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ISZ AMERIKOS
UŽDEGE GASPADORYSTA 

IDANT NEGALĖTU PRO- 
VOTIS.

Locust Springs, Mieli.
fije Mill, kuri per keturis me
tus provojosi su Steponu Ma
deju už szmoteli dirvos likos 
aresztavota ana diena už pade
gimą Madejaus visos gaspado- 
rystes kuri jam padare bledes 
ant 75 tukstaneziu doleriu.

Kaltininke 
tai padare

prisipažino buk 
už tai, kad Madeju 

visiszkai sunaikyt kad negalė
tu tolinus provotis su jaja, bet 
neiszmanele tuom labai apsiri
ko, nes sūdąs liepė jai atlygyt 
kaimynui už padaryta skriau 
da ir dabar pati nieko neteko, 
nes szerifas pardavė josios gas- 
padorysta idant užmokėti nu
skriaustam.

VISAS MIESTELIS ISZ
DEGE.

Gratz, Pa. — Szis miestelis 
kuris randasi Dauphin paviete 
ir kuriame 
metas forai, isz<lege praeita 
sanvaitia. I gnis prasidėjo ho- 
telije, kuri nžteinino du me 
džiotojai gryžlanti po pusiau 
nakt namo. Ugnis padare ble 
dės ant czverties milijonu dole 
riu. Pru<lu'»sia buvo labai ma
nu vandens, todėl ugnagesiai 
neturėjo su kuom kovoti priešu 
baisia liepsna.

NETEKO
GIALBEDAMAS 50 

DOLERIU.
Kada

atsibuvineja kas 
iszdege

GYVASTIES

radosi
saugioje vietoje

užsidegusi 
Eric Kranz, 
irnas atsi

New 5 or k. — 
ant ulyežios, 
su kitais žmonimis, kurie buvo 
priversti apleisti 
St. George hoteli,
35 metu, koteliais t< 
mine, jog paliko savo kambarį 
jc masznele su 5() dolereis 
Szoko adgal 
daugiau isz josios nesiigryžo, 
nes po ugniai rado jojo 
lijusi lavonu 
masznelia rankoje.
SUKAPOT ANT SZMOTE 

LIU GYVUS TOKIUS KA
KALIUS.

Chicago. — Uranas Palmero 
ana diena konia pusgyvis al- 
slankiojo iu szvento Bernardo 
ligonbutia neszdamas ant ran
ku savo apmirusia mylema. 

apsakė, buk

su .">()
iii liepsna, bet

su
suang- 

sudegusia

Palmero palici ja i
kada važiavo pro laukus nž- 
iniestije automobiliuje 
m v lema, likos 
tris banditus, 
jojo mylema ir 
jaja, o 
ant to žiūrėti
gialbel my lemos isz nagu t uju 
žmogiszku szetonu, po 
abudu apipiesze 
nuvažiavo tolinus 
automobiliu.

jisai

pro
su savo 

sulaikytas per 
kurie isztrauke 

vi>i sužagejo
buvo priverstas 
ir negalėjo isz

k

p I
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PALICIJE JOJO PAJESZKO.
Gerald Cha'pman, kuris nu-

žudo palieijanta Andersoną 
New Britain. ('omi., po tam pa- 

i>z kalėjimo.

palicijanla

Jojo pajesz-

Ona Ales- 
prisi- 

1 Jelenai

begu 
ko palicije po visa Amerika.

SESUTE PRISIPAŽINO SE- 
SEREI BUK NUŽUDĖ 

SAVO VYRA.
I ‘it tsbnrgh. Pa. -

k iene 30 mot u mot orele, 
pažino savo seserei 
Karnovskieiioi 20 metu, Imk ji
ji nužudo savo 
<lra. ( hia apsakė
cijai. Miegojo jiji tam paežiam 
kamliarijo ka ir nužudytas

v\ra Alcksan- 
t 

apie tai pali-

k a 
szvogeris. Nakties laiki* staigai 
pabudo iszgirdns 
lovos j<>>i< 
volveriu rankoje.
rėkti, buk jo>ios vyras papilde 
savžiulinsta, bet
jai atkreipė alyda, kad lai ne

neš jiji laiko 
tada sesuo 

pradėjo verkti prisipažimlama 
buk tai
gauti vyra. Sesuo liudys 
szais .^avo tikra sesutia.
NORĖJO NUŽUDYT SAVO 

PACZIULE SU KUJU.
Detroit, Mich. — Stasis Bo- 

.‘>3 metu gyvenantis po 
5889 Central St r., sugryžes nuo 
darbo gerai užsitraukęs, pradė
jo daryti velneva namie ir likos 
aresztavotas už nepadoru pasi- 
elgima. Motoro pasako buk Sta
sis pagriebė dideli kuji su ku- 
riuom kerszino
Vaikai paregeja Ieva su kuju, 
pradėjo klyki, o motina iszbego 
pas kaimynus ir praiu'sze apie 

girta

szuvi o prie 
no >lovejo su re- 

(hia pradėjo

kada Helena

galimas daigias, 
revolveri rankoje.

jiji nužudė savo mie- 
prie-

la nsk i,

užmuszti ja ja.

lai palieijei, kuri atvožė 
ant stoties drauge su kuju.

Slidžia jam padovanojo sze- 
s/.is menesius kozoje ant atve
simo ir pasitaisymo.
KUNIGAS GAVO BOTAGU.

Toledo, ()|i io. — Kunigas R.
A. MeKay, važinėjas isz vienos 
vietos iii kita, buvo keletos

Kaži-

UŽTRUOINO SAVO VYRA, 
PABĖGO, BET LIKOS 

SUIMTA.
Dickson City, Pa.

mieras Paleskis, kovoje su sa
vo gyvaseziu Skrantono ligbn- 
buteje, nuo truciznou kuri likos 
indota in silke kuria buvo su
valgius.

Pagal palicijos a'psakyma tai 
Pales'kiene, 28 metu, apleido 

vaikus ir

Isz Visu Szaliu ISZ LIETUVOS
BUVUSIO CARO MOTINA 
NETIKI KAD JOSIOS SŪ

NŪS YRĄ MIRES, 
pasku 

Mikalo-

į-f •

likos

tam 
mm visko ir

>ii pavogtu 
Palmero 

perszautu iii szona ir nesze ant
ranku savo mvlcma keliolika 
myliu., Palicije karsztai jeszko 
banditu po visa aplinkinia.
NEGALES PROSYT KELNIŲ 

NEDELIOMIS.
Astoria, L. L — Vietine pali

cije pradėjo aresztavoti visus 
tuos kriaucziiis kurie laiko sa
vo szapas atidarytas Nedelio- 
mis ir prosina sporteliu kelnes, 
kurie turėjo papratimu atlan- 
kineti savo mylemas laja die
na, nes yeknrie turėjo tik vie
na pora kelnių ir tik laja diena 
davinėjo p rosy t. Dabar tiejei 
sportai baisei užpyko ant pali- 
cijos. Miesteli jo randasi 
Ivnos tiesos” kurios uždraudže 
teipgi buczinot savo, paežiu, 
vaikszczioti nereikalingai po 
miestą, skaityt iaikraszczins ir

Dabar tiejei

< i me-
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Bolszeviku Rojus.fb

Ka raszo sugryžes isz tonais 
komunistas apie prižadėta 

rojų ir darbininku padėti.
KUNIGAS ADOMAS VILI

MAS PASMERKTAS 2 PA
ROM ARESZTO.

Kaunas. — Rugsėjo 26, Ke-; 
dainių Nuov. Taikos Teisėjas 
^nagrinėjo Naujosios Karūna
vos pradedam, mokyklos mo
kytojo Cibulskio byla su Sei
mo nariu kunigu Vilimu, ku
ris buvo kaltinamas del szmei- 
žtn isz Josvainiu 
sakyklos, pasakyt u 
Gruodžio 9 d.

Kunigas Aidimas iszvaklines 
per pamokslą 
bedieviu, beždžione, 
cziku, o pamokslą sakes 
krikszczionybe ir socializmą.

Kunigas Vilimas
pats nestojo, liet teismas isz- 
klausinojes liudininkus už 
akiu pasmerkė kun. Vilimą už 
szmeižima 2 parom aresztp ir 
sprendimą, iszspausdinti kun. 
Vilimo leszomis 
dienrasztv.
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Berlinas. — Motina 
tinio rnsiszko caro 
jaus II. netiki, idant josios su
nn bolszevikai nužudo Kkate- 
rynburge kaip tai jau daugeli 
kartu apie tai buvo daneszta ir 

Caro motina turi jau 
J i ji* u žp rot ėst n vojo 

prieszais kunigaikszti 
apsiszauke

josios SU’

laika bol-

v

28 metu, 
savo v v ra ir sZeszis ’ 
ta vakara vyras mirtinai apsir- 
g()-

\’aikai pranesze kaimynams, 
buk juju tėvas abai serga, pa- 
szaukta da'ktara kuris tuojaus 
Paleski nuvožė iii ligoniui!ia.

Tuom kart 
jesJkoti jojo mot oria 
kiam lai laikui pasiseko jaja 
surasti. Ant užklausymu moto
re nenorėjo nieko kalbeli ir li
kos uždaryta kalėjimo pakol 

padėjimas nepasigerins 
ar mirs.
MOTERE 

PO 7 CIGARUS ANT 
DIENOS.

Boyertown, Pa. — Henrietta 
Shaner, 91 metu senumo mirė 
(•žirniais ana diena. Senuke dir
bo cigaru dirbtuvėje lyg 81 me
tu, o ant dienos surūkydavo 
septynis cigarus. Meta adgal 
pradėjo rūkyti pypkia, bet prie 
rūkymo paperosu negalėjo pri
prast. Buvo naszle ]>er 50 me
tu ir uždirbinėjo ant užlaikymo 
savo szeimvnos. Motore buvo 
sveika ir niekad nesirgo.
SUBANKRUTINES GROFAS 
PRIŽIŪRI VAIKUS NAMIE 

0 MOTERE DIRBA.
Louisville, Ky. 

( .’) Stoponiene 
PO teVaiS .uni i j' n m aliuvi,
kuri kitados buvo gerai žinoma 
terp turtingesnių žmonių czio- 
nais, sziadien dirba kaipo pras
ta darbininke dideliam depar- 
taminiam sztore ezionais. Jo
sios ponulis grafas, gaspado- 
riaima namie, prižiuri ketver
tą vaiku ir daro viską ka priva
lo daryt i motore.

Grofiene via dūkti* nesenei 
Charleso Grainger, kuris teip- 
mirusio turtingo politikieriaus 
gi buvo majoru miesto Louis
ville. Apsivedė su grofu Kle- 
pinskiu potvkiolika metu adgal. 
Neteko viso turto laike Kvieti
nes kares' ir dabar poni gro
fiene turi dirbti ant jojo ir szei- 
mynos iszmaitinimo,
VEDIAS TIK MENESI, ATĖ

MĖ SAU GYVASTĮ.
Wilkes Barre, Pa. 

rence Jackson, 35 metu 
szove Courtdale 
jog palicije iszt yri nėjo, buk jo- 

N orris
town, Pa., kuria nesenei pamo
te apsivesdamas ezionais su ki
ta, nebūdamas perskirtu nuo 
pirmos. Antroji pati turi tris 
vaikus po pirmam vyrui ir nie
ko nežinojo buk josios vyras 
buvo vedias turėdamas paezia 
ir kelis vaikus. Palicije mane ji 
aresztavoti ir siimsti pas pir
ma paezia, diena priesz atėmi
mu sau gyvasties.
AMERIKOJ KAS 6.6 ŽMO

GUS TURI AUTOMOBILI.
Washington, D. C. — Agri

kultūros departamento keliu ir 
vieszkeliu biuro surinktomis 
statistikos žiniomis, Jungtinė
se Valstijose, imant apskritai, 
vienas

v vro

raszoma.
77 metu.

(brvla• • 
Rosi jos

bužu vežios
.’> m.192

paIirije pradėjo 
ir po ko

SURŪKYDAVO

— Grofiene 
Klepinsk iene 

Marijona Grainger

— Cla- 
, nusi- 

isz sarmatos,-

žmonių suimtas ir nugabentas jo pirma pati gyvena N
Czia jis Imv

bolsze-
tas komunistas

a pu* gy-

kad jisai 
caru, nes sako, įbuk 
mis randasi saVo palocinje Ba
varijoj. Gal semite motina turi 
klaidinga nnomonia 
vast i savo sūnaus.
NURIJO GYVA KIRMĖLĖ 

— MIRĖ.
Chur, Szveicarija. — 

liuese skausmuose mirė 
viena jauna mergaite 
Kaimirusiai buvo 
viduriai, juose daktarai 
gyva kirmelia. Daktarai 
galvoja, kuo bildu

Dide- 
czia

‘ nurse. ’ 
at idarvt i B 

ratio
nesu-

galejo kir
melia patekti in mergaites vi- 

spejo, kad grei- 
kal- 
kur 

isz kalnu upelio vandens 
ir gerdama prarijo arba-kirme- 
le kiauszineli, arba jau 
mažvti kirmelia.
GERAS GYVENIMAS UŽ- 

MUSZE JUOS.
Vancouver, B. ( \ — Du bro

liai Willimas ir Jonas Weiss, 
45 ir 54 metu, netikėtai aplai- 
ko keliolika szimtu doleriu po 
mirtei juju dedes. Brolei nuta
rė už tuosius pinigus nors kar
ta savo gyvenime palebaut ir 
turėti, gerus laikus, nes per sa
vo gyvenimą gyveno vargi' 
skurde. Na ir pradėjo siausti 
bet in dvideszimts ketines va
landas abudu gavosi iii ligon- 
buti kur mirė ir likos 
palaidoti vienam kape.

dinius. Jie spėjo, kad 
cziausia vaikszcziodama 
nuošė mergaite 
nors

atsigėrė

gvva

ir

abudu 
Taigi 

geras gyvenimas užinusze abu- 
jdn, nes ne buvo papratę 
to, nes daugeli kartu neturėjo

mok. ('ibulski 
buntau- 

apie

teisman

4 i 1 actuvos t ?

