugiau kaip 
priesz tai.

JAUNAS DAKTARAS.

prisižiurinejo nuleido rankas 
perimti baime ir nežinojo kaip 
imtis prie gclbinimo. Grinezia 
ir tvartas dogo kaip sziaudai. 
Baltraus nebuvo namie, o jojo 
pati paregėjus ugni, apalpo isz 
iszgastios. Apie gelbėjimą 
daigtu nebuvo ne ka mislyt, 
nes ugnis platinosi greitai. 
Motores mėtosi gelbėt Baltru
viene. Kada pasiseko joms ant

— Tai mislini uždėti ofisą 
szitam miestelyje, bet ar tu da 
no per jaunas daktarauti T

Jaunas Daktaras: — Taip, 
taip, asz kętinu vaikus ir mer
ginas gydyti isz pradžios. *
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Gydo Malcrija ir greita palengvina 

Galvoa Skausmą, Svaiguli ir Atairu- 
i!____ • i____Jz,

Prigelbati praazalinima 

Nuodinius ir labai gera* del auteiki- 
ma 

i —

Ii 
I

• • 1 • V 7 • 1919 4 ‘vgirna isz priežastie* tuom-laikinio už
kietėjimo.

gausaus szlapumo isztusztinima.
< u i i1 '_ i r > * x f. ______

$1,000 TIK UŽ 60 CENTU
Ka tas tūkstantis doleriu žmogui 

reiszkia, jeigu jie yra apimtas ko
kios nors ligos bei viduriu sugedi-

linksmas ir invairiu nesmagumu ap
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk
sini kaina parodytum, tai jam malo
nesne butu sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi, jeigu jautiesi esąs Ap
imtu kokiu nors nesmagumu,' tai _
greit reikalauk musu vaist-žoliu nuo atsakyt nes dideliam sumiszi-

mo? Toks žmogus yra susiraukęs, ne
linksmas ir invairiu nesmagumu ap
imtas. Jaigu tokiam žmogui ir auk- 
1
nesne butu sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi, jeigu jautiesi esąs ap
imtu kokiu nors nesmagumu,' tai

bile vienos žemiau pažymėtu ligų ir 
atgauk savo sveikata.

Vaistažoles yra nuo sokaneziu Il
gu: viduriu užkietėjimo, skilvio ne- 
malimo, nenoro valgyt, strėnų Ir pe
cziu skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), perszalimo, skaudėjimo po 
krutinę, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, szlapinimosi lovoj, ir 
kitu ligų. Atolunsk OUc. tai gausi 
vaist-žbliu, kurios jums sugražins ą .j* a » * ..

galo privest jaja prie gyvas
ties, pirmu'tiniai josios žodžiai 
buvo:

......... Mil— ■Mfcf II u II,

I«.| ,> W II a II -W "im * ' ' M • 4 1 W » " • * f JI teį.

budu užsikroėzia 
vaikai, szliaužiodami po aslą, 4 1 • 1 1 • • • •
na, kas pas sodieczius dar la
bai tankini pastebiama. Gaji 
užsikrėsti ir skalbėja skalbda
ma skepetėlės kuriose sudžiū
vo džiovininko skrepliai ir t.t.

Tuo nemažiau, paminetasai 
užsikrėtimo būdas turi tik at- 
sineszanczia reikszmc, svar
bia usia-gi rote tame atsineszia- 
me loszia pilvas ir plaucziai.

Ilgai žmones mane, kad ser
ga neziuju džiova gyvuliu mesa 
negresia jokiu pavoju. Dabar 
ta "nuomone sugriauta, nes ban
dymai darode, jog neužtekti- 
nai isz vi r ta l>ei iszkepta mėsa 
užlaiko pilnai nuodingas bacil
lus. Bet daug sykiu pavojin
gesnis už mėsa yra scrgancziu- 
ju džiova karvių pienas, tuom

tankiausiai I

ant kurios skrepliuos ir erpjan-
1 ♦ '« • A «• «

sineszanczia reirkszmc,
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Skautas Povylas A. Siple 
likos dszrinktasPa.isz Erie

per kapii'tona By rd, draugauti 
jam in Pietini Poliu, nes buvo 
tinkamiauses vaikas ir geriau
sioje sveikatoje.

1

| DŽIOVA IR JOS AUKOS |
’ 4 .JI*

A. J. SAKALAUSKAS
1

LIETUVISZKAS GRABORIUS
T ’ . i I j* k i 4 1 .i . T . *

J

Shenandoah, Pa.331 W. Centre St
(Bel! Phone 872) 

••
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Kur vaikai, ar iszgelbo-
ti? • | .

Niekas negalėjo jai, ant to

me niekam ncaitojo ant mislics 
apie vaikus. Szauksma nelai-
aringos motinos iszgirdo einan-

kitu Ilgu. AUii|nsk 60c. tai gaust 

rroikata, panaikins minėtas ligas.
Jeigu kenti nervi) aui^n^a, galvos '

I * I

ti Antanas su Jonu, f A

Antanas iszgirdos graudinga 
verksmą Baltruvienės, nemis- 
lydamas nieko, szoko in degan- 
ežia 
nedavė matyt regėtojams

į

I t A*****9*
*
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skausmus, užima ausyse, i^učmara, 
sdrdiss liga, tai atsiunsk 85e. o gau
si mus? nusius vaistus, talp Vadina^ 
rtus <fNsrVu Preparatas.0 tier* 11-

ja, tai atsiunsk 85c. o gai 
usu rausius vaistus, taip vadin

' r 3 L . _ *1’1

ga yr* Ubai bloria dalykas, bat mu 
|A‘ “ 11

didesne blcde atnesza, kad juo- 
mi daugiausia maitinasi vai
kai, kuriu organizmas negali 
kovoti su insiveržusioms jon
baciĮlomis. Sztai szita tai svar
biausioji džiovos tarp vaiku 
iszsiplėtojime priežastis!

Bet visutankiausia užsikre- 
cziama per plauczius. Sergan- 
cziuju džiova skrepliai, prie 
žinomo ligos iszsipletojimo 
laipsnio, kibždete kibžda ba
ci Įlomis — ir prie tam labai 
nuodingomis. Jau ir dregname 
stovyje toki skrepliai pavojin
gi, bet dar didesni pavoju per
siūto jie iszdžiuvc, pavirtę in 
dulkes, traukiamas in plau- 
czius su kvėpuojamu oru. Svei
ki plaucziai gal daugiau ar 
mažiau pasekmingai kovoti su 
tomis bacillomis, jei jos tetrau
kiamos apribuotame skaieziuje

Kasžin ar daugelis isz musu 
skaitytoju turi teisinga supra
timą apie džiovos iszsipletoji- 
ma. Kasžin ar daugelis isz ju 
sutiks, kad džiova kasmet nu- 
sinesza kapuosna daugiau au
kų negu baisiausios epidemijos 
ir didžiausios kares.

Viena tik mintis apie kare 
arba mara iszszaukia mumyse 
sziurpulinga baime, tuomet 
kaip mes gana ramiai sutinka
me su faktu, kad musu tarpe 
gyvena tokia daugybe džiovi
ninku! Kuom paaiszkinti ta ir trumpa lauka; bet jei tos in- 
keista isz pirmo atžvilgio apsi-
reiszkima? Žinoma tuom, kad 
prie džiovos, kaipo prie kas
dienines žmonių naikintojos, 
mes paspejome priprasti, tuo 
tarpu kaip kare ir epidemija 
užpuola mus netikėtai.

Kaip tai nebūtu, bet baisioji 
liga varo savo darbo, pakirs- 
dama kas metas vis daugiau 
gyvybių ir stl ypa.tįpęe, meile

traukiamos žymesniame skai- 
czinje ir ilgesni laika, tai prie
žastis užsikrėtimui gana dide
les. Jaigu-gi plaucziai nevisai 
sveiki, tai užsikrėtimas neisz- 
vengiamas.

Isz pasakyto, skaitytojas 
pats lengvai gali iszvesti, kad 
tikriausioji apsisergejimui nuo 
užsikrėtimo džiova priemone 
—r. tai szvarumas. Tad reikia 
nespjautj, neakrepliuoti ant as
los, žiūrėti in skreplius kaipo 
in pavojinga nuodinga dalyka, 
kaipo in dudanezia užsikrėti
mo versme, — kokiu jie, isz- 
t ikru j u ir yra — sztai elemen
tarinis higijenos instates’, kuri 
mes visi turime gerai insite- 
minti. Tuom daugiau reikalin
ga ta pažiūra ineziepinti vai
kams.