ISZ KO SUSIDEDA VUL
KANO SMALA?

Dr. Henry S. Washington isz 
Karnegio Instituto Washingto
ne, daro bandymus ir tyrinėja 
isz ko susideda smala ka iszte- 
ka isz vulkanu ant Ha vajos sa
lų, tiksle dažinojimo kas ran
dasi ant dugno Pacifiko mariu.

DINGUSIS ŽIEDAS SURAS
TAS BUROKE.

Kalvio Grieble-

1920 
vestuvių

Pilkalnis. - 
rio žmona isz Pilkalnio pamė
to savo vestuvių žiedą 
metais, tuojaus po
plaudama baltinius. Spėjo, kad 
žiedas bus in szulini inkrites. 
Moteris ilgai jeszkojo savo žie
do, bet veltui. Sziomis dieno
mis Grieblerienes motina pjau
stė burokus ir užbrėžė kieta 
daiktu. Ji porlnuže-buroka ir 
isz jo iszkrito jeszkomasis 

žiedas. Manoma, kad žiedas 
daržovių 
po metu

užbrėžo

iszkrito 
Manoma, 

bus su traszomis in 
dirva isznesztas ir 
burokas ji inanges.

ŠMUGELIS SPIRITU.
Klaipeda. — Spirito szmu- 

relis. Nakti in sekmadieni kri-(P n ' --- ------ — -' - ----------------
minalinis komisaras Pelz ben
drai su policijos vyr. vald. Ki
kiliu ties Peipiu kaimu pagavo 
2 vežimu su nud 
ru spirito, kuris 
iszmugeliuotas.

NORĖJO SUDEGYJ 
LENTPJŪVE.

Svetožinas, Paiževeliu 
Szakiu ap. — Rugsėjo men. 
pabaigoj viena sekmadieni 
vai. diena pasirodė Svetožino 
lentpjūvėje gaisras. Lentpjū
ve priklauso akcinei bendrovei 
“Viltis.” 
buvo pasilikęs bendroves pir
mininkas. Jis pastebėjo gaisra 
dar ne per vėlai; puolės in 
lentpjuv rado vidury 
dvi ugnis, greitai sugriebęs po 
ranka vandens, gaisra užliejo. 
Szalia vienos ugniavietes ras
ta nuo žibalo bonka. Matvti 
piktadarys buvo kėsinęsis ty- 
czia lentpjūve sunaikinti, nes 
sziaip buvo uždaryta ir niekas 
in ja szventadieniais nevaiksz- 
czioja. 
mas remontas, 
gale fundamente 
kur gi

Paiževeliu 
Rugsėjo

v.,

12

Laime, kad namie

degant

iii užmiesti, i zia jis laivo pri- 
risztas prie medžio ir nuplak
tas botagais.

Kunigas A. R. McKay laike 
pamaldas negru bažn yezioj. 
Tno tarpu telefonu ji paprasze 
atsilankvti iii kita bažnvezia. 
Kunigui iszejus iu gatve, stai
ga kažkas užmėto maisza jam 
ant galvos, insodino in automo
bili ir iszveže in užmiesti.

Policija nežino, del kokios 
priežasties tas iiivyko, nes ku
nigas su savo szeimyna jau isz- 
važiaves in Detroitą. ( .
PROFESORIUS SUPLAKĖ 

MOKYTINIA — SAVO ■ 
PACZIA.

Stanford, Ky.

negru

—- Profesorius 
B. M. Wright ana diena supla
kė savo mokytiniu už nepaklus
numą laike mokslo, už ka likos 
per jaja apskunstas ir pasta
tytas po 500 kaucijos lyg teis
mui. Poni Melvina Wright bu
vo tai jojo paeziule, kuri lan
kosi in mokslu toje pueziojo 
mokslu i nėjo kurioje mokino jo-

prie

VISZNIUKES RENKA VYSZNES.
Sztai buris merginu isz skailliaus 8000 darbininku kurie 

renka vysznes ant dideles farmos Wiskonsine artimoje Lake 
Michigan. Szimet tonais buvo didžiause rugepiute ant skaniu 
vvszniu.

GERAI ATSAKE.

užvvde-

Sztai isztrauka isz Straips
nio vieno rusu komunisto, iš
gyvenusio ilgoka 
szevikijoje ir dabar vėl sugry- 
žusio in Amerika.

Savo inspudžius isz 
viku “rojaus”
aprasze 10-yje straipsniu Clii- 
cagos rusu dienrasztyje,

” Paskutiniame 
straipsnyje, kuris tilpo randa
me labai indomiu faktu apie 
Maskvos fabriku darbininku 
padėti. Autorius, aplankęs vie
na fabriką kartu su savo senu 
pažinstamu sztai ka pasakoja: 

“Czia jau nematyt iszsipuo- 
szusiu sportu ir cigaretus 'du- 
mianeziu darnu. Aplink manes 
žmones purvinais rubais, ant 
ju veidu dulkes ir suodžiai. Tai 
fabriko darbininkai.

Dirba jie daug ir sunkiai, 
o gauna tokia “pede,” kad 
Amerikiecziams, butu juokin
ga. 

4 4 

darbininkas uždirba per 
dieni daugiau, negu Maskvoje 
uždirba per menesi. Be to esti 
ir taip kad jie iszdirba savai
te arba dauginus, o kai reikia 
gauti atlyginimą, — reikia pa
laukti: — pinigu nėra.

“Tuomet pinigai buvo dar . 
tokie, kali juos skaitydavo mi- 
lionais. Kiekvienas darbinin
kas buvo milionierhis, o vay- 
gyt nėr už ka. Paskui jau pe
rėjo prie czervoncu ir dalykai 
eme taisvtis.

“Su kai kuriais- darbinin
kais asz iszsisznekau. Bevelk 

skundėsi man, kad 
laisve ir rojų darbininkaitls” 

kas žin kas nukniaukė; czia jie 
man rode in tuos ‘komunistus* 
kuriuos asz pirma maeziau 
kavinėse gatvėse ir t. t., kurie 
buvo sotus, pasipuosze ir gy
veno, kaip suris Smetonoje.

“Bedarbes Maskvoje esti 
dažnai. Žmonių be darbo daug. 
Tiesa, vyriausybe stengiasi

akijo, Viestni.

i (

11 pėdo

44 Ru-

Amerikoje kai kada geras 
dvi

visi jie 
4 4

tTuo metu buvo daro- 
todel sziopos 

buvo skvlc 
dėjo liuosai inlinsti žmo

gus. Padegime intariamas sen
tikis Grigori ji Jafremovas; ji
sai dabar pasodintas Szakiu 
apskr. kalėjimam 
NUSZAUTAS

KONTRABANDAS, padėt jiems, bet nepakanka- 
Klaipeda.

jury pereita
Palangos pa

linkti rasta nu- 
szautas vienas žmogus, 
ma, kad tai bus spirito 
ge 1 n i n k u k e r szt a s, n e s 
tiza inrodo, kad

Speja- 
szmu- 

eksper- 
szauta in ji 

staeziai prieszais isz arti. Nu
žudytasis esąs'suteikęs polici
jai žinių apie spirito loiitra- 
banda. Reikia tikėti kad žmog
žudžiai bus greit susekti, nes 
kenksmingai spirito szmugel- 
ninku organizacijai jau yra ant 
kulnu užminta.
TURTINGAS PAVARGĖLIS.

Pilkalnio suėmė 
varg- 

kiszenius.

policija 
sziomis dienomis vienas 
szas ir perkrato jo 
Atrasta pas ji ,425 aukso mar
kiu. Vargszas sakes, tuos pini
gus ‘ ‘ surankiojęs. ’ ’

' Ii

Valstijose, imant apskritai 
automobilis iszpuoh; 

kiekvienam (5.6 asmeniui.. Ta 
proporcija aukszcziausio punk
to siekia Ramiojo vandenyno 
pajūriu, kame vienas automo
bilis iszpuola kiekvienarh 3.4 
asmeniui.

Sziu metu liepos 1 diena viso 
inrogistruotu automobiliu bu
vo 15,552,077. Viename tik New 
Vni'lrn n 1 .‘233.3(12.

I losze kortoms, 
tranko kur 
pliauszke 
idant jaja 
dyt, teip kaip tu darai.

nesi- 
ir ne- 

ant savo mot e ros 
surupyt irsugrau-

neruke, 
uorei ke

savo

Kada Europoje žmonis 
nesziojo kailius tai Kinuosia 
žmonys buvo augsztai mokyti,

mai.
ar

buvo parojęs, ir
pintis Pavolges sritimis; be to 

“komunistai” — 
. spekuliantai kurk* dauginus 

galvojo apie save, negu 
darbininkus.

“Jus matote, 
kad asz dažnai atskiriu: 
riau sv be ir 
kalbu apie juos, kaipo apie vi
sai skirtingus daiktus.

“Taip isz tiesu ir yra. 
riausybe isz tikro norėtu pa
daryti daug gero; bet'komisa
rai isz tu prisisegusiu 
munistu,” apie kuriuos 
kalbėjau ankszcziau kad jie 
dabar prisirasze prie partijos, 
idant patekus in valdžia ir at- 
kerszijus žmonoms už revoliu
cija — tokie komisarai žudo 
Rusija ir tycziojasi isz 
dies. Be ju, 
randasi daugybe avantiūristu, 
net Židikų, kurie dirba savo 
darbelius. O Maskva —

Tuomet badas dar ne visai 
reikėjo ru-

— vėl tie

apie
i

4 4

nesutvėrė del jo- ARSZESNE UŽ VELNE,

skaitytojai 1

komunistus, f t

Vv-

“ko-
asz

lųui-
tarpe komisaru

arba
o.jc8idU . Kuiopiecziai piadejo ju nemato, arba nenori matyti.

inagius tainaudoti r visokius
Kinieeziai naudojo puikiau
sius instrumentus
dirbo puikiausius iszdirbimus.

su kūrei s

»

ii

M

^į.

J

Kokis tai žmogelis 
damas poniai josios gyvenimo 
užklausė josios:— Del ko Die
vas sutveriąs isz Adomo szon- 
kaulio Jeva,
sies ir tarnaite ’!

Ant lokio klausymo pone ne- 
užmirszo jog turi burnoje lie
žuvi ir atkirto:

— Už tai, kad Adomas ne
ateidavo namo su apdraskytom 
drapanoin, ne reik ėjo jam pro
sy t marszkiniu no prisiūti gu- 
v.ikn. Noirai’o

‘‘Žodžiu, Maskvoje 
radau tos teisybes kurios jesz- 
kojau, ir neradau to 
žmonėms,” kuri revoliucijos 
vadai buvo prižadėjo.

asz ne

‘irojaus
kuri

1>

munszaines. ne-

— Myliu tavo Mariuk teip, 
jog del tavęs dirstelettvjv*'* pa
ežiam velniui in akis!

— Ar teip? Tai pakalbėk 
apie tai sii motina.

— Su motina?! Vajei! — 
])i’išipažysin tau atyiWįv 
ant to neturiu drąsos.* z

BUTU UŽDAUG.

— N.

I 

"'M 
j i ii

* 
H

' ’i 
liili.

jog

— Paimkime, jog turi pen
kis obuolius ir aplaikei da tris..

— Kas isz to pasikiarytuf
— Kolera, ponas profeso-

riau. *

Natanas La patrikus, 100 
Sheffieldo,

*

motu senumo isz
Anglijos, sako buk todėl pra
ilgino savo amži, kad per dau
geli metu mazgodavo galva sp 
actu. „ jį]
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J
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Klukšni ir kiti prieszininkai 
katalikystes norėjo pridėt pri- 
deczka prie konstitucijos idant 
Michigano valstije panaikyt 
parapines katalikiszkas moks
lai nes. Bet sziuosia rinkimuo- 
sia tasai užmaitymas gavo per 
sprandą, nes balsuotojai didu
mu balsu atmetu ta ji užmany
mu ir moksląines pasiliks kaip 
ir buvo.

Szvieži mesa, Pauksz- 
tiena, žuvis turi būti 
gerai užlaikoma po 

nupirkimo.«
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TĖVO PASKUTINIAI 
20DŽIAI.

žodžius isztares, apsižvalgė ant
ft savo paczios, nors tyliu balsu,

Drėgna mesa, pauksztiena 
ir žuvis duoda (daug 
augti visokiems
Bizniams kurie veda prie gedi
mo; dėlto, reikia 
kilios valgius užlaikyti

pataria 
Buletinas 
“Valgio 
kuri ga-

progos 
mikro-orga-

stengtis to- 
szva-

1374,

n* snsinesze su

Szirdis ne tarnas. Trisde- 
szimts metinis ponas Kamaka 
isz New Yorko, vyras moteres 
tu paežiu metu, pabėgo nuo sa
vo prisiegeles
savo uoszvia turinti szeszesde- 
szimts metu. Jojo paeziule ap
skundė ji ant jiersiskyrimo. 
Kaltininkai pripažino sūdo buk 
labai mylisi, norints yra dide
lis skirt urnas meluosią bet szir
dis ne žiuri ant. metu.

Genera liszkas 
konsulis Chicago |>ajeszko se- 
kaueziu žmonių: Vladas Szi- 
mianis, paskiause gyveno po 
4538 S. Honore St., Chicago, 
paeinantis isz Marža nu kaimo, 
Rimszu gmino, Duksztu pavie
to, pajeszko ji Mikalina Kacz
marek.

Bronislava, Ona ir Konstan
tas Midekszai, kaipo ir Juozą 
isz Mideksziu Zemajtelovo, ku
rie iszkeliavo in Amerika 1910 
mete isz Vilensko-Trockio pa
vieto. Juos pajeszko Stanislo
va Mideksziene isz Kakovicu. 
Adresavokite: Polish General 
Counsel, 1115 N. Robey Str., 
< ’hieago, HI.

Lenkiszkas

Praeita meta valdžia konfis
kavo septynis milijonus galo
nu alkoholiniu gerymu ir 160,- 
000 samogonku. — Isz to gali
ma dasrprasti kokia ežia žydi 
prohibicije, jeigu sziam pui
kiam sklype varo tiek munszai- 
nes...