Sergantieji džiova niekados 
neturi užmirszti, kad jie gal ki
tus užkrėsti, todėl pirmu-pir- 

’ f V . La .

iszsirinkdama vaikus ir jauni
mą.

Tuom tarpu, kaip daug mes 
galėtume padaryti tos ligos su
mažinimui, 
nors pamatinius instatus kovai 
su ja! Kiek au'ku butu iszgel- 
beta, 
nors 
mones apsisergejimui nuo jos!

Bet, viename atsitikime — 
neatkreipimas .atydos ir leng- 
vamanyste; kitame — tamsu
mas ir apsileidimas; trecziame 
— sunkios ekonomiszkos san- 
lygos sutveria toki padėjimu, 
prie kurio ta žmonių plega dar 
ilgai szels, begailestingai isz
si neszdama isz musu tarpo ne- 
suskaitliuojamas aukas.

Pirmiausia reikia žinoti ir 
tikėti, kad džiova —- limpanti 
liga ir kad daug lengviau nein- 
leisti jos organizman, negu isz- 
vyti, kuomet jau ji inejo. Nc- 
užlaikymas 
apsigynimo priemones, gali 
kartais tarnauti per ilgus me
tus baisiu baisiausiu kaneziu 
versme kaip mums, taip lygi
nai ir artimiems mums žmo- 
niems.

Bet kaip-gi užsikroėzia džio
va?

Pirmiausia per oda. Taip, 
pąvyzdin, jei baciUos paklius 
nors in z visai nežymia odos 
žaizdele, tai gal atsitikti užsi
krėtimas — isz pradžios vieti-

jei pažin tumėm

jei mes užlaikytumcm 
e le m e n t a r i sz k a s i a s p r i e -

pąprascziausios 
priemones,

niueziausia jie netur bueziuo- 
tis. Taip-gi jie 'turi ypatinga

L 4atyda atkreiptu in skreplius; 
visugeriausia rinkti juos ne 
skepetelesna bet in tam tikras 
spjaudinyežias, kurias tankiau 
szvaryti gesintomis ‘kalkėmis. 
Baltinius pirm skalbimo reike 
iszvirinti žaliamjame muile.

Džiovininkui mirus, reikia 
tlesinfekciruoti kaip velionio 
daigtus taip ir butą, kuriame 
jis gyveno.

Tai-gi atkreipkime rimeziau 
atyda in džiova ir jos aukas!

j) K. RĖKLAITIS
Lietuviazkaa Graboriul
Laidoja numirėlius pa- 

j gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagelbi- 
ninke moterems. Priei
namos prekes.

BIS W. Apraer SI.,
■ AHAMOY CITY, PA. 

Į“ 80S MAlikKT RT., 
TAMAqi'A, PA.

>.... „r
Nuliudimo valandoje suteikiam 

'geriausi patarnavima. •-pa >• 9 ___ _____• •
site pilnai užganėdinti.

Isz Mahanojaus jeigu kas parei
kalaus mano patarnavima tai mol- 

pribusiu in

4-
> A '

I » Palaido jima 
atliekam rūpestingai ir gražiai. Bu-

džiu num telefonuoti o
> Telefonas 872.dcszimts minutu. M

....te -y

da grinezia, ’o juodi durnai YdgW G^ninimas
F-*--1R<--

^9^^

“1

!

nis, o paskui ir abelnas. Tuom
|

MERCHANTS BANKING TRUST CO.

J, X

MAHAN O Y CITY, PA.

3-czia Procentas už j ubu pinigus ir saugumas del jusu 
pinigus yra geriaus negu 10-tas Procentas, be jokio 
saugumo.

MBROQANTS BANKING TRUST 00., 
moka 3-czia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir tą 
suma icas-kart augau didyn. Yra tai saugiau ir geriau 
dęl žmogaus kuris dirba ir czedina. Dekite savo 
pinigus ia Mita Banka o pereit^riMte ir matyri^.

daugunmn PryaenĮo.

i ar 
gavosi laimingai in grinezia ar

. \ " I 'a r- J - J- I. * a ’’ 1 ate.

dideles nekantrybes. Visi aky
vai lauko sugryžimo, Antano.

Vos kelios sekundos persite-

siroko apjuodęs žmogus nuo

pražuvo ugnyje. Užėjo laikas
. L 4 — - L " 1 te * te. «a * ' * .

Namu Prižiūrėjimas
■ n1 * •* ' c -n ’ » **

N

Kožna moteris ar mergina 
privalo turGti szia knyga

I

pinigus yra gerinus negu 10-tas Procentas, be jokio

ir ji turėtu rastis kiek- 
; vienam name. 162 puslapiu 

didelio formato. Drūtais 
l audeklinais apdarais.

Preke tiktai $1.50 
'r> ' ■ ■£’ ’

|S-oą

i
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1
ko kad isz doganezio namo pa-
r ,~
durnu su dviem vaikais ant

. f

ugnis da noin^ignvo te miog-

W Narvų, PrdęaratM užbėga t^l U 

ma. ĄUluak lbė. o gausi

iollii pardavinėtoja! vliaėse taieMtud- 
ŽinCAITIŠ

si fiUM stnrt M. AMI® kurioje vaikai gulėjoj

- | "J i» ' ’

■“.“f. *
Ąuluak 10c. o gausi musu žolių

Ir knygų katalogą. Reikalingi musu

M. ŽUKAITI8,

I

ranku, Vaidai buvo gyvi, nes
I

■

7 ^^8!

moka 3-ozia Procentą už jus u jįu taupytus pinigus ir tą 
t 
dęl žmogaus kuris dirba ir czedina. 
pinigus in szita Banka o 7 4
kąip tfli Pinigas augą su pą

Dekite savo
te . . J ' M '
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4 PO AUDROS
ISZ ŽEMAICZIU GYVENIMO

NAUJAS PAŠA ŽIŪRINIS LAIVAS. Jau apie taisės szalis negaliu

r
I

I I

Asz
I.

f

«

i

T BRwnmi niMiiiim amm •••••• niwimmw

Kur randasi Lietuviai 
maiszyti, 

Apsiveda su Protestonkoms, 
Kaip tai Lietuviai sako su 

pagon’kom.
Kokis buvo ju razumus, 
Tokia ir ju gyvenimas, 

Net apsakyti gedą, 
Tegul Dievas sergsti kožna 

viena.
Tokiu poru gyvenimas kaip 

laukiniu, 
Kaip atlikusiu paskutiniu,

» » J*

I7

Newport New?s, Va., dirbtuvėse laivu, likos nuleistas in

Mti

ja in tokias kil-amžius pripratusioms girdėti Krasauskis 
galingus varpus, didinga su- pas invelo, kad nebėra kaip 

jam atsakyti. Alyzas nematy
tas per tiek metu, Krasauskis 

das atrodo labui juokingas. Ta- bemaž kas vakaras atsilanko...
kartu jis primine, kad Pagaliau, Alyza ji

turtine, toks inizornas vieno
ai-

• • •

manau, Levele, tu jau 
savo Lyzeli suvisam varpo ir dvieju signatoriu 
užinirszai. Visuomet 
matau vaikszcziojant 
su tuo,—su tuo, kaip

jis vadinasi, ar Krasauskis ar 
kas!... *

Kalbėjo Gruiniene Žyirblai- 
tiszke įevysei Pauksztaitei in 
ausi prisikiszdama, nes nenorė
jo, kad kiti in bažnyczia einait- 

\tieji iszgirstu, apie ka ji kalba.
Gruiniene buvo nieko sau 

žmonele: vikri, apsukri, ne ko
kia davatka! Reikalą greitai 
suprato ir žinojo, kaip apsisuk
ti.

Levyse Pauksztaite irgi
buvo isz kelmo iszspirta pa
stumdėlė! Jauna, aukszta, 
lanksti, kaip ir visos Alsedisz- 
kes; be.to, ji buvo graži, turė
jo puikias, geltonas kasas ir 
gyvas akis! In bažnyczia eida
ma, szilkinc skepetaite taip 
gražiai susiriszdavo, 
patys is^iidieje jaunuoliai 
viena svki dirsteldavo ir ne

nmna rino, 
palaidojo, pavargėlius užmelde 
pati nesyk i poterėli

no

Jauna,

kad net 
ne

syki dirsteldavo 
viena grukszni seilių nuryda
vo.

Levysos tėveliai jau labai 
seni, diena isz dienos laukia, 
bene atsitiks kam pavesti savo 
žemele, bene atsitiks už ko isz- 
leisti savo vienturte mylima 
dukrele. Ag, juk buvo atsitiko! 
Buvo! ^ik žiaurusis karas pa
gavo: iszejo ir negryžo....

— Kaip sau nori, coco — 
atsiliepė Levyse, kiek parau
dusi — ilgai nesziojaus szirdy, 
bet juk ar taip versi ar kitaip, 
vistiek nebegrysz... Žinai, kai 
atsimenu, szirdyje taip negerai 
pasidaro, taip negerai... 
tais net apsiverkiu...

— Geriau ir nereikejo. 
Tesc Gruiniene. — Rimtas bu
vo. O dar koks darbininkas! O 
koks meistras! Tokio antro vi
soj parapijoj nerasi. Ak, juk ne 
vienam Lyseliui, ne vienam... 
Juk daugelis iszejo, keli sugry
žo!...

— Pirma rasze, o paskui ne. 
Paskutiniame laiszke paraszc, 
sako, iszeinu in frontą, nera- 
szyk, nes vistiek laiszkas nepa
sieks. Taip ir dingo be žinios. 
O jau juk tiek metu!

— ”*^fan rodos, jau ir užmir- 
szai, kas mirė! Bereikalo be
priminiau. 
Krasauskis.

— Geras, ciocc, bet prie 
pirmojo pamylėto pati szirdis 
linksta....

— Taip jau yra! Ir asz pa
ti, kol dar jauna buvau, buvau 
prisiriszusi. Ir poteriai ne po
teriai būdavo ir malda ne mal
da! Kaip kokia pikta dvasia 
buvo in galva inlindes! Bet 
kai reikėjo, nusikraeziau! Taip 
ir tau, susidraugausi su kitu, o 
pirmasis, 
niais!!

Tuo taniu moterys priėjo 
prie Alsėdžių. Palankoj, prie 
sraunios upes atsisėdo kojų 
auti; ežia margavo daug žmo
nių tai pradedaneziu, tai bai- 
gianeziu autis. Greit ir bažny
čioj suskambino. 

* *

Bet koks ežia dabar skambi
nimas vienu varpu ir signato
riu! “Lingu langu, lingu langu 
bam... Lin^trlangu, lingu, lan
gu bam...” Priesz kara ne taip 
skambindavo! Buvo bent ko 
pasiklausyti:, keturi, penki di
deli varpai, tai net szirdis dre
ba ! Rodpe, kalbete kalba:(* Dn- 
szia danguj, kun’s po žemes... 
Duszia danguj, k u n’s po že
mes...” Arba net Lieplaukisz- 

Iszjįre motina kankal

Juk tau geras ir

ciocc,

tatai, nebebus omi-

kiai: “Iszyire motina kanka! 
putros, biski daug! Iszvire mo
tina kankal putros biski 
daugl../’ Vienu klausant, pasi
daro be galo liūdna, o kitu 
linksma, jei nori ant vienos
kojos sukis!0

Dabar gi Alsediszkiams, per
Ii. ' ta*

szirde, žiauri szmekla
“perkan

do” už, jo vole, tai juk viską

ra.

eziau, 
ežiuose laukuose taip nesenai 
siautė nuožmi karo szmekla, be 

, kuri
kruvina savo radka skyrė vy- jis jau gavo! Juk atsiskaityta,
rus nuo žmonos ir vaiku, bro- kaip padoriai mergelei pride- 
lius nuo seserų, vaikus nuo tė
vu ir mylimuosius bernelius 
dobilėlius, nuo mylimųjų mer
geliu lelijėlių... Ta pati baisio
ji karo, beprasmio ir betikslio, tuose, 
szmekla gynė pulkus Zomai- 
cziu jaunuoliu in tolimus Rusi
jos knvsztus už cara, už savo 
engika galvas padėti, ta pati 
nuožmioji szmekla tramdo juos 
po nuožmiai skurdžius belais
viu logerius, ta pati likusiųjų 
naszlaicziu skruostus gausio
mis aszaroms nusejo laukus us
nimis apželde, girias isznaiki- 
no, atnesze in tėvu žeme skur
dą ir varga.... O, buk prakcik-

.......................... Pi’i- 
va i kszczi o ti gra žiu ose 

, marmurinėmis 
o gal... o gal kokia

Ar no

” *",

BALTRUVIENE Per dienas muszasi, 
Nuolatos kaip szunes ėdasi.

'Niekas juju nesuvaldo, 
Su buteliais ir bliudais galvas 

1 skaldo,
Apsidrasko ir drabužius, 
Ant ulyczju daro juokus. 

Ant tokiu bjauriu Lietuviu 
Žiuri pracigiai kaip ant 

žvėrių, .
Pecziais trauko, — dyvinasi, 
Isz tokiu laukiniu piktinasi. 
Turime nemažai vyru tokiu, 

Isz tamsesniu lietuviu, 
Ka per savo apjakima, 

Pagadina sau gyvenimą. 
Lietuviams tas neiszpuola, 

Imti už moterį kokia papuola, 
Nežiūri ne kokia viera, 

Pas juos skirtumo ne yra.

Jus rūteles funiu nedarykite 
Nuo tokiu szposu atši

pinti n’k i te,
Kaip tai La k a va iros paviete 

buvo,
Laike Veselkos kuri atsibuvo; 

Da to neiszaiszkysiu, 
Sziadien nu'tylesiu.

* *

Kaip in Pilamadelpije bobeles 
atvažiuoja,

rJkii norints gerai paulavpja
Ka<la isz Skuikino pinigėliu 

atsiveža,
Tai ne cento namo neparveža. 
Po kokius ten institutus ir 

s z |> i c z i 1 i s t u s v a 1 k i o j e s i 
Rodos del saves sveikatos 

jos'/k os i,
O tuom 'laik daug pinigu 

praleidžia,

y

Antra, Krasauskis jai da
bar artimas, geras, priprastas, 
namiszkis... Alyzas gi tiek me
tu gyvenos svetimuose krasz- 

iszmoko gražiai elgtis,
gražiai rodytis, puosztis, 
prato 
kambariuose 
gatvėmis;
Ruse, ar kokia Vo’kyte insiga-
vo. Kam gi jai Alyzo? 
užtenka K ra sa u s k i o ?

Prabėgo kelintas savaiezin 
Alyzas niekur nesirodo. Tur 
Imti nenori maiszytis in musu 
vaygszu driskiu buri! Iszponc 
jo! Kokia ten beda! Kokia be-

, Lietuvoj Vo
kiecziu kareiviai! Gyveno ge
riau, kaip ponai! Ko jiems tru
ko? Nebent gulbes pieno.

Tjcvyse, tokiais sumetimais 
nusiraminusi, vis ir vis labiau 
lindo prie Krasauskip. Szis jos 
nesiszalino; patiko, nesibaido 
ir maste savyje, ; 
ankszcziau padaryti vestuves. 
Kalbėjo tuo reikalu ir su senais 
tėveliais, nesyki prisiminė ir 
paežiai Levysei. Szi, žinoma, 
nei prisako, nei atsake. O lai
kas vis bego ir bego.

TV.
Viena Szventadieni 

miestelyj susitiko ir Alyza.
— Laba diena!

Dėkui už laba diena... 
Sveikas senai .bematytas! Tsz- 
tikruju manome, kad jau nie-

ta 11 n c i a. 1\ i<iii c s a m ■ i a i |dą kentėjo ežia,
Taip ir musu Levyse palydė

jo savo mylimąjį in kara, apsi
verkė, pabueziavo... ir daugiau 
nemato. O dabar, kai Gruinie
ne ji primine, kaip gyvas priesz 
akis atsistojo! Kaip gyvas!