Daugelis daktaru Chicago ir 
New Yorke daro gera bizni ant 
raszymo receptu ant guzutes, 
nes 52 procentas daktaru tosia 
valstijosia parasze 54 procentą 
visu receptu ant guzutes isz- 
gertos visam sklype praeita 
meta.

Szeszi milijonai galonu alko
holimis ir daug guzutes likos 
isztraukta isz aptiekti neteisin
gu budu praeita meta. Tam pa
ežiam mete užsidėjo 2562 nau
jos aptiekos, o 18,(MX) daktaru 
aplaike pavelinimus nuo val
džios raszyti arielkinins recep- 
t us.

žmonių

rie 
jaunavedžiams

Suvirszum 50,000 
prisižinriiu'jo'kapulijei kuri su
sidėjo isz 3700 muzikantu, ku- 

grajino svodbini marsza 
panai Kutai

Masters su Erlingu Maine isz 
Winnebago, Minn., kada atsi- 
buvinejo seimai Saint Paul bu
vusiu kareiviu paskutinėjo ka
rojo. Maine yra adjutantu 
Amerikaniszko Legiono ir ta 
diena atsibuvo jojo vinezevo- 
ne. Visos kapelijos 'kurios pri
buvo ant parodos, susitvėrė in 

grajino savo vadui

Aklinę

viena 
marsza.

ir

.4
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reikia
nu-

riai, szaltai ir sausai, 
naujas Ūkininku 

užvardintas 
Priežiūra Namuose,“ 
Įima gauti isz Jungtiniu Val
stybių Agtriknltnros Departa
mento.

Tas buletinas sako, kad par- 
įieszus visokias mesas 
tuojaus jas iszvynioti,
szluostvti matomus neszvaru- 
inus, ir padėti szvariam, sau
sam, uždengtam inde szaldy- 
tuve. Mėsos plovimas isztran- 
kia skystimus ir pagreitina 
gedima, ir niekuomet 
but daroma, kaip tik priesz vi
rimą. Kepenys ir 
greieziau genda ir 
tuojaus naudojamos.

Žuvis greitai netenka szvie- 
žaus skonio ir genda greieziau 
nei nekurios mėsos, žuvies sko
ni greitai perima kiti valgiai, 
dėlto deklant iii szaldytuva 
reikia indeli tiktai in gerai už
dengtus indus.

Pauksztiena reikia tuojaus 
iszvalyti, nudengti ir gerai nu
plauti, kad tuomi nuėmus nc- 
szvaruma ir riebuma, 
lauk vidurius reikia 
kad nedalytetu mėsos, 
tuomi neužkretus jos pavojin
gais mikroorganizmais. Palik*- 
sztis arba szmoteliai in kuriuos 
jis pjaustomas turi būti vėl nu- 
plaunomi, miszhiostomi ir už
laikomi szaltai kol vartojami.

ir
neturi

smegtmys 
turi būti

Imant 
žiūrėt i 

kad

NEUŽDULKINK VISUR 
VALANT.

Galima

suima

ta vartoti, tuomet

Szluota labai iszpletoja dul
kes: elektros valytojas jas su
ima. Visokie pagražinimai tik
tai traukia dulkes.
gauti daug valytojų, kurie ne
reikalauja elektros, vienok su
traukia dulkes ir ne iszpletoja 
jas. Aliejinis szepetys
dulkes ir gali visur būti varto
jamas.

Jei reikia neatbūtinai szhio- 
reikia pri

barstyti sukarpytu szlapiu po- 
pieru, an kuriu dulkes apkibs. 
Szluojant nereikia szluotos per 
daug kilnoti, nes tuomi dulkes 
keliasi, sako Jungtiniu Val- 
stlbiu Agrikultūros Departa
mentas.

SzJuostant dulkes
kandu reikia skudurą laikyti 
krūvoje, o neliuosai iszskleis- 
ta. Valant kambarius visuomet 
reikia nuo virszaus pradėti.

. e, ---- - -

LENGVAS BAIGTAS

nuo ra-

PASLYSTI.

A’iena davatkėlė sziteip 
gojo:

ru

Mano Dieve, svietas ma
li ž tai

Naujas Didelis 
Sapnorius jau

Gatavas
Jau užbaigem daryt 

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

W. D. Bocz1uuuka»-Co. 
Mahanoy City, Pa. .

ne visados paniekina, 
jog nuslydau isz gyvenimo ke
lio. Kokia tai žmonių kvailvbe 
— Juk ir trukei nuslysta nuo 
geležiniu stangu (kelio), o ka 
oze kalbėt apie silpna būda mo- 
tei'es! ’ “

ANT PARDAVIMO.

Didelis namas su salimui ir 
hoteliu, ant loto 121 pėdu plo- 
czio per 167 ilgio, medžiais ap- 
sodytas. Name randasi didelis 
saliunas ir 17 ruimu su vigado- 
mis, elektriko žibureis, sziltt- 
ma, szaltas ir eziltas bėgantis

Knyga

Z

vanduo ir t.t. Randasi Barnes
ville, Pa. tuojaus prie geležin
kelio stacijos prie Steito kelio
einantis isz Mahanojaus in Ta
maqua, arti Lakeside. Geriau
sia vieta apielinkeje ir gera 
proga pirkti pigiai. Apricz na
mo randasi ir -kiti bndinkai
kaip tai: garadžius, tvartas, 
įllf i *   „ • . " • *x J ir • 1 _ • l

in ° Šaules ” ofisą.
viszHnyczia ir t.t. Kreipkitės 

t.f.

Daug sziadien rasime Lietu
voje levu, kuriu vaikai 
mokslą pabaigė 
szviestais žmonėmis ir myliu- 
ežiais savo Ievyne; ir lokius 
tėvus, kurie per sunkiausius 
vargus isztesejo apszviesli vai
kus.

Jau vasara baigiasi, o ruduo 
su savo galt* smelkiasi in kal
nus ir laukus ir szalti.vejai 
gamtos augmeniiis silpnina ir 
ant myrio rengia. Jau negirdė
ti tu szauniu giesmių, kuriomis 
pavasaryje ir kaip kur vasaros 
laiko linksmindavo kaimu žmo
nes pauksztoliai. Vieni isz ju 
apleido jau Lietuva jeszkoda- 
mi sziltos szalies, kiti nusitrau
kė iu giriu gilme; kiti nors dar 
kartais pasirodo, bot jau gies
mių balso nebeiszduoda. IJžtad- 
gi kaimiecziai ūkininkai, liuo- 
sininkai ir visi darbininkai, 
jeigu Dievas palaimino laukus 
geromis ir gausingomis gėry
bėmis, džiaugiasi ir linksmina 
si: vieni rengia puotas, kad pa- 
sivioszeti su savo giminėmis ir 
kaimynais, kiti traukiasi in po
ras, turėdami gera pradžia gy- 

nesigaili savo 
pragerimo, buk

yra
ir tapo ap-

< bot jau dvasiau lyg sveikas pra- 
$ bilo:
J iszleistos su pasugomis in geras 

vietas; viehas stinus yra kuni
gu, antras yra daktaru. Jie vi
si gali gyventi be tavo rūpės- 
ežio. Ih’oeziasis stinus, Kaulas, 
jeigu uores paezinotis, tai nu
gink, o tavęs vaikai hottplėis. 
'Tiktai, jeigu Raidas užsimany
tu in Amerika važiuoti, namus 
pardavus, tai neleisk to daryti. 
Jeigu asz galėjau pragyventi 
tuose namuose ir du snnu isz- 
leisti in mufkslh, tai ir jis galės 
gyventi, nors ir po sunk i u mas
koliaus jungu. Gal Dievas ka
da ir musu kraszta palengvis! 

vfsti-didžia usiu 
troszkimu yra, idant jus, 

niekad 
netaptumėte

Bet

4 * Al tisu dukterys jau yra
Velnio Iszpažintis.

Kolionijos apygardose laike 
Velykines iszpažinties kunigas 
pamate, nededamas klausyklo
je (spaviediiyczioje), dikta vy
ra su apdegusiu veidu ir piktai 
žiūrinti, kurs po teisybei isz to
limos szalies pribuvo, ba nieko 
pave’idaus neturi su pArapijo- 
nais, prie kiniu skaitliaus pri
siglaudo. Nepažinstamas nepri- 
klaupe — daugiau valandos 

isZsitcmpes,
kaip veilk jam prisieis ar

tiniesi prie klausyklos.
siu, 
a k i s

stovejo 
mas

lankda-

mano 
vai-

v us.

kai, neiszsiža<lotumėte 
savo kalbos ir 
naujalciikiais, apjuokdami sa
vo tėvynė ir podraug savo to-

Tu, Štasi, pafkol nebuvai
apsipaezinves su lenke, isz ta- 

daug daug geresnis 
mylėtojas tėvynės, o dabar jau 
tavo lietuviszka dvasia lenke 
apslogino kiek. Tu, kunige Bal
trau, gyvendamas tarp Lietu
viu ir pasirūpindamas apie isz- 
ganyma ju dusziu, mylėk savo 
kalba ir gaivink 
žmonių.

ves buvo

venimui, 
proces ir

l’am-ru

kurnu invairiu gricku. Macziau 
griebus begediszkitiusius, bet 
po iszriszimo, neveizint ant j u 
sunkumo, tie griokai nyko: isz- 
risztos duszios vėl buvo Dievo 
mylistoje ir visi l ie žmones pa
sijuto gali žengt i in amžina lai- I 
ne, pirm to kiek trumpai pa- 

kentejus czyszcziuje. Viltis, 
jog ir asz tai galiu ingyti, pa
raukė mane prie iszpažinties 

norėjau padaryti lai, ka tie 
o, ko

, ,, 7 .    ....... . ...- —. ..... _t T- _ -r. a- -..if- --fflft

Antanas Ramanauskas
Lietuviszkas Graborius

žmones padare, sulaukti t 
t ie žmones sula like.

Kunigas u žy i m i si i j e s 
dele tylėjo. Dievas dovanoja 
szirdžiai sugraudintai ir nusi
žeminimui — 
damas mums suriszima ir iszi i-

Dievas
valan-

tare savyje; d no

degti U ežiu požvilgiu visu sz^,n,b Dievhs nieko noiszskire.
niiMumdavo; su pasidi- 

džiuojaneziu paniekinimu žiu
rėjo aut prisiartinaneziu prie 
langelio, su nelaimingu nusiste
bėjimu prisižiurinejo tiems, 
kurie gavo iszrisziina. Kunigas 
tai nžteniijo, bet nenorėjo at
kreipi i savo atydos nuo parei
gu savo augszto paszaiikimo.

Omnibus expedit is (visiems 
iszsiliiiosaviis,) kad jau nebu
vo nieko,
ežiai atsistojo prieš# kleboną, 
kurs rodesi jo belaukės.

— Tamsia nori iszsispavie-
l

nepažinstamas rus-

vienu žo-
ap-

MILL & PATTERSON STS.
ST. CLAIR, PA.

Iszbakamuoja ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrubus paruo- 
szia nuo papraseziausiu iki prakil
niausiu.
laidotuvių, veseliu, kriksztyniu ir 
kitiems pasivažinėjimams.
Bell Telefonas, 1373 M.

Parsamdo automobilius del 
veseliu,

CHAS. S. PARMLEY
Real Estate Agent. Notary Publie

Jeigu norite pirkti ar parduoti narna 
tai keripkites pas mane, asz jumis 
ta reikalą atliksiu. Randavo j u namus 
ir kolektavoju randas.
namus ir forniezius. automobilius t.t.

Kampa* Catawissa ir Market St. 
Mahan y City, Pa.

Insziuriniu

’kiti 
ant

del pasilinksminimo.
sukant, ruduo turtingas kaimo 
žmogui visa ramybe ir pasi
linksminimas. Bet kartais tarp 
tu linksmybių užpuola ir nusi
minimas, kada kokiam isz gi
mines prisieina sunkiai apsirg
ti, o giltine nasrus iszžiodinusi 
tik laukia kaip greieziaus žmo
gų pargabenti in ana pasaule.

Netoli nuo Kauno, ant Nemu
no kranto, yra nedidis’kaimas, 
kuriame visos grinezios dailiai 
iszstatv tos ir sodnais papuosz- 
tos, kur apart vaisiniu medžiu:

randasi ir szeipjau; kle- 
, liepų ir kitu, kurie 

savo didėlėmis szakomis dang
sto grineziu stogus.

Dar ne teip 
bet grineziose

Žodžiu

obeliu, grusziu, slyva, vyszniu 
ir t.t., 
vu, beržu

vėlus vakaras, 
nematvti žibu

rio ir visame kaime taip tylu, 
tarsi ežia žmones negyvena. 
Tiktai viduryje kaimo, vieno
je grineziuteje, tai per viena 
tai per kita Įauga žibtelėjo ži
burėlis, bet ir vėl užgesta. Tu
ri būti tenai kaimo žmones puo
ta rengia, tai ineikime ir mes 
tenai pavėpsoti. Liejo baisiai 
apsirikome. Czia ne puota, bet 
kaimynai atėjo aplankyti sun
kiai serganti gera savo kaimy
ną, Juozą Noruszi. Nornszis 
guli lovoje ir menkai ;ka gali 
szneketi. Jo pati stovėdama ga
le lovos, garbsto kruvinomis 
aszaromis, jog jau veikiai 
reiks persiskirti su savo įmyli
muoju Juozu.
Iii.s,
szhiosto aszaras, byranczįits isz 
akiu per skruostus dideliais la- 
szais. Bet ir aut veidu kiiimynu 
matyti, kad tie labai gailestau
ja savo gero kaimyno. Vyres-

Jo Klintis, Ran-> 
teipogi klupo arti lovos ir

neji duktė, Barbe, drobaneziu 
balsu skaito litanija prie mirsz-i 
tanczio. Ligonis sunkiai atsi-; 
d tįsėjo. Jo pati baisiu balsu su-; 
riko “mirszta!” ii‘ beinatant; 
apsilpo. Tuomi tarpu po keliu 
sekundų ligonis tyliu balsu 
praszneko: “Kaulai I ar davei 
žinia mano suminis. Sziadiens linams, 
jiė turėtu pribūti.