Jis atėjo paskutini syki at
sisveikinti. Kalbėjo su tėve
liais, pavalgo pietus, pasako 
sudie ir iszejo... Senoji motina 
isz sudziuvusiu akies raukszliu 
iszspaude didele aszara, sena
sis tėvas atsiduso ir smarkiau 
pypke užtraukė. Lyzelis, ta
cziau, užsuko pas Levele in ka
marėlė... Ilgai juodu kalbėjo, 
ilgai sėdėjo žodelio nepratar
dami, nes skausmas vore...

— Ar besugryszi?
— Su...
— Sztai 

daknyge... 
Asz isz jos meldžiaus

Lyzelis,

vandeni szis naujas milžiniszk is 34,000 tonu sunkumo laivas 
4 ‘ Virginia ” 
in Panama.

varomas elektriku, kuris plaukines isz Ame ri ko

mas iszpirkdavo, rodos, amži
na pragarai... Kas jam turtas

ar vėliau ar prjesz tai! Kas jam ūkis! Kas

MINERS’ ASTHMA IR 
NOSINIS KATARAS

Gerklinis kataras, Bronkitis, Ger
klinis kosulis, Sunkus kvėpavimas, 
Katariszkas kurtumas, Užimąs gal
voje, Priszakinis galvos skausmas. 
Neužmokama gyduole vartojama 
su stebotine pasekme per 30 metu. 
Preke 25c. per paczta. Iszrasta ir 
parduodam vien tik per
THE HAMPDEN LABORATORY 
724-736 MULBERRY STREET 

READING, PA.

Stinke proce savo vyro 
iszlciilžia.

O jus vyrai cimbolai, 
Ąr tai daro'te gerai?

Kas isz tokiu bobų gali būti
Turi vyras kanecz prapulti.

* * *

Szenadoryje buvo krik.sžtynos,

si kobiniukai... O tai blogas 
ženklas. Jos kūnas pradėjo 
žymiai drebėti, kaisti, 
vais kažkokios elektrines ban
gos szelo... Ka jau padarysi! 
Boba dar jutima, kaip gudro- 
liai sako,

si kobiniukai...
nc-

o ner-
pagalinus ir 

duktė Kaziune su 
pasogos! Kas jam 
tas vargas yra apmokamas no 
pinigais, 
vertos žaizdos yra tuojaus 
gydomos ne vaistais, bet pa 
ežiu stebuklu!

Dabar Alyzui Lpvyse atrodė 
lyg ir svetima,, nors kad ji bu
tu jam svetima niekam nepra
sitarė, nei; mastyto, ne.maste! 
Tacziau, atrodė lyg/sy\T,ima! Ji 

— Atsake pasivogdama diVstehklavo in 
a ir mastydavo, kaip 

jis yra gyvenos, 1c/u|įBC tik toks 
liesas, bot molynas,, ar tiesiog 
pilkas... Toks apstus kario gy
venimas, 
daro!

Levyse dar syki < 
vogeziomis Alyzui du 
pamano gana bloga misle. 
pasirodo, kad Alyzo gyveni
mas visai sumusztas, sudaužy
tas, kad tos veido domes pada
rytos ne vargo, bet netvarkin
go elgesio neribotos 
Ir jin prisiminė Krasauskis 
riebus, kaip ajiipenotas meitė
lis, spritnus, nelyginant ožiu
kas! Na, jis saviszkis, mažai

Lev v so

jam ūkininko 
50 boktaru 
vargas, jei

bet perlais, jei jo at- 
už-

su temperamentu... 
Vyra in kara paėmė, norėjo su 
kitu apsivesti 
szliubo nedave... Kartais Grni- 

apsiniesdavo 
o kartais tiek

droždavo, kad net rausti priei
davo! Pas ja buvo keliami in-

meno 
esant i

bot klebonas

davatka 
tol nu-

•rn

O

*

Lai užtino gerkle ne vienos, 
kaip Ąnglikai pro szali ėjo, 
Tai ant tosios grinezios 

. . žiurėjo.
Muslino kad velnes smaugė

ANT PARDAVĖiu O.

Du namai ant puses loto, prie 
907 K. Pine St., ir 90G E: Mar
ket St., geriausiame padėjime. 
Namas ant Pine St., turi szilu- 
ma, maudykle ir kitos visos vi- 
gados. Taipgi parsiduoda na
miniai daigtai. Ateikite pama
tyti. f Galima pirkti pigiai. 
Kreipkitės ant adreso:

Peter Traskauskas, 
907 E. Pine St.,

Mahanoy City, Pa.

Žydą, 
Ba tokio gieda lo negi rd ėjo 

niekada.
pas i linksni •-vairus vakarėliai, 

nimai, nes tai padėdavo jai nu
siraminti. Ir dabar ji pamano 
savyje — kiek tu kalbėsi tiek, 
o asz vis labiau mokėsiu prilys- 
ti...

❖asz nupirkau mal- - -
<ada nebesugryszi. 
ji in Alyzo pasveikinimą. 
_______ i staiga 
criksztolinis kraujas, 
Aloj iszsiversz isz po permato
mo ju szydo; rudos akys 
Aesnojo, rodos, jose aitrus jaus
mo sūkuriai szelsta...

— Mat, sugryžau! O ka ar 
nelaukei? — Prataro Alyzas.

— Kam dar ir klausi!
Alyzas užsimąstė. Jos balsu 

ir tuo menku žodžiu daug buvo 
pasakyta! Sztai, po penketos, 
szeszetos metu jis vėl girdi jos, 
mylimos mergeles baisa, mato 
jos akis, deganeziųs skruostus, 
gyva, kaip ugnį krutinę...

Priesz jo akip vėl atsivėrė 
paskutines dienos 1 __
vaizdas... Jis stovi tarp kariu-

ir žiuri... Bet žiuri ne taip kaip, 
o su gaileseziu, su ilgesiu, 
skausti... Insmigo Ąlyzui tos 
akys in paezia dvasios gelme 
:ir tenai iszsinosziojo jas po to- 
lymus Rusu žemes krasztus, po 
Vokiecziu vatorlanda.... Dabar 
tos akys vėl sztai žiuri in ji! 
Gyvos! Jos tik sapne, tik vai
dentuvėj tepasirodydavo! Jos 
tik mieganti tonuramindavo. 
Nesyki jausdavo jas arti prie 
saves ir iszteisdavo rankas, no
rėdamas apkabinti mylimosios 
kakla, bet... pabusdavo isz mie
go szalta lagerio žemo apkabi
nęs...

Alyzas dar syki pažvelgė in 
jas ir susipurte... Tos akys ka
daise buvo kitokios. Dabar jos 
žiuri, o kadaise jomis neapsa
koma grožybe rejszkesi... Pasi
klauso jos balso; dalmr balsas 
tik skambėjo, q tada—daugisz- 
kos muzikos, virpėjimas plauk
davo — nuo jo szirdis alpda
vo...
lėkti, no eiti, in mergele asztuo- 
net kilometru pusnimis, snie
gais, vėjui szyilpiant, pūgai 
siaueziant! Vienas jos, myli- 

užgydydavo vipas vėjo, pūgos, | —
l —* f* —— r—*^**A^**^ v....

• [žaizdas! Vienas jos pabueziavi-

y 

Pasiimk drauge...
melskisf

ir tu, kai sutiksi nelaime ar s](1.UOK|oj

užpirk miszias!
, nešza

varga...
Ir taip prabėgo naktis.
Paskui Telsziuose... Sztai jau 

glitej sustatyti. Vieni verkia, 
kiti dainuoja...

— Neszk du rubliu! Neszkj 
Telsziuose Szv. Antanas ste
buklingas!
Alyzas bėga in kunigą 
du rubliu. Jei kitas lieptu, nie
kada ncnesztu. Atkirstu—” o 
ka jis man dpos! Nieko!” Da
bar taip nemasto. Tiki myli
mosios žodeliams.

“Ak, juk tai.buvo taip sc- 
— Masto Levyse paupyjnai!”

kojas audama szalia Gruinie- 
nes, griaudinasi ir apsižada su
kalbėti poterėlius ir atvailęsz-
czioti kanezios kelius už Alyzo
vole.

Po visam Levyse ilgai vaiksz- 
cziojo su Krasauskiu, kviete ji 
pas save, kaip kita karta Aly
za, ilgėjosi jo ir vis labiau ir 
labiau pradėjo prie- jo prist- 
riszti. Kai jis ilgai neateina, il
gu pasidaro; kai jo'kuri szven- 
tadieni nesutinka, szirdele su
gelia... Visi placziai kalbėjo, 
kad Levyse Pauksztaite iszleks 
už Krasauskio, kad tai jau vi
siems žinoma, kad jau ir vestu
vių laikas esąs paskirtas ir, pa
galiau, kad jau reikia apsives
ti... Ak, žmonių liežuviai! Jie 
greitai szlovc nuplcszia. 
dažnai jie klysta!

III.
Bego laikas, mainėsi gadyne, 

II J A. 1 J* " J

Bet

griuvo galiūnu sostai, in pa
sauli gryžo ramybe ir tvarka.

Sugryžo vienas, kitas karys, 
senai užmirsztais, senai palai
dotas! Sugryžo ir viena kita ži
nele, vienas kitas gandelis...

Taip pat viena vakara su- 
gryžo ir Alyzas, ilgus metus 
neszes Vokiecziu nelaisvos jun-
ga, ilgus metus vargęs ir kente
jes Vokiecziu žemėj, belaisviu 
retežius
kryžkelyj. Alyzas — gyvas.

• • • Levyse atsistojo

siraminti Galima pirkti pigiai.

Jos. 
užsidegė; 

rodos7

šn o kokius žmones pa-

prisiminė

y

t.s.31)

airi su

dirstelėjo 
i akis ir 

Jai

la išveš

jis saviszkis, 
sugyvensiu...

. Szis, Alyzas... ve tas, kurs atei-
o ji vaiksato netoliese flavo, kuri glamonėdavau, kuri

Telsziuose svieto tematęs,

su

Ak, juk malonu būdavo

taip karsztai mylėjau! Ne! Tas 
mirė, ta asz palaidojau, pa var
gelius užinoldžiau, už ta ir pati 
nesyki moldžiausi...

Taczįau, ji klydo. Alyzas bu
vo tas pats, tik ji Iii Įiati nei se
nai nebuvo!

— Na, sziam sykiui bus ir 
viskas... — Prataro Alyzas. — 
Asz dar neatsikutejau isz kelio
nes, nepasilsejau.... Asz, jau ei
siu namo...
susitiksime...

I i ■

Atsisveikino. Ji pažvelgė ir 
nusiszypsojo,

Ta pati vakara Lęvyso neisz- 
keiite, nubėgo pas Gruiniene ir 
viską iszpasakojo. ,

,rrik. pažinau!

Sekanti Sekmadieni 
Levyse zujo po miesteli, pirkl- 
nejosi szi ta, 
liui. Abieju skruostuose žydėjo 
raudoni obuoliukai... Alyza už
kvietė pati Gruiniene, sakyda
ma, kad jo visi pažystami yra 
labai pasiilgę, kad nori ji pa-! 
matyti savo tarpe. Jis neatsi
sako ir prižadėjo ateiti.

Brokszmiais jau visi szoko, 
muzika spiegė, langai drebėjo, 
o dulkiu — nemaži debesėliai 
kilo. Lauke oras toks gražus, o 
Gruinienęs troboje, jei nori, 
kirvi pakabink! Ir tas stoves, 
nekris! Oras toks tvankus ir 
blogas.

Alyzas inejo,
apsižvalgė, atsisėdo. Muzikan
tas sužvygino polka, mane, kad 
ir Alyzas szoks, bet sziš pasi
žiurėjo in szokaneziuju trypse- 
na,

PAJESZKOJIMAI
rengėsi vakare-

pasisveikino y

Dabar vėl dažnai

— Sutikau! pažinau!
Toks persimainęs! Ąr po žemes
ir buvo, sakau! Žiuri, rodos de- r I - u
ginto degina Net szirdis sudre
ba...

— "Žinai ka! •— , .
Gruinicni ir pati paraudonavo, 
kaip orarykszje.

Suązuko,

Zipai, ka!i....

Sekmadieny j pas mane vaka
rėlis! Pakviesime ii’į

mos mergeles malonus žodelis rai. • a ‘ I

ji! Gerai?rolls! Pakviesimo i i 
Ka?!

— G Orą i, ‘kur jau neims ge
• ' ■> / l A ■' *

f
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Krasauskio nekviesiu,
sznlczio ir pusiniu padarytas kad galėtumei raiįiaU pasikal-
.,1” " ‘Obeti Gruinienęs akyse rodo- 

į 11 t p 4 B 1 f

iii dulkiu sūkurius ir in ta 
Žemaitiszka grudimasi, nusi- 
szypsojo ir atsikėlęs iszejo lau
kan. T’arpduryje prie jo priki- 

Jos 
norėjo 

tai

grud imasi

bo Levyse su Gruiniene. 
abi kraipėsi, vypspjp,

y

*

Vienoje vietoje ant Veselkos 
bobos susirupeziavo, 

Bet musztis negavo, 
Mat vyrai atskyrė, 

Viena nuo kitos nuvarė.
Paskui viepa isz tu bobų 

Ant vaikino užsisėdo,
Vaikinas nuo savos ta boba 

stūmė, 
Pats per duris laukan iszdume.

* * *
Jau apie Czikaga ne noriu 

ne kalbėti, 
Ne szmotelio popieros gailyti

Sunku srutas iszvalyti,
Ir apie viską apraszyti, 

Ten tai subegimas isz Ame riko 
visokiu srutų, 

Isz visokiu apygardų 'kokios 
ten nebūtu, 

O bobos su visokiais budais
Daug'iausia su svetimais 

vyrais.
O ka jau gaspadinos isz j u 

Apsakyti ’to negaliu, 
Burdingieriai daug nukeneze. 

Nuo tu bobų aibeeze.
Katras nuolat nefundina 

Tai ne ilgai pabūna, 
Nuolat turi gerkle munszaino 

pripildyt, 
Jaigu nori ilgiau pas jaises 

pėdas, suszilt.
,* *❖

y

y

Pajeszkau Stanislova Java- 
nauska, jis gyveno Minersville, 
Pa., 1909 mete. Turiu svarbu 
reikalu, jaigu 'kas apie ji žino, 
meldžiu praneszt.

J. Saltiniszkis,
11697 St. Louis St.

Detroit, Mich.

t.73

y

>

Asz Veronika Mieszkonis pa- 
jeszkau savo broli Jurgi Vasi- 
liauska. Jaigu kas apie ji žino 
meldžiu praneszti arba tegul 
pats atsiszaukia ant szio adre
so: (t73

Veronika Mieszkonis, 
1329 Orange St.,

Berwick, Pa.

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

1

Ant Antro Floro Kline Sztoro
19 W. Centre St Mahanoy City

Alyza pralinksminti, tai įsi
vesti ji isz to ūpo, kuris, kaip 
joms rodosi, sloge jo siela.

— Tamsta nei nešioki! .
— O mudvi taip 

kad paszokintum! O 
linksminasi.

— Na, yra ko ežia linksmin
tis! Va, jie taip stumdosi ir 
grūdasi, kad asz ir isz trobos 
iszbegau! Be to, ten tiek dul
kiu, kad negalima ir prie go
riausiu noru nei szokti nei tro-

— Be to, Alyzas 
norėjo pasakyti, kad su tais 
piemenimis, 'kurie, kaip ^Žiū
kai, tripsojo po asla, nėra nei

NAUJAS DIDELIS SAPNORIUS

boję liktis...

norimo
I

y 

kaip

jokio malonumo bendrauti!
Qrninieno tuo tarpu kažkur 

nubėgo, ipatyt norėjo palikti 
vienus, kad pasikalbėtu. Juo- 

—:Toliąus bus:—
' . f

' ' ■ ‘i r . ' i '■

i.

ARBA ISZGULDYMAS SAPNU

Su 283 Naujais Paveikslais. 
\ i '4 . I , i'1

160 Poslapiu.
8 ęęlių ilgio, 5% col. ploczio

Pagerintas ir padaugintas 
iszjeidimas. Sudėtas per se
novės ir szos gadynas astro
logus ir isztrauktas isz viso-11

kiu senrasžcziu. Iszguldanti 
kiekviena sapna ir kas atei- 
teje stosis. Su priedu plane
tų ir visokiu burtu. :: ::

Knyga puikiai drueziai
apdaryta kietais audeklinois

f c "i'1 k. ,> » _ > .. i j. u i 41 •i. < '

i ,‘ ‘ \ I

■

apdarais.