Ratilas verkdamas atsake: 
tėtyti, jau bus dvi dienos, 

kaip daviau jiemdviem ži
nias.“

Czia grineziutes durys atsi
daro ir inojo du vyru in vidų 
vienas kunigiszkuose rūbuose, 
o kitas kareiviszkuose tuojaus, 
puolu sveikinti tėvu apsiaszu- 
rave. Tęvus gerui prisižiurojes 
pužino savo du sunu. Apsipylė, 
jo veidas prakaitu ir isz akiu 
nuriedėjo karszlos aszaips, Va-; 
Jnndele tylėjus prabilo, guudy-

♦ Y i ::. j i. i. — * . .
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jiemdviem

damas k vapa: “Tai tu, Stasi, 
ir tu, .Baltrau, ežia esate. Taip.

jųdviejų laukiau. Acziięu

Dievui, kad pribuvote, leug 
viaus mtvn bus mirti!“

b < w ■■ I H
Tuos

t

ja tarp savo 
l’u, Kaulai, kada jesz- 

kosi paezios, apsirink gera Lie
tuve, idant mano b.oezin na
muose visad 
viszka kalba.

Czia yisi suklaupė, levo žo- 
Ižius prižadėjo szxentai užlai- 

kyt i ir pildyt i.
Tėvas laimino juos 

ežiu balsu
Ižius tarės: mylekitesi, 

kite savo tevvne! 
Dievui duszia.

mano b.oezin 
skambėtu Lietu t 5

Latras ant krvžiaus 
dzin sugraudintos 
turėjo n t leidimą...

— Na, kunigą 
kreipdamas prie velnio: žings-

o 
Jei nori isz- 

pildyti ta pakilta, kuria asz tau 
paskirsiu, visi griekai gali būti 
tau atleisti.

Esu pasirengęs ant visko, 
atšaki* szetonas. O ant patvir
tinimo to, jog tame dalyke 
kas del manes neini 
privesi n pa veizi hi, 
tame dalvke

szirdies

s ta re, a t ši

uis, kuri darai, gali tau Dicv 
mxlista suteikti.

Lietuviszkas Graborius

K. RĖKLAITIS
Laidoja numirėlius pagal 
naujausia nmda ir mokslą. 
Turiu pagalbininko moterių. 

Prieinamos prekes.

516 W. SPRUCE ST.
MAHANOY CITY, PA.

Telcponas No. 149
S s 
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lot i .’

- Teip, tarė užkimusiu bal
su nepažinstamas.

— Meldžiu priklaupti.
Nepažinstamas nusikratė ir 

atsake:
To 

dar\ t i.*
Okaip sake tuos žodžius, 

szvilpimas isz jo burnos jszsi- 
verže, primini lamas žalczio

1

drobfin-
ir paskutinius žo- 

mvle
ai ida vokI t

PAJESZKOJIMAI.

pa-Asz Zuzana Pavalkiene 
jeszkau savo sunūs Zenona ir 
Joną kurie iszvažiavo in She
nandoah apie 20 metu
Zenonas gyveno apie Bradick 
Pa. Jonas 1008—

atgal.

190!) mete bu
vo Chicago Acme Hotel. Nu
žemintai meldžiu kas žinotu 

gyvybe ar mirimą prn- 
neszti man už ka prisiusiu $2 
pndekavones, arba tegul pats 
atsiszaukia.

Mrs. Zuzana Pavalkis
6 Ridge Street 

Coal Dale, Pa.

apie ju M:

_<)

Pajeszkau savo sesers 
bietos Maikeliatės, po 
Bulczius, paeina isz 
Red., Marijampolės 
Jevaravo Volost • $

Elz- 
vyru 

Suvalkų 
Apskr., 

Igiiauskos
Kaimo. Taipgi pajeszkau Vin-
ca Kubilių ir Juozą Zilioni, vi- 
vi gyvena apie Pottsville. Jei- 

meldžiugu kas apie juos žino 
pranoszt arba, tegul pats atsi- 

rei-szaukia nes yra svarbus 
kalas.

Wm. Žukas
Southhold, L. I. N. Y.

Na i keli s

Stebėtinas Kalendorinis 
Laikrodėlis. Tik $6.S0 
Su lencugellu ir peliuku J 
dykai. Parodo 7 dienas y 
HanvaiteH, 81 dienau me
nesio, 12 menesiu meto,

[atmaina menulio, adynas, piinutas 
• ir t.t. ir gerai rodo laika. Kožnam 
[patiks, tikrai stcbtinns. Nikeluoti C 
iluksztai geri Swiss vidinei, pilnai > 
'gvarantytas ant 3 mėtų. Mus spe-. < 
tdalszka preke tiktai $6.50 Ir tas > 
lencugelis su peiluku dykai su Įnik f 
rudeliu. Nesiųskite pinigu, tiktai 

' vardu ir adresu, užmokėkite gro- 
matnesxiui $6.50 kada gausite per 
paezta. Jeigu nebusite užganėdinti

PEKO COMPANY. Dept. 838
< t t c .. kr ( >’ ■ J '

< tai sugražinsime pinigus adgalios
P EKO COMPANY. Dept. 538

32 Union Square. New York City , }

niekados negalėjau pa

sakė

primindama 
sznypszt ima.

Klebonas, 
nesveikata arba kas kitas ne- 
pavelija nelaimingamjam atsi
klaupti, linkėjo jam, kad nors 
truputi prie langelio prisilenk
tu irt bnfiteor atkalbę! u.

— Negaliu! — jis atsake, — 
nemoku to.

— K uomi t u esi
— Tuomi, kuomi pasirodau. 

Tavo x ardas?
— Daleiskime,(kad asz jo ne- 

t oriu.
Tevvne?

-- 'ramstai nežinoma. Saule 
jos neapszvieczia...

Gnodotinas klebonas misli.jo 
jog tai koks gyventojas isz 
sziaures Laponietis arba Eski- 
mosas. Nelaimingas tas krasz- 
tas, kaip žinome, pamerktas 
tamsybėse randasi, 
nusidžiaugė savo duszioje, joi 
Dievas ji suszelps 
duszia, Kristaus krauju atpirk
ta.

Vienok ypatinga 
temdino jo protą, nesą neužėjo 
jam ant mislies paklausti nepa- 
žinstamo, ar yra apkriksztytu 
ir ar yra krikszezioniu. O gal ta 
dalyką paskaitė už nereikalin
ga užklausti tokio žmogaus,

mintydamas, jm(I*

f p

y

Klelionas
O*

iszgelbet i

Pilka ap-

užklausti tokio žmogaus 
kurs neturi jokio vardo ir kurs 
nemoka Confiteor. Pradėjo jo 
klausinėli apie septynis grie- 
kus didžiuosius, pirm nei prisi
artino prie užklausymu, lyps- 
taiicziu penkių prisakymu Baž- 
nyczios szventos. Nepažinsta
mas iszpažino teip sunkias nuo
dėmės, tiek žmogžudyseziu, 
tiek razbaju, vagyseziu, kreivu 
prisiek imu, blevizgu, paleist u- 
vyseziu, galop tiek bjauriu pra
sižengimu, jog 
gaudes sąžines iszžiura. 
ko:

de k

kunigas, nnsi-
suszu-

Bet-gi, sūnau mano, nors 
yventum tūkstanti metu, isz 

i hz pa ž i n t i e s san p ro t a u - 
laiko turėtum

B*
tavo
jaut, nedaug k a
tiek bjaurybių pridaryti.

— Taigi ir gyvenau ne t liks
ianti metu, bet daug daugiau; 
— atsake nepažinstamas — o

[ dar neiszpasakojau nei puse 
to, kas mano sąžine slogina.

Kas tu esi / — 
nusigandęs kunigas.

— Deja, esi u nupuolęs ani uo
las, vienas isz tu, kurie su Liu- 
cipioriuni nupuolė.

Kunigas truktelejes užklau- 
•, “lr ko pasitikėjai po spa- 

viedei?’’
— Pasitikęjhu gana daug. 

Temijau, jog tie, kurie eidavo 
prie klausyklos, linko po sun-

užklausė

SO:

J

Hk-,

me- 
inikus, 
atsake

vienas isz mano
draugu laiki* jo iszvijhno

is jo užklausė,
garbes padėjimo, 

isz kurio iszpuole:
— \’isiibaisiausi kankinimai, 

kokius tik gali iszmislyti x au
dinį uve. but u man pernieka; 
stulpas isz geležies ir ugnies, 
lypstas net dangaus, apdengtas 
kardais in visas puses kerta
mais, tegul butu pastatytas; —

♦ 
isz

zoreistai, kuri 
negaila jam ,

tegul mane tašo
apdengta žmogau
Į<

dienai;

a r

Ant. J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

IR BALSAMUOTOJAS

automobiliui

Laidoja kunus Numirėliu pagal Nau- 
tausia mada. Pigi preko. Teipgi 
pristato automobilius visokiems 
-eikalams.
Parduodu visokius paminklus, dide

lius ir mažius už pigiausia preke, to
dėl jeigu pirksit© POMNINKA tai 
kreipkitės pas mane, nes asz galiu ju
mis pigiau geriaus parduoti negu kiti. 
133-335 W. Centre St., Mahanoy City

tnonii stulpu 
s kimu 

augsztd žemyn, net iki siulnai 
priimu ta> Imturas, 

kad ingyti dangų, kuri pamv- 
cziau.

— Priimu ir asz ta pakilta, ir 
baisiau kentėsiu, 

jeigu reikia, kad tik dangų al
ga u t i.

Kunigas 
mislijo sau: 
t ies reik m 
szirdvste. ”

— Sūnau 
Dievas v ra 
du tau dideles 
esi Įiasirengcs iszpildyti: tax’

11 ž-
Turesi pakula 

per tris metus 
tris

Jaugia u li

ta?

pa-
ant tokios gailes

ni sa k vii

susigraudinęs 
l «

su miela

mano (are — 
ferx he. Ne'bužduo- 

pa k nt os, kuria 
o

gern valia, jeigu yra tikra, 
gana padarys 
labai lengva: 
kasdien pulsi 
veido, atsigryžes iii 
sakvsi: “

r P

I ris
>vkius aut 

rvlus ir 
Dieve mano! Sutver

tėjau mano, es 
.2.2...s, gailiuosi

i u piktas griesz- 
ninkas, gailiuosi jog tave už- 
rustinaii; dovanok man, Dieve 
mano, per užpelnus Makos ir 
smerties Jėzaus. Dievo Mol ina 
užtarvk už mane....

Velnias sudrėbėjo....
— Na ir kaip? užklausė kle

bonas.
Lare velnias, 

pakeldamas galva ir iszsitemp- 
damas — nusižeminimas yra 
kora, kurios asz priimti nega- 

Eiyu pas kita spaviednin-

a ir kaip!

nusižeminimas

liu.
ka.

Ir nuėjo.
TEMYKITE BROLEI LIETUVIAI.

Parduodu Farnius. Turiu surinkęs 
apie 30 geru farniu, su budinkais ir 
sodais, prie vandeniu. Parduodu ant 
visokiu iszniokčjiinu.
pats pragyvenau 12 metu.

Gerai viskas užauga, 
nevarkyte miestuose, 

neiszdavinekito savo pinigus, nupir
kite farnia, nedings nei vienas centas 
katra mokėsite už farnia, neturėkite 
bosą ant saves, atvaduokite arba ra- 
szykite ant adreso.

Antanas Macunas,
Irons, Mich.

Czionais asz
Geras ir

sveikas oras.
Pirkit brplei,

R. 1, Box 51.

N. 3 0

Valgiu Gaminimas
** -- IR—

Namu Prižiūrėjimas

Koina moteris ar mergina
privalo turėti aria knyga.BI

ir ji turėtu rastis kiek- 
vienam name. 162 puslapiu 
didelio formato. Drūtais 
audeklineis apdarais. Pre
ke tiktai . » . . 51.00

W. D. BOCZKOWSKLCO. 
MAHANOY Crrt. PA.

Į

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY.

MSmKc5
laidoja kunua numirusia. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, kriksx- 
ciniu, veseliju, pasivažinėjimo ir t.t. 
$20 W. Centre St. Mahanoy City Pa.

, IW ' l» • M! ,, - «l"* " I ']*1
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J. G. BOGDEN
322 W.Long Ave. DuBois, Pa 

.. .. 1. ........
Lietuviszkas Bankierius
ir Laivakorcziu Agentas

SZTAI KA MUMS RASZO
Guodojanms Žukaiti:—

Jusu gyduoles No. 303 ir 305 man 
daro daug gerau ir tikiu kad asz nuo 
ju gausu tokia sveikata kaip kad pir- 
miaus turėjau. Tariu jums szirdinga 
aeziu už jusu gyduoles ir vėl dar mel
džiu atsiusti po du pakelius virsz- 
ininėtu vaistu-žoliu. Su tikra pagarba

Anele Kunccvicziene,
81 Hill Purk Ave. Pittston, Pa.

Taigi jeigu kas kenezote koki nesma
gumą ir gal daktarai negelbsti, mė
ginkite gyditis su žolėms o tikrai pa
gelbės jums kaip ir szimtams kitiems 
pagelbėjo. Žinokit gerai kad isz žolių 
yra gerinusi vaistai ir žoles greieziau- 
siai atitaiso žmogaus krauju nuo vi
sokiu neszvarumu, ba žmogaus visokį 
nesmagumui, visokios ligos vis paeina 
nuo susigadinimo žmogaus kraujo sa
vo sistema per ka kraujas nustoja >a- 
vo cirkuliacijos ir tada žmogus jau- 
cziasi silpnu ir kenezia visokiu ne
smagumu ir skaudulius, todėl nelau
kite ilgai ir nesikankykite su ligoms, 
atsiųskite 10c o gausite visokiu žolių 
Ir knygų katalogu.
451 Hudson Ave. Rochester, N. Y.

M. Žukaitis,

1

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62

Mokame 8-czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pridedam 
prie jusu pinigu 1 Sausio ir 1 
Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalą su musu banka 
nepaisant ar mažas ar didelis.