Mahanoy City, i*a
"F111.........  Hl| II | ............. >!■■■■

. , PREKE. $1,50
W. D. Ęoczkauskąs - Co., 

Mahanoy City, Ž*a.
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de.
Utarninko Readingo pc-

Mill

— Panedelyje atsidaro sū
dąs ‘Pottsvillej su 400 teismu 
kuriuos sūdąs turės užbaigti. 
Badai raudasi net 14 teismu už 
žudinstas. *

— Juozas Grineviczius sū
nūs Mares Grincviczienes ant 
W. Pine uli., iszvažiavo szia- 
dien/n Lehigh Universitetą, 
Bethlehem, Pa., lavintis ant 
elektrikiszko inžinieriaus.

— Kasyklos praeita sau vai
te dii^bo blogai. Ant szios san- 
vnites tikrai nedažinota kiek 
dienu iszdirbs.

— Arti Pot tavi lies,
Crossing, jsusidure automobi
lius kuri vare Mrs. Braun su 
kitu automobilium Mikolo Ko
riko. Korikas ir M i kolas ’La
zauskas (o gal Lazanekas) li
kos užmuszti ant vietos ir trys 
vaikai sunkiai sužeisti kaipo 
ir Mrs. Braun sužeista. Už- 
muszticji gyveno Mount Hope.

— Slavoku bažnyczios kam
pinis akmuo bus paszventytas 

neužilgio 
statvt. Darbas eina 

spareziai, .elektrikas jau buna 
Bocz- 

knuska (Flo Electric Co.) 312 
W. Pine uli., kuris aplaike kon
traktu ir pristatė puikiu likto
rių in nauja bažnyczia.

ateinanti menesi ir 
pabaigs statyt. Darbas

užvestas per Florijoną

SHENANDOAH, PA.

t Mikola Sziras, 222 E. Mt. 
Vernon uli., mirė po trumpam 
laikui, namie. Velionis paliko 
paezia, dvi (lukterės, du sunu 
ir szeszis anūkus. Laidotuves 
atsibuvo Utarninke su pamal
domis Szv. Jurgio bažnyczioje.

f B. Milošai, 920 W. Coal 
uli., aplaike liūdna žinia buk ju 
sūnūs Juozas, 17 metu, mirė 
nuo uždegimo plaucziu Penn- 
liurst State School. Paliko tė
vus, seseria ir du brolius. Lai
dotas Panedeli su apeigomis 
Szv. Jurgio bažnyczioje.

Minersville, Pa.
Szmcrauckiene, 96 metu, atsi
kėlus nakti, vaikszcziojo miego 
ir nupuolė nuo trepu taip pa
vojingai susižeisdama kad mi
re, pirm negu paszauktas dak
taras gulėjo jai prigclhet. Ve
lione buvo ant burdo pas An
tanina Bruce. Paliko dvi (luk
terės ir aunu Joną Pottsvillej.

Pottsville, Pa. — Poni Mari
jona Skamaracziene ir jos anū
ke pana Helena Znbrickiute, 
atlanko savo sunu Alberta ku
ris gyvena Filadelfijoj ir ke
lias dienas perleido pamaryje 

Taipgi atlankė 
du k t ere Mrs.

Atlantic City, 
sunn Leona ir
Neary, Detroite, Mieli., atlik- 

automobilium, 
vietas

dama kelione
atlankydami žymesnes 
kelionėje isz ko turėjo nemažai 
smagumo. Reikia primint, kad 
sūnūs Leonas yra žymus artis
tas ant koncertines armonikos 
ir duoda koncertus ant pui
kiausiu susirinkimu.

ANT PARDAVIMO.

Isz Lietuvos.
— > i----------

bes 127, Meksika 5, Kuba 8 Ir
■—m......
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Palestina 8.
Pernai Liepos menesi isz Lie

tuvos emigravo 1,066 žmones, 
szimot Birželio menesi — 738.

Emigracija ypacz smarkiai 
padidėjo in Kanada ir truputi 
in .Suv. Aerikos Valstybes, in 
kitur — mažėja.
LENKAI NUŽUDĖ LIE

TUVIU POLICININKĄ?
Kaunas. — Neseniai buvo 

praneszta, kad Lenkai pagrobė 
policininką Petra Matulevl- 
cziu. Dabar to 
smulkmenos paaiszkejo. J Pol. 
Matulovicz’iŲs ėjo deinarldinl- 
ja, Szvintos ežero pakrauzezin. 
Jam inejus iii krūmus, kuriais 
buvo apaugės ežero krantas, 
subeldė szuvis. Kiek vėliau su
beldė dar du szuviai. Po ju vie
nas Lenku kareivis gro.it atbė
go in tuos krumus ir nuvijęs 
ant ežero kranto meszkcriojan- 
ti seni, juose pasislėpė. Paskui 
girdėjosi riksmas, bet tuoj vis
kas nutilo. Taip be jokios ži
nios dingo pol. Petras Matulc- 
v i ežiu s.

Užklaustas apie pol. Matule- 
vieziu Smalvuoso esantis Len
ku karininkas atsisakė atvykti 
ir duoti apie ji bet kokias ži
nias.

Yra rimto pagrindo manyti, 
kad Lenkai pol. Matulevicziu 

Aerikos Suv. Valsty-1 nužudo ir paslėpė.

LIETUVOS DEGTUKU 
PRAMONE.

Priesz kara Kauno gub. bu
vo 2 inmones su 202 darbinin
kais ir Vilniaus gub. 1 inmonc 
su 28 darbininkais. Visos trys 
dirbtuves pagamindavo degtu
ku maždaug už 128,500 rubliu. 
. Dabar Lietuvoje veikia 4 
degtuku fabrikai. Jie visi turi 
apie 340 darbininku.
UŽMUSZE DU KAREIVIUS.

Szesztadiciu, Rugpiuczio 11 
diena 15 valanda eidamas Len
ku buri n i ūkas su 5 kareiviais 
palei demarklinija, isz 
niszkio dvaro, 
užtiko pirmame punkte, de- 
marklinijoj stovinti sargyboje 
eilini pol. Jankauska Joną.

Jankauskas netikėtai buvo 
aresztuotas, nuginkluotas ir 
nugabentas in Mazdrenu kai
mą pas Trenku baro vada. Baro 
vadas klausinėjo apie T/ietuva, 
nieko neposzes atidavė ginklus 
ir gražino ji atgal.
EMIGRACIJA LIEPOS MEN.

Kaunas. — Sziu metu Liepos 
menesi isz Lietuvos emigravo 
i szv i so 756 žmones,

110, Brazilija 60 
Afrika 77, Kanada 334, Urug
vajų 25,

Vilu- 
Traku apskr. 
punkte,

Argentina
isz ju in

PAJESZKOJIMAI

gyvena Amer!-Szie žmones, 
koje yra jeszkomi:
Aleknavicze Stanislovas, gyv. 

Atlantic Mine, Michigan.
Ambrozeviczius (Ambrozc- 

witz) Dr. S. A. Gyveno kadal- 
§ia San Francisco, California.

Borovikas Antanas. Atvyko 
Amerikon isz • Žvirnin kaimo 
Ežeru i u aps.

Buivydas Kazys.
Chicagojo.

Czesnauskas Kazys (Charles 
Cleveland,

G wen o

Juozas.

gyvHapman) 
Ohio.

Cziupkevicziai Motiejus ir 
Gyveno kada Brook

lyn, N. Y.
Dautartas Petras, isz Ruszisz- 

Katrc kiu vals., Kauno apskr. Priesz 
kara gyveno ^Morris, 111.

Eitutis Jonas M. isz Bauzal- 
cziu kaiemo, Eržvilko valscz. 
Tauragės aps.

Gribauskas Antanas, 
liepe jo žmona, Agota Gribaus- 
kiene.

Grigalius Antanas.
Amerikon
ir gyv. Cleveland, Ohio.

Jokūbaitis Aleksandras isz 
Raseinių apskr., Gyv. Harvey, 
m. *

Jonauskas Juozas, isz Tlakiu 
vals., Mažeikiu apskr., Gyveno 
kadaise Caspian, Mich.

Juzukonis Jonas. Kilęs isz 
Žaslių par., Traku apskr.

Kavaliauskaite Veronika, isz 
Kauno apskr., Gyv. Chicagojo.

Kisicliauskas .Jurgis, isz Ra
seinių apskr., 
Raudonenu kaimo. 
Yorke.

Kumpys Kazys isz 
apskr.,

J

Atsi-

Atvyko 
isz Panevėžio aps.

Raudonos vals.
Gyv. New

pagrobi mo

GyvenoIK

Norvaisza Petras. Paeina isz 
Trikszliu vai., Mažeikiu apsk., 
Jautakiu kaimo. Gyv. Cleve
land, Ohio.

Norvaiszai Martynas ir Sta
nislovas. Paeina isz Smilgių 
vals., Panevėžio apskr.

Ostrauskas Augustas. Paei
na isz Panevėžio apskr., ir gy
veno Chicagojo.

Paukszta Antanas.
Harvey, Ill.

Potschka, Henry.Gyveno ka
daise Marcola, Oregon.

Raczius Pranas.
Westville, Ill.

Sankute Marijona, priesz ka
ra gyveno Brooklyn, N. Y.

Schartner Gustav. Gyveno 
Shannon, Ill.
miesc zi o,

Survila Juozas
gos miesto.
Mich. Atsiliepo jo žmona, Da
rata Surviliene.

Smilingiene Julia, isz Reta- 
vo Telsziu apskr. Gyveno Chi- 
eagoje.

Stankaitis Pranas, 
tautu par., Szakiu apskr. Gyv. 
Seattle, Wash. Atsiliepo jo 
žmona, Petronėle Stankaitiene.

Vaitkeviczius Antanas. Pa
eina isz Telsziu apskr. Rietavo 
vals., gyveno New Yorke.

Vilczinskas Domininkas, isz 
Kauno apskr. Gyv. Chicagojo.

Aukszcziau iszvardyti žmo
nys yra praszomi atsiliepti, ir 
kiekvienas kas ka nors apie 
juos žinotu yra praszomi su
teikti žinių. Bet kokia žinia 
bus brangiai invertinarna.
LI ET U VOS KO N SU L AT A S, 
Rm.1232, 608 So. Dearborn St.,

Gyveno

Paeina isz Nau- 
Szakiu apskr.

, isz Ukmer- 
Gyv. Hamtramck

isz Sin-

Wash.

Panczekin kaime, priesz ke
lis desetkus metu, pas ūkinin
ką Macz... dingo karoliai nema
žai verties.. Klausinojb ir szni- 
pinejo, nieko ne galėjo dažinoti 
apie vagi,

karoliai dingo! 
kaimuoeziu

ti ingo kaip vando- 
nija. Didelis sumiszimas ir gai
lestis pastojo grinezioja M—. 
Ant tuszczio, 
Tame vienas isz 
davė rodą:

— Jonai — tarė — karolius 
atrasi, tiktai nusiduok pas bur
tininką Šanku, o jis nuburs va
gi ir parods kaip ant delno, die
važi pamatysi!

Tai no dyvai, ba da ir szian
il ion žmonis, b ypatingai moto- 
res intiki in visokias raganas 
ir burtininkes, o tarno laiko 
kožnamo kaimo buvo žinunai. 
' Macz... Jonas rado raganių 
Šanku
iii Aszmonus su ta'ja 
jog nuburs kur gali rast karo
lius. Užmokėjo gerai ir dasižl- 
nojo:

ir ptts ji nusidavė net 
vilczia,

Jeszkok kamaroje pas 
kaimynu Juozą, ton guli 

paezios karoliai.
Jonas M».. isztikro turėjo 

kaimyną vardu Juozas, juk ži
note, jog kožnam kaime Juozu 
ir Jonu daugiausia, tai ant 
kart dideliai nudžiugo Jonas 
jog atsirado vagis ir padekavo- 
jas raganiu sugryžinejo links
mas namon. Eidamas namon 
ant kart užsidnnksojo, nes tas 
kaimynas Juozas buvo del jo 
goriausiu prieteliu ir darodiny- 
ku, visi kai'muocziai ji mylėjo 
ir gnodojo, buvo sztant gaspa- 
dorius, ir kaip ežia dabar da
ryti pas ji krata? Bet reikia 
raganiaus klausyti. Ka pasako 
yra teisybe: Reikia joszkotl 
kam ar o ja ph S, Juozą karolių ir 
tas kvailas Jonelis taip pada-

H '< | I

Žmogau! — tarė Juozas
baisiai šusirnpines — bijokie 
tu Dievo persižegnok, ka tn 
darai, gal tavo velnias apipai
niojo!

sa vo

io.

Ne, — atsake Jonas, — 
pas jus ant lentynos, kamaro- 

, tiktai atida-

pasiremdamas ant žo-

608 So. Dearborn St.,
Chicago, 111. no karoliai!

Biznavas namas su salimu 
parsiduos labai pigiai. Randa
si ant didžiausios ulvezios St. 
Clair, Pa. Motere parduos isz 
priežasties mirties vyro. Name 
randasi 9 ruimai su maudykle 

9r 

ir visom vigadoms. Kreipkitės 
ant adreso: (t.76

SU

»
P. J. Dougherty,

36 S. Centre St., 
Pottsville, Pa.

ANT PARDAVIMO.
i

Naujas 8 ruimu Stucco na
mas, su groseme ir buezerne, 
gerai iszdirbtas biznis. Namas
turi visas vigadas.Taipgi garu
džius ir lotas 150 pėdu ilgio.

l«l — —-

Preke tiktai $7,500 su tavorais 
ir fiksezeriais. Kreipkitės ant 
adreso. (t76

I

.....327 Penn St., 
w ,...................Tamaqua, Pa.

Szakiu 
2-3 metais atgal gyve

no Detroit, Mich.
Laskauskiene Kazimiera, isz 

Kauno apskr. Gyv. Chicagojo.
Matuzeviczius Jonas, isz Bir

žų aps., ir valscz., Rinkuszkio. 
Gyv. Chicagojo.

Mikalauskai Juozas ir Anta
nas, isz Mariampoles apskr.

Mikulevicziene Jeva (Eva 
Mikulevich). Gyv. Hartshorne, 
Oklahoma.

Mickeviczius, Gyv. Herrin, 
Atsiliepo jo žmona, Marijona 
Miokoviczione.

Misius Jurgis, isz Dudoniu 
kaimo, Velžio vjd., Panevėžio 
apskr. Gyv. Chicagojo.

Mondzajevskiai Jonas, Vla
das ir Juozas. Paeina isz Kau
no miesto. Gyv. Chicagojo.

Mitkeviczius Adomas, gyve
no per 24 metus Aurora, III.

Morkūnas Adomas. Kilos isz 
Joniszkelio par., Biržių apskr., 
Gyv. Chicagojo.

Mysko Aleksas ir Eugenija. 
Gyveno kadaisiai Cicero, III.
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Dubeltavas 
Tikictas

Specialia Treinaa Subatos Naktį

Isz Ryte
Shamokin .......................... 12:01
Mt. Carmol........................ 12:10
Ashland................................. 12:47
Girardville............. ...............12:55
Shenandoah.......................... 12:85
Mahanoy City ....................- 1:16
Tamapua .....................  1:45
New Yorke pribus Liberty St. 6:35 
New York pribus W. 23rd St. 7:40

GRĮŽTANT—-Apleis New Yorka 
nuo W. 28rd St. 6:47 vakare, nuo 
Liberty St. 7:00 vakare Standard 
Time.
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Kada darbininkai kaso pamata del teatro Ryme, užtiko ant 
maldnamio kuris turi nemažiau kaip tris tu'kstanczius metu. Kas 
rineta.

griuvėsiu
ji pastate, tai da neiszty-

i

J UOKAI.
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DEL PASILINKSMINIMO MILIJONIERIAUS.
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NA JE ISZTRAUKE.
■ Ko taip susiraukęs?
- Sugryžtu nuo dentisto!
■ Ar iszlupo danti?
- Na jo iszlupo!... iszlupo

*

PADALINA.
Kaip tu gali pavėlinti, kad 

vyriausias tavo sūnūs 
jaunesnius?