1
H. BALL, Prezidentas. Į
G«o. W. BARLOW, Vice-Pm. t
Jot. E. FERGUSON, Kttierict. j
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Tūlame Vengrijos
gyveno vyras, vardu Osmanas 
Nakaboviez,turtingas ir visu 
gnodojąmas žmogus. Pradžio
je 1848 metu pasimirė jo pati 
Morta, su kuria buvo pragyve
nęs 30 metu laimingoje-santai
koje ir kuri ji buvo apdovano
jusi geru skaitliumi vaiku; isz 
tu liko tiktai du sunu. Senes
nysis Saulius, 28 metu amžiaus 
tarnavo kapitonu vengru ka
riaunoje; jaunesnysis Arsv- 
nius, 23 
ges, tarnavo prie vieno advo
kato Peszto mieste.

Motinos smart is suveda abu 
broliu kuo|Hin. Tėvas buvo se
nas is silpnas, todėl vaikai, bi
jodami, kad tėvo sveikata isz 
rnpesezio visai nenupultu, par 
vyko namo tęva pastiprinti sa
vo žodeliais.

Abu broliu isz vendo teip bu
vo vienodu, kaip 
bu priežodi — 
vienos szakos, ir jei 
skvriaus metuos*1.

' juodu atskirti viena nuo antro. 
Teip vienodu 
veido.

Ant kiek jiedu buvo \ iviiodu 
ant veido, aut tiek buvo skir
tingu pagal pobūdi. Senesny
sis buvo kietas, iszdidus, gar
bes gmlus ir nieko nesigailėjo, 
kad pasiekt savo užmanymą: 
jaunesnysis

meilus, m i el aszi rd i n ga s 
ir isztikimas ant visko.

Saulius buvo gimęs del ka- 
Nežiurint ant jo sav- 

ibairnyda vo jo
kiu pavoju ir kožname 
buvo pasirengęs sz.okti in ugni 
ar vandeni, jeigu tiktai per tai 
buvo sulaukiama kokia garbe. 
Jis buvo drąsu.-, ir jo drąsybes 
nieks negalėjo 
vas nesigailėjo nei pinigu, 
sveikatos

Nei vienas visame* pulke

lėtas,

<

mieste

; jaunesnysis 
metu, mokslus pabai-

- pagal ser- 
du obuoliu ant 

neimtu 
tai sunku

jiedu buvo ant

bHVO

prieszingai, buvo

reiw>tv*
mylybes, jis m

s y k i je

, ir jo drąsybe 
susilpninti. To

ne i 
del šliupus apszviet i-

i

SAJLB
)Paaugės irnintelis

brolio pobūdžiu
jis pratlejo taukiaus ir tau
kiaus nuo brolio szalintiesi. 
Daug* kartu jis pradėjo saugo- 
tiesi ir susitikimo su broliu. 
Ant galo, pilnus metus pasie
kęs, jis užtemyjo gelia, kuris 
brolius perskiria: tuomi buvo 
Sauliaus neaprubožiuotas gar
bes godumas, del kurio jis bu
vo pasirengęs paszvesti viską 
pasauleje. — Likimas ir pobū
dis kožna isz ju vede savu ke
liu. Senesnysis darbavosi pa
sikelti per debesiu debesius, 
kaip skaisti žvaigždele, 
kuria visos kitos 
link. Jaunesnvsis.
drūtai laikėsi prie savo likimo 
lemtu prideryseziu.

Motinos mirimas
Arsoniaus t via ir lėta dvasia. 
Viena diena, pasimirus moti
nai, Arsenins savo nuliūdime 
buvo paraszes dainele, 
del atminties 
nia. kaip czia szita dainele at
sidūrė tėvo rankose.
s\ ki senelis savo amžiuje pa
jui o szirdyje durnystes spėka.

szioje 
dar la-

S- 
mus: aszaros spindėjo akyse ir 
szirdis graudinos, tarsi pusiau 
plyszta. Jis paleido isz ranku 
popierele su graudingaja. rau
da. Bet skausmai turi savo ge
rumus. ir mes tankiai po ju 

pii<‘ savo tikro 
Tvip’sviielis gera va

di kezia i 
vrl pakeles isz 

kaiti1, ir ypatingi jaus

su savo
apsipažinęs,

debesius 
apie 

sukasi ap- 
prieszingai,

sujudino

kuria
pasilaikė. Neži-

Pirmoji

Skausmo pilni žodžiai, 
dainelėje skambanti, 
biaus sujudino jo szirdies jaus

tankiai
sa v ogryžtame 

d ra ugo. 
landa pastovėjęs ir 
iszsiverkes ir 
naujo s
mai perima jo szirdi. Nuliūdi
mai nutilo ir jo szirdis pajau
tė. kas ja atgaivino. Rauda isz 
naujo perskaitęs 
akis dangun. Akvs

buvo 
žen k ias,

»*•**Mr

k

I* /I]
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NEPAPRASTAS VAIKAS.
Penkių metu Stuart \\ agniau isz New Yorko yra nepa

prastu vaiku, nes jisai be pagialbos alavelio ar plunksnos isz- 
rokuoje koki nors

jisai be pagiulbos 
aril met ikini uždavinio ant pomieli

dikiszka. meile, szventi 
mai! Atiduok tuos gabalėlius, 
jei nenori daugiau varginti ir 
teip mano sukrėsta szirdi, isz 
sikalbedaijias, kad atejei mane 
raminti. Asz prisakau, ai i 
duok!

— Jeigu teip.
szvimtybes palai kas

gražiai juokdamasis ir'sybe užtvirtintu 
sudrasky

siigniaiižylus popieros
— Su laiku tas, k ti

ja us--J .*

Asz

•s.

savo gyvastį, kad pasiekti savo 
tiksla, tam asz neti k i u 
dos, tegul jis kalbėtu 
kaip saldžiai ir 
s

\
ino.
teip drąsini ir smarkiai nejodi- 
nejo. kaip Saulius NabakovU-z 
draugiszkanie susirinkime
buvo jam kito lygaus. Kožuas.

as, su 
areziaii"

liavo
sapnuoja 

sapna, jo akyse 
džiaugsmingi

1 Igai
isz vietos ne-

s
up-

žmoni u 
szit uomi

jis pakelia 
vėl apsi- 

aszaravo, ant veido dar 
matomas nuliūdimo 
bet jo žiurejime atsimusze ty
la ir džiaugsmas, jo mislys liu

la i na1 s v i e szpa ty s 11 • je,
jam rodėsi, kad jis 
koki laiminga 
atsistojo labai
dalykai isz jo praeit* 
jis teip stovėjo, 
pasijudindamas. Ant galo, rau
da paemes, iszeina 
kur susede, sznekueziuoja alui
jo sunūs. Su popiera rankoje 
levas priėjo 
jauniausiojo, 
kakta, sakydamas: 
tada, alsi kraipo in
nieko nepasakas, ir padavė jam 
popiera.

Szitas paemes perskaito ran- , 
da, perpleszc pusiau ir sugu-

iszpuole muliojes inkiszo kiszcmm.
■ Vg\-;

in kiemą,

4

t

kyti, kad isz jo su laiku 
iszeiti gėras karve'lys H

pobūdi pažinsi 
afivierimni 

pasipažines, drąsiai galėjo sa 
gali 
, .H‘i

laime užtekės, bus angsztu vy
lu.

Apie Arseniu sakant, 
ima, kodėl jis ant
mokinosi. Jis teip labai 

nuosza-

pirmiausiai prie 
palmcziavo

‘aeziu tau!’ 
vyresnįjį,

geda 
advokato 

buvo
lėtas, tylus*ir mylias
lyste, kad jam geriaus 
užsidaryti kliosztoriuje del

ne szitam trenksmin-
game ir barniu pilname advo
kato užvada. Isz ko ir

t
r' *„’■*<* '"i.' ■ . .» /

■ 1 *

teikia viskam vertybe. Teip ta
tai manė jausmai, kuriuos lai

ku riti os 
iszpildyti,

Mm a

'|, ”*r*

•i

kati savo szirdyje ir 
balsiai stengiuosi
— per Havo gale tai daro, .jog 
ana suprantama ir tinkama pa
saldo man nesirodo, niekingu 
iszmislu. Ir kodelgi tavo jauti
mo ir szirdies balsas’lnitu drū
tesnis ir tiiikamesnis už manb? 
Kojdelgi tu saprotauji, jog ma
no pasaule yra tiktai 
o ta\’o —
tiktai ant to atsakysi, parodys 
jog tavo jautimo spėka yra del 

.— dėl numes;

raudojo.
Praslinko ir-Vėl kiek laiko 

tavas kaip nesirodo, teip 
rodo.

— Kas 
vėl Arsenins paklausė.

’.° nesi-

ir
Rei-

sa jinas, 
- teisinga / Vis, ka 1 u

tavęs, o mano 
dilugiaus man nėra reikalinga. 
Tu laikykiesi sąvo supratimo, 

nėsikisziu ino asz asvo! Asz 
tavo darinis, tu — in mano!

— Nežinau, ka. jums ant to
- tarė Šaulius.

Nu, tai pavelyk
atsakyti

ta. -

kuris visame
savo

jam pasidarė!

kia eiti pažiūrėti, ka jis teip ii-
al jam kas blogo

atsakė Saulius

gai veikia 
nutiko.

— Jei jam kas blogo butu pa
sidaro, lai jis butu mudu pa- 
szaul«‘s,

— Asz eisiu pažiūrėti, — 
senius,nekantriai prabilo.

Eik, jei nori! man nėra 
jokio reikalo ji skubinti.

Arsenins pasikėlė ir 
pas Ieva.
ta, kaip " ' .... x
broli už raukos, veda, ne žodžio 

atsidiire tėvo

jei nori!

ii nėjo
Nepraslinko ir minu 

paima

.'i I
■
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T* sugryzla,
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netardamas, 
kambaryje.

Senelis gulėjo savo lovoje, 
rankoje laikydamas popieros 
gabalėli, ant kurio buvo iszra- 

mineta giesmute. 
Jo veidas buvo iszbales, aisz- 
kus, ant jo lupu buvo regimas 
džiaugsmingas juokas, jo akys 
p ra piestos, 
buvo gyvy bos.

— Kas ta i!
ir veik pagriebė tėvo ranka. Ji 
buvo szalta ir jau sustingusi. 

Saulius vėl suri-

/<

savo 
laikydamas

szvta vakar

bet jame jau nebe-

— Saulius suriko
Pat.«
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Viename maisze negali būti 
dvi kates.

Nes sau vis akis iszplesz.
Pažinau gana tokiu poru, 

Labai monteriu doru, 
Norėtu in bažnvezia nueiti.

Bet turi namieje būti,
Ba jeigu turi vyra bedievi ir 

pijonyczia, 
Kuris niekados ne eina in 

bažnyczia,
ne eina, paezios irnclei- 

džia,
'Lodei ir moteres neinleidžia.

Motore už vvra baudžia 
Prikisza nuo bedieviu, 
Niekszu ir niekadeju.

Žinau, vienoje vietoje, — 
bažnyczioje.

Stovi kunigais boliincziuje. 
Badai desziintukus rankioja, 

Ne vienam nedovanoja.
Taigi, už kelia reikia užmokėti, 
Czia velei muitą reikia duoti,

Todėl daugelis nuo tikybas 
atbzalo,

Tr pasiliko bedieviu ant galo.
Man \ iena moterėle labai 

skundėsi,
Net aszaras szluostesi, 

Sako: ”

T

“Numiręs!”
, in broli pažvelgdamas.
— Apleido Jtius iiaszlai'^zius!

— ArseniuS atsake ir
liu puolės,
ir ja laistė

koamžinai 
ir 

labiausia 
reikalingi

per- 
prajauti- 
s aiszki, 

už 1eisvbe:
lt

ti ieka- 
nežinau

jaut riai 
talydamas, kad jo 

mai yra tikri, jo misl\
jog tas viskas, 
paskaito, yra teisybe. Jei teip 

atkirto ! Imtu, tai kožuas isz ju ta tei
su v o 

neapsilpnetu pasiekimo
reiktu paszvesti 

arba ir gyvybe......
l odei dar syki sakau, kad, isz- 
skiriant mano broli, ne 
isz. tu ponu negaliu guodoti.

Kad tu juos niekini, nėra 
dyvo. Asz pats iki sziam laikuį 
buvau tokio supratimo. Bet sSū 
dainele mane iszmokino viską 
gorinus apmislineti. Dabar ma
tau, kad juos 
lodei, jog asz ju 
ir tikiu, jog ir tu nesi iszmokes 
ju suprasti: Iszalkes griebiasi 

Žinoma, ar tam 
aivoje dainysle, kas su kum; 

ir duszia yra atsidavęs pasau
lės turtams, kariaunai

paimkite ta>

did*

suims, 
tėvui paduodamas 
tus ir 
gabalėlius.
riam yra duota teip

su kurios pa
ir gyvastį iii 

deda niekingai giesmei, galviu
ir numirusus isz kapiniu 
kelti! kad tiktai mano 
kaitusi ranka amžiais

lineziaus spėka, 
gelba szvenlybe

• •>,n

pri 
prasi 

nekliu 
dvi u tokios szvent iii vežios: ki • •
taip ar pati szventinyezia 
grintu, arba mano rankose 
pragaiszt u .’

Ant pagalios galo baisa pa
keldamas ir pasijuokdamas 
teip jis sznekcjo: Asz tuos po 
nūs dainius arba dainų lipinto 

broli, 
dau 

mažiaus ne- 
s szita ]lasau 

kita, 
tegul

i r

k a jis

I osvbe.
savo

sū
nė

tikslo, nors 
savo turtus 
r

prie kailiniu.
t r

viena

paniekindavau
nestipru tau,

isz visu

ant ke- 
bucziavo levo ranka 

aszarontis, kurios 
lyg lytus puolė isz jo akiu. Se-

, nesnysis buvo užgulės lavonu 
ir spaudi1 prie savo lupu antra 
ranka.-

Ilga laika 
ne žodžio
galo Saulius

man už 
tave atsakyti — tėvas prabilo, 
pert raukdamas - sūnaus sznek- 

Daug yra tokiu, kurie sa
vo szirdyse jauezia ka saviszka
kas reikalauja giesmes. Tokiu 
yra dar dauginus, kuriems vi
sai nereikalingos gicsmi's. Tei
sybe sakant, kažin, ar yra. pa
sauleje žmogus,

amžiuje neimtu buvęs 
akyvas nei syki girdėti sziuos 
jautrius garsus. Labiausiai to
kiems, kaip tu, kuris 
bėga paskui didžios gales 
augsztos gnodones, 
tokiems, man ding,
dainiai. Argi tu nežinai, kaip 
garbes godžiaiisiasis 
žmonių, Makedonijos Aleksan
dras, skundėsi, kad jo gadynė
je nebuvo nei vieno tokio dai
niaus, kuris butu galejes gerai 
apdainuoti jo didžius darbus? 
Teip‘tu, kuris dabar nesupran
ti dainos spėka ir saldumo, sy
ki prigyvensi, kada suprasi ir 
augsztai guodosi jos prakilnc 
spėka, liet nupulsi per savo isz- 
Ktįjuma. Lai Dievas duoda, kad 
tu laliiaus iszmoktum suprasti 
ir guodoti di’di brolio gabumu, 
geriaus ne asz patsai.
* 
ingrimo in 
akvs 
naliudvjo, jog 
perimta skausmais.

.lauuesnv-sis sunūs per visa 
i. Tėvo žodžiai 

jam labai smeige iii szirdi. Bro
lio žodžhįi skambėjo ausyse 
kaipo paniekinimas. Jo kruti
nę dabar 
rodėsi, kad visa 
persima im*.
tindamas broliop, tarė: “Tai tu 
sakai, kad dainius nepažysta 
jausmu, kuriu del jis paaukau
tu savo gyvastį?”

Saulius pažvelgė iii broli ir, 
savo perihai- 
sziam laikui 

i >
k a sakvsiu.

uodosi jos prakilnu

I'a pasakęs, senelis užtilo ir 
mislis.

apsiliejo aszaromis, kils 
jo szirdis buvo

gilins Jo

skausmu.

Nenoroms reikia na
mie sėdėti.

Jeigu negali in bužu y ežia kl
ebi.” "i

* * ❖

Pittstone yra daug merginu, 
Katros laksto, ieszkodamos

du broliu tylėjo, 
nepratardami, ant 
, pamatęs levo ran

koje popieros szmoteli, balsiai 
suriko: “szia tavo giesme!”

Po valandėlės tylėjimo jis to
linus sake:

- Kaip tiktai ta giesme pa- 
maeziau, tuojairs sakiau, jog ji 
suteiks mums daug
Mano szirdis n urna m*, ti‘k nega
lėjo pasakyti, jog ta giesme už- 
musz musu tęva. ■Sztai tau dai- 
iiystė ir jos dide spėka. Per ja 
tu norom — mmoroms tapai sa
vo tėvo žmogžudžiu.

Arsenins drebėjo, kaip dru
gio krecziamas. Tada jis pasi
kelia ir žiuri in nabaszninko 
veida, bet jo paties veidas toje 
vala mlojo buvo iszbales dau
giams už lavono veida. Buvo 
matoma, jog szirdis buvo isz- 
gasezio ir baimes pilna. Bet juo 
(langiaus jis prisižiūrėjo veidui 
lavono, juo dauginus ir dau
ginus jiradejo aiszlcintiesi jo 
veidas,

szirdies ledas ' : 
ka rsztas asza ru 
plaukia per jo veida.

— Eik szian, areziaus prisi
žiūrėk, — Arsenins raudoda
mas tarė, — 
gūsiam ir laimes paaiszlcintam 
veidui, ir tada atkartok žo
džius, kuriuos neseniai iszlei- 
dai islz savo burnos.

— Jok kožna žmogžudystes 
auka jiarodytu verksminga 
veida, tada š2is aiszkms veidas 
ir prasijuokianezios lupos ga
lėtu tave iszteisinti.i

Vėl abu broliu aptilo. Sau
lius, antakius suraukęs, rns- 
cziai .Žhmėjo in btolip akis. 
Kaip pėrkuho trenkimai, jo 
žiūrėjimai jietvoro Arseniaus 
szirdi. Ilgai juodu teip stovėjo, 
iki galop Saulius, kožna savo 
žodi užnuodindamas, tarė:

— Aiszkus veidas, prasijuo- 
kianezios lupos ir laime apklo-

jeszkodamo 
vaikinu, 

Bet surasti negali, 
A’isi traukėsi in szali.

O jus kvailiukes, avingalves,
Katras vaikinas in tokes in» 

simyles!
Geriau šluboje sėdėkite, 

Darbo žiūrėkite,
O vyra szi u r gausite. 

Kaip bambiliuoti paliausite.
Be to ir bobeles ten neszvar 

rei užsilaiko, 
Per girtaviina ne turi laiko 

Grinczeliu apvalyti,
Ne gero valgio pagamyti. 
Kaip netrukus atlapsesiu. 
Tai pipiru visom duosiu.

* * *
Pykti nereikia.

Jeigu kvailas peikia,
Kožuas Lietuvius prigauna,
Jeigu tiktai proga gauna.

(Moliais Amerike yra žulikių 
Kurie valkiojosi tarp Lietuv-

ta laika tyloj*t ortams, de i 
augsztos garbes ir vejasi pas- 

Bet kurio 
viena 

stygele, 
tam jau nėra reikalingos t ar
tybes, nei gale, nei garbe, liet 
jis tiktai vejasi paskui ta, prie 
ko szirdis ilgėjosi. Asz pats ga- 

klau- 
visi jo 

ivvena dar

jus, iszskirianl 
menkai guodoju, niekas 
ginus neszneka ir 
dirba už juos. J uo 
le neapeina, jiems 
linksma pasmilę, 
tiktai ka nepatinkama pašilai 
ko patirti szioje pasauleje, ta
da jie sukelia didi trukszma ir 
riksmą, ko nepadarytu 
szimtas paprastu rėksniu, 
kas isz tu ponu numirszta, tai 
jie pasaule kaltina, jog 
maniusi guodoti ju 
Jie augszcziaus debesiu randa 
del žmogaus tikrąjį gyvenimą, 
bet tegul tiktai kas isz ju arti
nasi prie smerlies ir keliauti 
iii taji pažadėtąjį gyvenimą — 
augszcziaus debesiu: ai, kaip 
tai jie pradeda ruguti tada ii 
ant'dangaus, kode! likimas 
užvydžia jam gyventi ant že
mes! Kodėl kiltim* teip anksti 
nuskynė jauna. žaliuojauczia 
gėlėlė! — Kaip kas mirszta isz 
bado, jie ji peni dainomis, vie
toje pridėti ranka prie darbo, 
kad paežiam luitu ko paėsti ir

Drąsiame 
ap\'esyje

mano

t

rupi 
bet

ne!
Jei

i

kui didžios gales! 
szirdyje 
vienatini'

atsigersi nors 
d v vi imino labai kilnojosi.

gamta jo akyse
Tada jis, prisiar-

Jam
i

'"S

■

Ji

liu Imti p<br paveizda — 
syk tolinus. Kuriam 
szirdies mylimiejk 
aut žemos, tas nejeszkos nieko 
ankszaziaus debesiu ir jam nie
kas nerūpėsi Bet kada savo my-^bent ne viens nėra ta parodęs, 
limaji dranga ir gyvenimo ben
dra. esi atidavęs iii žemes prie
globsti, tada pradedi tiktai sa
li rota u t i, kurgi dingo tas, ku- 

pasauleje nebematau ?! 
Teip tatai man szi giesmele, 

tu teip mielaszirdžiai 
ranka sudraskei, atidaro 

mano dvasios akis, ir asz. pate- 
myjau kita linksmesne ir platės 
ne pasaule, apie kuria iki sziol 
ne sapnuote nebuvau sapnavos 
— pasaule, linksmesne už ta, 
ant kurios esu pergyvenąs dau
ginus 60 metu.

— Gali būti! —
darnusis atsako, bet asz jums 
sakau tiktai tai, kad toji bega
lo plati ir linksma pasaule nėra 
kuomi kitu, kaip tiktai monai 
ir niekini iszmislui.

— Tegul bus ir teip! 
vas 
prasdainus, kas su jįjomi daro-

fegul bus ir teip! bet kas 
pasiektum 

galo, 
garbe ir viską, kas pagal tavo 

niekingu isz- 
pasiektum ir tai pa

siekęs persiskirtom su - 
pasaule? Kuomi tu pats 
pagelbetum? - 
reikalingi turtai, tarn kuris 
nieko dauginus nerėikalauia ? fr 'r • t • i i • • i i ’ •
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iki ant galo szaltasis 
iszhyko ir 
szaltinelis-- Ka tu darai ! — tėvas už

klausė.
— Czionai 

dėjosi, palinksminti, bet 
jog jis tankiai, atsitraukdamas virkdinti,

Juk szia rauda

veninio.
r-.

darbo,nuo savo advokai vstes 
maloniai darbavosi apie philo- 
zophija ir literatūra. Jam visai 
netiko advokatystes dailias ir, 
jei jis in szita professija buvo 
instojes, tai tikini iszpilde savo 
tėvo norą. Bet jis buvo vienas 
isz tu, kuriems visur kelias 
liuosas, ir todėl jo mokintojas 
labai džiaugėsi isz savo mokin
tinio, matydamas, jog
sios spėkos pervirszius 
katu žinias.

Nuo Dievo apdovanotas dai- 
nininkystes dvasia,
suposmavo daug skambiu dai
nų, kurias skaitydami draugai

as, 
Imdamas,
kad

pribuvome jus 
ne dauginus 

Saulius atsake. — 
skaitydami, 

labinus ingrimsito in 
ma. ir aszaras, todėl asz ja su
draskiau ir paslėpiau, idant ji 
dauginus nepasirodytu ranko
se.

nuliudi-

kodel

» < >•, S • JO

ano dva- 
advo-

— Dovanok, teveli! - 
nius atsiliepe. — Nežinau, kaip 
papuolė jusli rankose, 
parasziau nuoszalyje, nuo savo 
szirdies jausmu privereziamas, 
ir giliai paslėpiau, idant ji ne
papultu in jusi! rankas. Mano 
szirdies balsas nuolat
raszyk! raszyk! ir to balso pa- 

szia

sake:
Arsenins

neisz- 
mylimaji.

rio asz 
'P ■ 
k uria 
savo

baimindamasis 
uos, tarė: ul’ki

sėdi, 
savo

sziam tiktai užmi

ir tada

gėrėjosi ir dyvyjosi. Bet lev 
prakt i k u

tankiai sakydavo, 
veninio genaus užsiimti

senu

sūnaus

gyveno. Jauncsnysisi 
nesiprieszino

nau
dingais darbais nei savo misliu 
sapnais, ir kreiva akia žiurėjo 
ant savo sūnaus dainių ink vs- 
tes darbu; todėl savo
dainas ir nepavelyjo spaudini i.

Abu broliu gana sutikineje 
niekad 

senesiuamjam, 
todėl senesnysis, gerai pažin
damas savo brolio tyla ir lėta 
darbu visados save skaito aug- 
sztesnin. Darbai Sauliaus d va
šia labai patiko Arsenui. Jis dy 
.vijosi isz savo brolio darbsztu- 
ino, tankiai didžiavosi jog bro
li visi guodoja. Bet tai buvo 
tada, kada Ai'Heniiis buvo jau-

* į-f®

kiaušy da mas, para sz i a u 
rauda.

— Atiduok szia szita rauda!
— tėvas pareikalavo
resniojo sūnaus.

— Jai pas mane 
atsake.

— Bet atiduok.
prisako!

- Daleisk man daryti pagal

nuo vv-

geriau! —

jei tėvas

Kad jis jus virkdintu!

mano norą, ir rupinkiesi tiktai 
apie save! Tu niekad nebuvai 
del manes -teip negeras, 
dabar —
in akis— tu sudraskydamas 
szia rauda sudraskei
szirdi. Jei tu .savo motina Im
tum guodojes, jei tau motinos 
atmintis butu szventa sziek 
tiek, tai tu butum kitaip apsi
ėjęs su szi ta ja rauda, kurioje 
teip dailiai iszlieta tikrai ku-

kaip
ta tau sakau teisingai

du žvangėjimai girdisi.

kita paszolpti. — 
aržuolo arba liepos 
savo svaiguliu persikelia in 
kares laukus, kur durnu ruk- 
sena, kulka szvilpsena ir kar- 

Bet
tiktai svaigulyje. Po teisybei, 
niekados ju tenai neregėsi 
sziame garbes ir neužmirszties 
lauke. .Jei bent vienas isz ju te
nai rastųsi, tai ir tas labai toli 
pasislepes temyja per žiūroną, 
kas dedasi ant kares lauko, 
idant paskui galėtu apraszyti 
niusztjnie.
jiems padaro didi džiaugsmu, 
visur jis atranda prakilnias 
mislis ir gilius jausmus, 
niekas ju szirdies ir 

mano neguli teip toli priimti,

Menkas niekelis

bet 
jausmu 

kaip 
kad jie ta pati parodytu dar
buose, ka apsako žodžiais. Kas 
savo nuomonėse arba mislyse 
perą teip toli 
kad kožna syki, jei to butu rei
kalas galėtu už tai paszvesti

persi liudyjos,
1*;

pa sz vesti

Saulius juok-

.te
kalbėjo tolinus, pats nesu-

si. ~— T 
tada butu, jei tu 
augHzta guodone, didžia

supratima nėra 
mislu

hz i a ja 
shve. 

kamgi tada

Kamgi bereikalinga gale, kuri 
j i tiktai apsunk ina ‘i Kamgi Be
reikalinga garbe ir guodono

J .. J ... J ... ?. : Jm. -■

dalo guli?

ji tiktai apsunkina ? Kamgi bė-

tam, kuris jau ant mitftiiio pa
Tiktai jausmai su

levas atsiliepc 
gulti! Einame!