— Tai mat daro isz mano 
paliepimo. Žinote reikia ir tai, 
jog asz neturiu daiko kožna isz 
paeitos muszti? Duodu in kaili 
vyresniam tiek plegu, o tas 
paskui iszdalina tarp kitu. *

tiek plegu

musztu
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Szis laivelis “jachtas
isz Cincinnattos,

likos padirbtas del milijonieriaus
Juliaus F l e i sc h mo n o
Fleischmans mielių, kuris kasztavo daugiau kaip 625 tukstan- 
czius doleriu. Fleischmonas neužilgio atliks kelione 
svietą su tuom laiveliu ir užkvietė daugeli savo Įirieteliu da
lyvauti toje kelionėje.

NEW YORKO KONSULIS 
PAJESZKO.

Kasaraviczius, Kazys (Char
les Casper) isz Žydiszkiu para
pijos, Mažeikiu apskr., 1923 
mete gyveno 40 Martin St. 
New Yorke.

Skavinskis, Kazimieras,
ilga laika gyvenos Binghamp- 
ton, N. Y., o dabar giminėm Jo 
adresas nežinomas.

Gecevicziai, Tomas, Ona 
j u vaikai Tomas ir Vilgė Imas,
iszvyke Amerikon priesz karu 
ir gyveno New Yorke ar kur

per

Ohio fabrikanto

po visa

A. RAMANAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

28 Frack St., Frackville, Pa.
Bell Telefonas 172

ja musu karoliai 
rykio kamara!

Juozas pavėlino iszkrest vi
sus užkaborius, bet karolių ne 
rado. Vietoja kad Juozas galė
jo kvaila Joną apskųst, jog ne 
kaltai užsipuolė, bot Juozas ne 
skunde, tada Jonas apskundė 
Juozą,
džiu burtininko. Ne galėjo sli
de nieko laimėti ir gal butu ga
vės tūpt in Kalvarija už kvai
lumą, bet kitaip stojosi. Buvo 
M... jomarkas ir ant tos dienok 
Juozas su Jonu buvo paraginti 
in suda. Jotias su paezia eida
mi ulyczia pro žmonis paregė
jo savo karolius ant kaklo ne
pažystamos moteros ir sulaikęs 
motoro už rankos paszauko:

— Del Dievo! Juk tai nia- 
I ‘ ; i J i ■ \ j i

Dabar trumpai nubaigsimo. 
PolicijantaŠ pasisuko, vodo Jo
ną, jo paezia ir nužiūrėta mo
terį pas burmistrą. Pasirodė, 
jog karoliai ant moteros kaklo 
tikrai buvo Jonienės. Toji mo
tere pirko‘nuo Žydo, o Žydas, 
kaip pripažino pats, pirko juos k/ . ■« •nuo pažysfhmo pusbernio. Ta 
pusberni tūojaus suome, likusi 
in suda pristatytas, kur prisi
pažino, jog pavogė, kada nieko 
grineziojo nebuvo.

Dabar pažino Jonas, kokis 
jis kvailys ir jog ne dorai su 
Juozu apsiėjo, kuri no kaltai 
nužiūrėjo ir prasze atleidimo.

Juozas atleido Jonui, ir do- 
kavojo Dievui, jbg kaltininkas 

r atsirado ir ant to pasibaigė.
Jonas murmėjo po nosia 

gryždamas namon ir dantimi 
grieže:

— Na tu rupu ... Baukau, 
kaip asz tav# nutversiu, tai
kaulus sulaužysiu!

— Na ka dabar žmonys ant 
manos sakysi Juk asz niekur 

Na,
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no galėsiu akiu palodyti!
turu..;! '
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GERAS ATSAKYMAS.
- Mano brangi, kada suei

ir

ir gyveno New Yorke 
apie New Yorka.

Roszkovskaite, Elena, Ame
rikon atvyko karo metu, gyve
no Brooklyne pas Roszkauska, 
o vėliau iszvyko Vaszingtonan 
— dabar apie jos gyvenimo vie
ta žinių nėra.
Reotas, Vincas, isz Raudonu, 

Kurszenu vai., Sziauliu apskr., 
dar priesz karu Amerikon at
vykęs ir gyvenos Bostone — 
manoma kad ir dabar gyvena 
apie Bostoną.

Konaviczius, isz

in pora,sime
szo'kti.

— Gerai
*

tai nustosime

Simonas, 
Lietuvos iszvykes 1904 mete 
gyvenęs Brooklyn, N. Y

bet paskui tu
szoksi.

Užėmė Hooverio Vieta
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Williiam F. Whiting isz Ho
lyoke, Mass., apėmė dinsta ver- 
tolgystos sekretoriaus in vieta
atsisakiusio Herberto Hoover, 
kuris yra kandidatu ant prezi
dento. j

> 
gyvenos urooRiyn, in. y., ar 
kur nors Brooklyn apiolinkeje.

Kriszcziunaites, Anele, Ma
rijona, ir Mikolina, isz Lietu
vos iszvykusios priesz kara ir 
gyvenusios apie New Yorka.

Grunda, Jonas, isz Czedonu 
miestelio, Amerikon atvykęs 
1912 mete, gyvenos Chester, 
Pa. Kur dabar gyvena tėvai ne 
žino — yra labai susirupine.
Umbraziunas (Ambraziunas) 

Kanstantinas,
Szvenczioniu apskr.

Utermanas, Karolis, gimęs 
Banijoj,
ganu ilga laika ir neva palikes 
dideli turtą.

Valantiejute, Kazlauskiene 
Ona gyvenusi (gal ir tebegyve
nanti) Waterbury, Conn.

Paltanaviczius, A.
555
Bręoklyn, N. Y.

Stopinas Kasparas, gyvenos 
Bi’ooklyno ir Bostone 
nors apie tas vietas.

Lipeika, Antanas, gyvenos 
Litchfield, Conn. Nuo 1924 m. 
jo gyvenimo vieta nebežinoma.

Joszkomieji arba apie juos 
ka nors žinantieji praszoma at
siliepti sziuo adresu: 
Lithuanian Consulate General, 
15 Park Row,New York, N. Y. 

H

Saplie kaimo,

Amerikoje gyveneo

Metropolitan

J

gyvenos
Avenue,,

ar kur

MILL & PATTERSON STS., 
ST. CLAIR, PA.

Bell Telefonas 1430-R♦
Iszbalsamuoja ir laidoja mirusius 

ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo- 
szia nuo papraseziausiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius del 
laidotuvių, veseliu, kriksztyniu ir 
kitiems pasivažinėjimams.

PARSIDUODA PUIKI 
FARMA.

Katras nori but i savo bosas 
ir pats sau dirbti, tai dabar tu
ri geru proga nusipirkti gera 
farma, puikioj vietoj arti prie 
miestelio,

mokyklines.
geležinkelio, bažny- 

Gcri budin
gai su naujais stogais, tvartas 
su skiepu ir vanduo, st ūboj 7 
rūmai. Žeme gera ir viskas ge
rai auga, 105 a keri n žemes, 70 
akieriai dirbamos, 35 gany
klos, didelis sodas su visokiais 
vaisingais medžiais, 2 arkliai, 
11 raguotu gyvuliu, 150 visztu 
ir kitokiu paukszcziu. Parsi
duoda su visku kas tik ant far- 
mos randasi. Kuris pirks szitn 
farma bus nuo pirmos dienos 
laimingas ir papiningaus. Par
duoda isz priežasties jog netu
riu szeimynos o vienam nuobo
du gyventi ir noriu važiuoti in 
Lietuva. Preke $5,500.. Irimo 
keti reikia $2,500, likusia suma 
gali likti ant 5 ar 6 procento.

Frank Burteisch,
B.F.D. No. 4. Ulster, Pa. 

* • t. 73.

czios

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $023,358.62

Mokame 8-ežia procentą ant 
žudėtu pinigu. Procentą pride
dant prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalą su musu banka 
nepaisant ar malas ar didelis.

_ G. W. BARLOW, Fret. t

J. FERGUSON, Vico-Prei. ir Kas.