Tai klausyk, 
Tas, kas iki sziam laikui tiktai 
tamsiai rodėsi mano dvasios 
akims, dabar apszviestas aisz- 
kiais pietų saules spinduliais: 
asz esmu dainius! Szioje mano 
teip stebėtinoje mitintoje asz 
tau pasakau, jog, jei asz syki 
ncĮiarodysiu ta visa, kas man 
yra malonus, kas man szirdyje 

užtvirt int i paa ūkavimu 
gyvasties, tada spjauk

man iii akis ir pavadink mane 
netikusiu ir bailiu, kaip kisz- 
kiu.

— Gana! - 
— laikas eit
bet tu, Arseniau, surink szios 
popieros gabalėlius ir isz naujo 
perraszyk giesme ir veik!

Tuo ja 11 s j >er s i s k y re.
Ant rytojaus abu broliai se-; 

dėjo savo kambariuose, lauk
dami, khda tėvas paszau'ks ant' 
pusrycziu. Tėvas liubedaVo vi
sad anksti ))i‘isikelti ir vaikus 
pažadiddti, bet dabar apiė tai 
buvo pathirSzes.

E i va pažiūrėt, k ii veikia te- 
kad teip ilgai nesirodo,

ja visa ,szios aukos Veidą, kuri 
žmogžudys ’per saVo neprotin
ga |)liovone perskyra su sziaja 
pa'sgule.

Tą jiasakes Saulius dar syki*
užmėtė savo k ra u jo pilnas ak is
imt brolip ir tada iszejo.

vas,
jauiieMiysis pratarė.

— Tegul ilsisi. Kam mu
dviem ji žadinti. Gal bifti per 
kiaura nakti raudojo, o dienai 
praszvinttint tiktai užmigo. 
Lai pamioga! Mudu gįlime 
palaukti. ' k

— <7iS niekados nemėgdavo 
teip ilgai miegoti.

- Todėl, kad niekad t eip ne

)Mu^L i
M

Mudu gįlime

Toliau« bus.
i- ■"

ninku, 
Kaip ana, in viena apygarda 

atsivitko apgavikas, 
Liotuviszkas žulikas.

Ir tas valkata niekszas, 
Sake esa-s kunigas. 
Kvaila boba užėjo, 

Irtuojaus džiaba turėjo.
Visas szventinybes paszven- 

tino, 
Norinti? krapylo neturėjo, 

Nuo kitu parsinesze,
Su vandeniu apteszke. 
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kunigėlis” geras uosles 
turėjo, 

Katras neszveutvtas buvo 
suvuosti galėjo. 

Tik uosi Įirikiszinejo, pa 
trauke, 

Ir t nejaus bjaury i susiraukė.
A fiu! tas neszventytas, 

Turi būti kaueez aplaistytas. 
Už ta džialm gavo doleri, 

f r badai munszaines skuneri.
“kuni

gas” at si vilks,

4

Jeigu iii kur Inkis
d įI A 1
ir,,1
'4 fe

■

I

.. ■Hi
Si.;'3|

•j‘i
■

ia

l"

• tarp Lietuviu pinigus rinkbį
Nieko neduokite,
Isz stubos iszvykite.

Ba jau tokiu

. t*'

GERIAU PATS SU VALGYT.
♦ Ir

iMiimyte, ar galiu snval- 
gy t szith obuoli ?

..."II'W |

nu Jeznsu.;.. /
15... mamyte,
....1 • • '

Suvalgyk Juozui i su po-
• * I •

asz vėluk 
tai man bus 

claugiau no kaip dalytis
15a t s suvalgyti,

kunigu” daug 
priviso,

Bus apie deszimts isz viso,
Ka tarp'Lietuviu kunigavo, 

Isz viaur atstauka gavo.
Dabar po apygardas valkiojosi

Ji

Ir nuo kvailiu maitinasi,
!
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ŽINIOS VIETINES.
Readingo ka— Sziadien 

sykiu pėde.
— Utarninke pripuola A- 

merikoniszka szvente ” Ar
iu isstice Diena 
užbaigimo 
metai adgalios.

o Tarvba 
palicijanta

in vieta

szvente 
nnt atminties 

kares, 6
> y

svietines

A! iest iszrinko 
('Įtariosnauja 

Stern in vieta Jono Hassel. 
Kaip visados, Lietnviszki kali

au t tojo 
pamesti po stalu.

Ket vergo 
piet, ugnis kilo 
Szustako, 523 . Center St.
ant virszaus miegkambari kur 
gulėjo ant lovos Szvsztokirlir, 
kuri m*seiH*i sugryžo namo po 
operacijai, l’gnis kilo po lova, 
kuri apvme mieganezia mote
rie nuo ko baisei likos apdegin
ta ir tuojau* nuvežta iii Ash- 
lando 
laike rad 
bude ugni* kilo į 
dažinota, ne* spėjama kad vai
kai uždege. Petnyezios 

ligonbutes, 
dideliosia 

kankesia apie I valanda Petny- 
ezioje. Velione turėjo tiktai 21 
metus, gimė czimiai*, paliko 
\ \ ra, <In sunūs, te\ n* gyvenan- 
ezius Sliuniakerše ir nriirule i<> 
prie Lenkiszko'

P<»n*l va 
i*z

< r

didatai

Praeita 
ugnis 

.’>
kil< 

'>23

u redo likos

po
name Vinco

ligonbut ia.
osi prie dari

>o

im\ ežta
Vvras tame 

><>. Kokiu 
boa lai nc-

> —■ ... II ............. ■ ■■■■ ■! .11 I j II .

Isz Shenandoah, Pa.
re)— Ignotas Janeziulis, 

metu, gyvenantis po f) N. Union 
St r., likos baisei suspaustas per 
karukus laike darbo Packer 
No. 2 kasvklosią. Likos nuvež- 
tas iii Ashlando ligonhutia.

<
f

lipiai ke
nuo orbiio 

dirbdamas Lodust

Andrius (Iželis,

M-

o

sužeidimą 
plakt ūko 
Mountain kasvklosia. Gvdosi 
namie.

galvos

Dayton, O. — Dar neužinir- 
sztina via Davtoniecziains kai 
buvo raszvtn vietos 

dienraszcziuose
Anglisz- 

kad 
apskus-

kuose
kun. V. Slavvnas vra
tas teisman ant $10,000 M. Ma- 
szanauskienes už jos 
nupleszima. Ir sztai vėl 

pasklido

už< lege. 
pribuvo 
buk moterį*

žino IsZ 
mirė

rvta

garbes 
sziose 

dienose pasklido* lai k ra sz- 
cziuose žinia kad Kun. V. Sla
vėnas liko ar(*sztiiotas B. Bar- 
tuiienes reikalavimu už su- 
muszima jos sūnaus, 13 m. am
žiaus vaiko, Juozuko.

’Koki e 
ant sveikatos 
kaipo katalikiszkam 
kam vadovui. —

reikalavimu

nėra
Kun. Slavvnui

dvasi sz-

apsireiszkimai

“D.

gimė

mu 
t<»> 
4

ir prignlcj< 
« parapijos.
Taniosz.iai Vai-

I ‘liiladelphios 
'iminės ir pažysta- 
ipilinkincjc ir prie 

at lanke redvsta

cickaucka i 
lanke*i pa*

*zi< • jc
I >r< •*/!''

‘ Saule* ’'.
Ncdcliojc lankeli pa* i*z 

diiotojii" ’“Saule* 
M ražai i'Z Addcy, Brod/.inskai 
ir Mraza

poiistva

i*z Sugar X oteli. Pa.
—... ...y....,,.,...,,—..... .. ................................ ..........

ANT RANDOS

Saliuna* ir namas ant rainio* 
po. No. .’>13 \\ . Centre St. At 
*i*zaukit ant adrc*<>

31 S. Main St. 
Mahanov t ’it \, Pa.

TUSZCZES NAMAS ANT 
PARDAVIMO.

Turiu tuszczia narna iii kuri 
galite tuojaus insikran*y1. Na- 
!:.a* randasi ant 4211 E. Rail 
i'i.id ulyczios. Kas greitai atsi- 
*zauks, gales paimti už $4.7l>0. 
Atsiszaukite tuojaus a s Kl. S.
Gatei v. 1226 Kast (’cnt re St r., 

(t. n. 14)Mahanoy (’i t y, Pa.
PARSIDUODA SZEPA - 

BUFETAS.

I’ar>iduodM puiki -z.cpa arba 
bufetas pigei. A t sisza uk it e tuo
jau* po No. |o3 W. Spruce St.. 
Mahanov (’it v. i n. 14

FLO ELECTRIC CO.
(F. D. Boczkauik«j, Locnininkas)

312 W. PINE ST., MAHANOY CITY

UŽVEDA ELEKTRIKINIA 
SZVIESA 

in Namui, Sztorus, Mokalainea, Baž- 
nyczei ir kur tik yra reikalinga 
Elektrikine Szviėta. Teipgi parduoda

/

UŽ-

FIKSCZERIUS 
(LIKTORIUS) 

pigiau ne kaip gausite sztorotia. 
veda varpelus prie duriu, taiso elek-
trikinius prosus ir kitokius elektrikin- 
ius intaisus. Ateikite pas mane jeigu 
manote užvesti szviesa arba permai
nyti savo narna pagal naujausia siste* 
ma o asz mielai suteiksiu jum prekes. 
Apsiymu iszpildyti didelius kontrak
tus ant apszvietimo Saliu, Mokslainiu 
ir Bažnycziu. Duokite pirmybia savo 
tautiecziui pakol ejsite kur kitur.

FLO ELECTRIC C0.
312 W. PINE ST., MAHANOY CITY

RUDUO.
|l ? ........-Į ........ - ... - ..... L

Skaityk ir gerai apsvarstyk.

Ar senei džiaugėmės links
ma va sari u ?mu 

saulute su tarpe žiemos

gies-

Ar senei ežia 
pasi- 

puosze gerybėse rubais, girrio- 
je skamba, paukszcziu
mems, oras pilnas visokiu gy
vūnėliu.

O sztai jau szendiena didi 
permaina regime, žeme maino 
savo ruba, lapelei vysta — 
sveikinasi, sn szakomis, krinta 

su sza- 
szakne- 

rasele 
nulenkė

lapelei

Czeverykai ir Kojos.
Dauguma žmonių mano, kad 

turi sveikas kojas,'bet mokslo

PRIGIALBES
KAREIVIAMS.

savo
bu-

Worcester, Mass. — Numirė 
palikdama 

septynis 
vaikuczius, vyra, levus ir tris 
seseris. Velione tapo palaidota 
31 d. Spalio Szv. .Jono kapuo- 

bažny t inemis apeigo- 
V isiems dalvvavusiems

Agota Bosą it iene, 
dideliame nelindime 

v v ra.

se, su
mis.
laidotuvėse tariame szirdingai 
aržiu. Veliones vvras ir tėvai.

Brooklyn, N. Y. — Szie Lie
tuvei iszeme laisnus ant 
vedimo:

Stanislovas
Lorimer St. su Marcele 
šokinto, isz ten pat.

William Grandis

Karvelis,

<b)

a psi -

433
Bru-

Locust
St. su Ray Paul, 62 Beaver St.

136 Lewis

101 Scholes 
ir

(’ha ries Peck, 
Ave. su Edna Szimoninte, isz 
ten pat.

Juozas Mateika,
St. su islžbieta Martiszius, 
ten pat.

Krank Rupeika, 29(15 Cooper 
Frances Kogackiute,

Kaze sKuomet Kazvs Vara- 
nauskas, 50 metu, ir Jonas Ma- 

32 metu, atsigulė pail
sėt i nuo dienos darbu 

Great Neck’e, 
kad tai bus ju 

atsigulimas, isz ku- 
Bet 

name 
, kur Ma-

ežiu lis.
vakare 

tai

Kaž-

Lapkr. 3 
gal netikėjo, 
paskutinis 
rio jau nesikeis daugiau,
taip invyko: jie gyveno 
ant Elmpoint Avė.
cziulis lauke savo žmonos at- 
v\ k*tant isz Lietuvos.
kokiu budu jie paliko guzo ne
užsuki* ir Lapkr. 4 ryte, jiedu 
rasti užtroszke. Jonas Macziu- 
lis paeina isz Mikonin Kaimo, 

valscziaus, o Vara-
uauskas — isz Gendvilu kai
mo. Kupiszkio valscziaus; tai
gi abu buvo Kupiszkenai. Lai
dotuves invyko Ketverge kapi
nėse Elushinge.

Szimoiiiu

Read i n;;
Įmes .

$4.00
IN

NEW YORKA
NEDELIOJ 

16 N0VEMBERI0

Dubeltavas 
Tikietas

Kyte 
1216$’

... 12:10

1

12:47 
12:55 
12:35 

. 1:16

Specialia treinaa Subatoa nakti

Isz 
Shamokin.........
M t Carmel . .. 
Ashland .........
Girardville . .. 
Shenandoah ... 
Mahanoy City .
Tamaqua .....'................... 1:45
New Yorke (Liberty St) .. 6:35 
New Yorke (W. 23rd St.) .. 7:40 

GRĮŽTANT—Apleis New Yorka 
nuo W. 23rd St. 6:47 vakare, nuo 
Liberty St. 7:00 vakare ta pati 
vakarą in virsz-minetas stacijas.

Ant Readingo Geležinkelio

in pražūties puryina. 
feorns. Szalna pakirto 
liūs, paskutine gali 
krinta nuo žiedeliu, 
savo galvele, mirties dalgiu ir
nyksta nuo žemes veido.

Dangus apsiniaukęs tamsiu 
debesiu, vejas uže liudnu bal
su, drasko mddžius ir lenke že
mes, lyg pilnas, kerszto, rodos 
nori sunaikyti nedėkinga pa
sauli.

Nutilo paukszteliu balsai, 
nulindo visa gamta, Saulele 
lyg moeziute paskutines 
vasaros spindulei s, žeme
cziuoja ir sveikinasi: su Die
vu, neužilgio sniego grobės pa
laidos visa gamtos grožybių.

Panaszei ir su žmogum daro
si. Pažiūrėkime in jauna jauni
kaiti ir skaistia mergaite, ligy- 
nasi kaip tos pavasaris — pil
ni džiaugsmo, pilni linksmu
mo. Szokineja lyg ta peleiiszke 
nuo vieno žiedelio lyk kito;

saldumynus,

na rsaus

renka, pasaulio 
svajoja apie laime, apie turtus.

Bet kaip greitai toji links
mybe pranyksta — dingo kaip 
sapnas nakties, pranyko kaip 
durnai nuo vėjo, ir sztai tos pa
togios mergaites, to
jaunikaiezio, skaistus veidelei 
riaukszlems apdangystyti, gal
vas dengia balti plaukai kaip 
sidabro vainikas, pajėgos at
sisako tarnauti, akiu szviesa 
gesta, nuliūdimas szirdi spųti- 
dže.

Priesz akis stojo
-------ruduo, ir neužilgio

sa-

gyvenimo 
toji 

mirties žiema, daugeli be skir
tumo iu luomu pridengnta 
vo szalta skraiste. Vien tik ta
me bus skirtumas, jeigu katras 
bus kaip tas iszmintingas ūki
ninkas, kpris rūpestingai dar
bavosi vasaros laike — pripil
dė sandelius gerais 
atėjus žiemai, gi 
silsėtis, nes bado šmėkla uenu- 
gazdys jo.

Bet nelaime, 
bus kaip tas tinginys, 
vasaros laiko dykai praleido 
— ruduo atejs, sandelis tusz- 
czias, o žiemos badas ji kaukiu 
na.

Gyvenimas žmogaus 
greitai kaip upelio 
danginus jau nesugryžta, teip 
trumpas kaip vakaras nuo ry
to — cze iszauszo,cze ir tam
sta. Panaszei ir su žmogum, 
rodos jisai tik pradėjo gyventi, 
tik ženkti gyvenimo keliu. Bet 
stnigai mirtis pastoja jam ke
lia ir suardo jojo visus gyveni
mo planus, tykslus.

Bet pasaulio iszvaizda iszro- 
do kaip žmonija niekados 
nemirszta, nes pilni puikybes 
ir godulystes, pilni veidmai
nystes kur tik apsidairyk ir 
pavydo viesulą siauezia.

Meile artymo sumindžiota, o 
norints ir skelbia žmonis apie 
meile artymo, bet tie imtys 
skelbėjai senei jau užmirszo 
apie t a ja artymo meile. Vieto
je meiles 
kerszto 
tiejei, kurie

va iseis, o 
di sau ramiai

cze

jeigu katras 
kuris

bėga 
vanduo ir

artymo, tai suk u re 
ugni. () nelaimingi 

kerszto i niekinei 
pasidavė. Kersztai 
baisi viesulą,
kiaušius namus, sunaikina lau
kus —- viską sulygina su pies- 
koms. Gero žmogaus szirdis no-

, tai kaip 
sugriauna pui-

Nita Jewell akt orka jau sze- 
szi menesiai kaip dirba žiedus 
kuriuos pati pardavinės dieno
je 8 Novembėrio kuria tai die
na pripuola “Neužmirszk ina- 

paskirta del serganeziune” 
kareiviu.

serganeziu

renkime keliu t eisi ūgy stos, 
keliu rinkime dorybes vaisiu, 
kad atėjus ‘‘gyvenimo ruduo,” 
sandelis dorvbiu vaisiu butu t
pilnas, kad rainei galėtumėm 
eiti ant amžino pasilsio, kada 
paskutines saules spinduliu už
ges del mus, o gyvenimo styga 
sustos skambėjus.

— J. Poszki(‘iie.

PASAKE JAM ISZ TOLO 
IDANT JI NESURUPYT.

Vincentas Vanencijuszas Vi- 
diukaitis sugryžo namo isz to
limos keliones. Ant geležkelio 
stoties pasitiko ji paeziule kuri 

glebi ir karsztaijam mėtėsi m 
buezia vo.

V v ra s:

v v ra s

užmirszus.

Mano Link!
Pati: — Mano mylemas Vin

cuk !
Pasveikinimas tęsęsi kokia 

desziints miliutu, o kada važia
vo namo automobilįuje
neklausė savo prisiegeles:

— Na, kas girdėt namie?
— Nieko!

Kaip tai nieko. Argi iii 
laiku dvieju menesiu nieko na
mie neatsit iko ?

— Tciji, butau
Musu szuniukas pastipo.

— Ar teip? l’gi kas jam at
sitiko? • “

— Szuo ji sukandžiojo.
— Kokis szuo?

Ugi tojo žmogaus, kuris 
pirko musu pijami.

— Pijami? 
pijana ?

■— Teip.
— Kodėl.’ Juk tik du metus 

ji turėjome...
— Turėjo sutrauktas st liū

nas ir buvo sutoszkintas-.
— Mano Dieve, kas jam at*- 

sit i ko? • -
Ugi nupuolė neszikams 

kada ji iszneszinejo isz namo.
— Kodėl jį iszneszinejo ?
— Tpjlel^kad paw mus bu

vo ugnele.
— Jėzau, M arijo! Pas mus 

dege. Ir dabar y t ik man kalbi 
apie tai. Nuo kp kilo ugnis?

— Visas najrnas sudegu nuo 
eksplozijos gazo. ‘ J -

—- lyokia oks’pložije ?
— Ugi, tavįi niptįjfm vorele

Tai pardavei

dege. Ir dubiu-; lik

’ -f ' < , L »

lyok i a ck sploži jė ?

ant galinio p’Oczihkfy gazas
ksploda^ojo, įiamaš/ož&idėgė

A J* * * «r ' ■" "i " A.
e
nuoto<

—y 0 motinai' 
Sudegė. Z''

' I#

A

r

, L
r" d

♦

Mano motinėleį sudegė/
r ‘V* _ “ ik1 i.

namas sudegė, rakandai su-
žilio jokio kerszto, vardas nie- Jeszkinti,y o tu man pradėjai

nežiūri kiek vi-ko neroisžke, 
nuomones skriaudos padarys, 
kad tik isztiest savo koryto

kalbėti apie szunyti... ‘ .
— Nepyk. maiio įpylimas,

tulži ant savo artymo.
Prisieina jau ir mums szyiūk

ti kaip tiems apAsztalams: 
“Yi^PMtie! gialbek, nes tei
sybes luotele skensta, nedory
bių bangosia.”

< ■ A f

juk tu turi silpna sziVdi... juk
W W W>. -W W , F —"'f — ’ -* ~— .f- 'l'^T'l I*(lak tarai. »ia n ijękhr,t a 'kalbė jo 
idant su tavim lengvai pasięl- 
ginotan idant nuo didelio susi
judinimo nemirtai. Todėl pra
dėjau kalbėti apie nelaime“isz 
loin’* iii n ii i i

žvilgsniu, labili retai tokiu yra. 
Normale koja balansuojasi ly
giai ant abieju letenu, turi 
liaunus pirsztus, neturi jokiu 
užtrinu, miujikanliu ir sukiete-į 
j i m u, i r ga 1 i i szt i sa i j >e r k ei i a s) 
valandas’vaikszczioti ir stovėti 
kasdien be skausmo ir pavar
gimo.

Silpnas ir skaudanezias ko
jas nemalohu turėti, ir dažnai 
esti priežastimi nerviniu sii- 

Kad kojų nesveikumai 
pa rodo la i k ra szcz i no

se apgarsinimai apie specialius 
czeverykus, mostės ir kitus ko
joms dalykus. Apart to, kiiro- 
podistai ir taip vadinami kojų 
specialistai kraunasi sau tur
tus begydydami kojų ligas.

Visu tokiu padecziu butu ga 
Įima iszvengti jei butu dėvimi 
tinkami czevervkai. Tautos ku
rios nodevi czeveryku arba 
tiktai liuosas minksztas koji
nes neturi jokiu kojų ligų. Vie
na isz civilizacijos blogybių tai 
reikalas turėti czevorvkus — 
kojų apsaugojimui — bet jie 
netik kad neapsaugo — bet pa
prastai sugadina.

Vaiku kojos, yra

irimu, 
randasi

III ”

ii '*

X-;’4:■X,

MOKA DAUGIAUSIA

A•<

- -

. ■

Qa' > **:”■**
.’t

TAKSU.

Mrs. James Donohue, diiktr 
mirusio Woolworth moka szia- 
dien daugiau taksu ne kaip ki 
ta kokia motore ant svieto -- 

daugiau kaip 
arba szimta

> senas

ant meto moka
milijoną doleriu
tilkstaneziu mažiau kai)
Rockefelleris.

paprastai 
normalėmis, debo kati jn cze 
verykai dažniausiai gerai pa
daromi — placziais galais, že
moms kulnimis ir pa’ogiis 
ir dėlto kad ju czeverykai tėvu 

K lomet vaikai nu
liais, jie sek i siiaugu-

nesziojami 
ir merginu

pa renkami, 
ga di<le*: 
sius, pūty? renka sau ezevery- 
kus, pasiremiant naujomis ma
domis.

(’zeverykn t y pa i 
daugumos motoru
vra InrbaringL AugHBtos kul
nis nusveria kūno sunkuma 
ant prieszakines dalies letenos, 
Šiaurusis galas suspaudžia 
pirsztus, kas pagamina užtri
nas ir naujikaulius. Bet tai vis 
mados, ir tos mados turi būti 
laikomos nežiūrint komforto. 
Mergaites ir vaikinai, kurio 
iszsiaukleja sporto ir atlet/ikos 
ambicija ir 'kurie toje srityje 
darbuojasi vėlesniam gyveni
mui, supranta normales kojos 
svarba, ir nepaszvenezia kom 
forto del czevervku madų. Kai
po pasekme, ju kojos yra lio
vei k normales.

’rinkami ezeVervkai *
eziojimui turi kojai tikti, turi 
būti kulniai neperanksztus, už
tektinai platus, kad pirszlai 
liuosai galėtu judėti. Czevery
kai turi būti ilgesni už kojas. 
Kulnis turi Imti žemos, czeve- 
Kulnys tpri būti žemos, czeve- 
ryku virszus turi būti tvirtas. 
Iszsirenkant czeverykus reikia 
žiūrėti kad jie nebūtu nei per- 
dideli nei permaži. Dabar cze
verykai daromi invairaus didu
mo, taip kad kiekvienas gali 
tinkamus sau prisiskirti. Ne
reikia paisyti pardilvilcvr, he- 
sk’ubeti, imti užtektinai laiko, 

pardavikas ir

galas

vaiksz-

nors pardavikas ir ragintu 
kuogreieziausiai iszsirinkti.

Geriau apsimoka pirkti ge
rus czeverykus, gerai padary
tus, negu pigius. Gerai yra dė
vėti dvi ar daugiau poru cze- 
vervku ir neszioti juos padie
niui. —F.L.I.S.

ANT PARDAVIMO.

.Labai gera vieta Ilazletono, 
Pa. vienas lotas su 2 namais, 

2 automobiliu, 
intaisytas sziauczio

naujausios mados 
szapa 

naudota del bile kokio biznio 
ir parsicluos su nuiszinoms ar
be maszinu. Geras investmoiP' 
tas del pirkėjo. Kreipkitės ant 
adreso.

garudžius del 
ir gerai 
szapas su 
maszinoms, gali būti

(2t.

t-

N. Karlik
200 E. South AL, 
Mahanoy City, Pa.

............ ........  > HM.............. ....

J_IT - 1

DR. T. J. TACIELAUCKAS

Pirmutinis Lietuviszkas . ; 
Dentlstas Mahanojui.

2*r*« Floras Klino Name
W. Centra St., Mahanoy City, Pa.

... , _____- - ~ j jį m į . riK

A merican 
Beauties 
Cigarai

I Padirbti i&ge-
riausio Ameri
koniško tabako, 
ir Importavoti 
raperei.

9

k

A'.

* ’3
*

Saluninkai 
sztorninkai gali 
pirkti tiesog no 
iszdirbėjo bak- 
sais wholesale.

J. Penkunas
ST. CLAIR, PA
Bell Telefonas

Parsiduoda po 
10c ir 15c.

ir
1

J. M. THOMAS
Konlraktoriua ir Budavotojaa 

336 W. Mahanoy Avė., Mahanoy Cily

Duodu preke ant visokiu darbu 
kas-link pas tat i m o nauju namu ir pa- 
taisinimu. Atsakantis darbas.

Regulariszkas valymas savo dantų

yrClFk,

di

4 su Colgate’s Ribbon Cream pagelbės 
jumis turėt sveikata ir linksmumą.
Colgate’s valo dantis pilnai irsaugiai. 
Jis palieka burna szvaria, vėsia o ir 
gaivianaezia. Pirkite triubele šiądien.

Geri Dantis — Gera Sveikata

Daugelis isz jusu kaimynių gali jumis 
pasakyt apie geruma .

COLUMBIA
- NEW CAPELLO

HOME COMFORT

t

EMBLEM
JASPER

Kukninei Peczei.
— teipgi —

Heatrolas
Parlorinei Szihimos Hiterei kuriems 
nereikė jokiu paipu. Parduodame ir 
COLUMBIA OAK RITERIUS

Galima matyti pas pardavėjus

H. J. HEISER & Co.
^ztoras kuris suteikia jumis užganėdinima.

25-27 E. CENTRE ST. MAHANOY CITY
------------------- -------------------------------------------- j------------------------------------ i---------------------------------------------------------------—-y-------------------------------------

Merchants Banking Trust Co. Bankai
c Mahanoy City, Pa. <
J | <
< 3-czias procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu S
< pinigu yra geriaus negu lotas procentas be jokio saugumo. I 
c Merchants Banking Trust Co. Banka moka 3-czia pro- ?
> centą už jusu sutaupytus pinigus ir ta suma kas-kart < 
S auga didyn. Yra tai saugiau ir geriau del žmogaus kuris S
< dirba ir czedina. Dėkite savo pinigus in szita Banka o į 
J persitikrinsite ir matysite kaip tai pinigas auga su pa- <
> dauginimu procento. <
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