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ISZ AMERIKOS
UGNINIS KAMUOLIS 

ANT KAPINIU
GYVENTOJAI NUSISTEBĖ
JA TUOM REGINIU, NE
GALI ISZAISZKINT KAS 

TAI BUTU.

Claremore, Okla. — Ferme
riai isz visos aplinkines yra 
nusistebėja ugniniu kamuoliu 
kuris rodosi konia kas nakti 
ant vietiniu kapiniu, kuris pa
sirodo tarp 9 ir 11 valandos 
nakezia.

Tasai ugninis kamuolis žiba 
kaip elektriko szviesa, po tara 
užgesta ir eina ant kitos vietos, 
bet tolinus neatsitolina kaip 
kelis szimtus žingsniu nuo ka
piniu.

Fermeriai susitarė po kelis 
sergėti kas tai butu, bet lyg 
sziai dienai neisztyrinejo prie
žasties žibanezio kamuolio o 
net ir palicije in tai insikiszo, 
manydama, kad kas tokis daro 
szposa ant kapiniu. Vienas pa- 
licijantas, kuris norėjo atsi- 
ženklinti narsumu, pats vakta- 
vo ant kapiniu, bet ugninis ka
muolis prie jojo prisiartino, ir 
baisiai apdegino. Palicijantas 
adbeges in miestą, negalėjo 
kalbėti per valanda laiko, nes 
taip buvo persigandęs. Dau-

A M MJ! fll Aginu ne eis ant kapiniu-

NORĖJO PASILIKTI GARSI 
AKTORKA, LIKOS SU

BJAURINTA PER 
ISZGAMA.

Frackville, Pa. — Mariute 
Klem, penkiolikos metu mer
gaite, apleido namus savo tėvu 
iszkeliaudama in New Yorka 
su vilczia pasilikti didele kru- 
tamuju paveikslu aktorka, bet 
gavosi in rankas iszgamos, ku
ris mergaite laike per ketures 
sanvaites uždaryta name ant 
West 80-tos ulyczios, pas ku
ria atsilankydavo daugelis vy
ru su nemoraliszku tikslu, kur 
radosi ir daugiau jaunu mer- 
gaieziu. Ant galo isztruko isz 
letenu tojo rakaliaus, o palicije 
paėmė jaja po savo apgloba ir 
susineszo su josios tėvais. Isz- 
gama vadinasi kokis tai Žydas 
iiouis Kleiman, kuris prikalbi
nėjo jaunas mergaites, prižadė
damas padaryti isz juju aktor- 
kas. Jisai likos pastatytas po 
$15,000 kaucijos lyg teismui.

Mariuto Klem (o gal Klima- 
szauckiute) pabėgo isz namu 
praeita Oktoberio menesi, ku
rios tėvai nežinojo nieko apie 
gyvenimą 
dukreles.

savo pabėgusios

PENKIS METUS ISZGYVE- 
NUS ARGENTINOJ GALI-

i MA ATVAŽIUOTI 
i AMERIKON.

New York. — Federaliame 
antro distrikto apeliacijų teis
me buvo svarstoma byla tūlo 
Kozak, ateivio, su imigracijos 
virszininku. Kozak, iszgyve- 
nes penkis metus Argentinoje, 

■ 1 ir gavės tai paliudijimą isz 
policijos virszininko Argenti
nos sostines Buenos Aires, at
vyko Amerikon, bet ji czia 
imigracijos valdininkai neno
rėjo priimti, nors pagal insta- 
tymu Kozak yra nekvotinis 
imigrantas. Kozak puolėsi prie 
advokatu ir galu gale laimėjo 
byla. Pasirodė, kad Amerikos 
konsulas Buenos Aires buvo 
užlaikęs Argentinos policijos 
liudyma ir Kozak turėjo gauti

• pauja. .............. •
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$25,000 UŽ MEILU 
NUSISZYPSOJIMA

MERGAITE SU MEILU VEI
DU LIKOS APDOVANOTA 

PER DAKTARA PO DE
VYNIŲ METU.

New York. — Meilus nusi- 
szypsojimas Hannah Gruber, 
atneszo jai 25 tukstanezius do
leriu pasogo nuo žmogaus, ku
riam devyni metai adgal nesi
gailėjo savo meilaus nusiszyp- 
sojimo ir visame buvo paklus
nu.

Devyni metai adgal, kada 
Howard Louraine da mokinosi 
ant daktaro, tankiai sutikdavo 
mergaite Hannah, gyvenant po 
110 — first uli. in kuri meiliai 
nusiszypsodavo ir atneszdavo 
jam valgi ir sziaip visame pa
tarnaudavo. Kada Louraine 
pasiliko daktaru, neužmirszo 
meilaus veidelio savo drauges 
o kada dagirdo kad Hannah 
iszteka už vyro prisiuntė jai 25 
tukstanezius doleriu kaipo pa
sogo.

Dabar Hannah, josios sužie- 
dotinis, tėvai ir sesutes suka 
sau galvas, ka padarys su tiek 
pinigu, o kaimynai sako kad 
dabar Gruberiai pasiliks dide
liais “a groise puric, 
Žydiszkos veisles.

nes yra

BANDITAI NUŽUDĖ SENA 
MOTERIA DEL JOSIOS 

PASLĖPTO TURTO.
JPih.sMirg^i. - «Keli- banditai 

baisiai kankino po tam nužudo
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giai-bfa |SZ Visu sžaiiuLAISVES STOVYLAS
JOJO “MOTINA”

STUDENTASRUSISZKAS 
NEINLĖISTAS IN 

AMERIKA.
NORĖJO NUSIŽUDYT PRIE 

LAISVES STOVYLO.

New York. —Prie kojų Lais
ves Stovylo (Statue of Liber
ty), kuri pavadino savo 
natine motina ant svieto

sugrąžinimas

“ vie- 
,“ li

kos aresztavotas jaunas Ru- 
siszkas studentas Jurgis Ža- 
gorski, kuris likos sulaikytas 
ant Ellis Island, kaipo negeis
tinas ateivis, o
jojo adgal in Rosi ja, reiszke 
tikra mirti del jaunikaiezio.

Žagorskis pabėgo isz Rosijos 
nužudęs bolszevikiszka kami- 
soriu kuris paliepė nužudyt 
studento tęva, motina, keturis 
brolius ir tris sesutes, už tai, 
kad pasiprieszino Soviatinems 
tiesoms.

Jam prižadėta, kad, jaigu 
instos in Amerikoniszka ka- 
riumene, tai valdže jojo neisz- 
siuns in Rosije, bet vėliaus da- 
girdo nelaimingas kad tai ne 
tiesa ir bus iszvežtas adgal. 
Isz desperacijos jaunas Ža
gorskis užlipo ant balkono, ku
ris yra aptvertas aplinkui sto- 
vyla, tiksle nuszokimo in ma
res užbaigti savo gyvasti. Ka-
da ji aresztavojo, Žagorskis 
verkdamas pasakė: “Szi Lais
vos motere kuri priima po sa
vo apgloba visus ateivius, yra 
vienatine mano motina,

sena moteria kokia tai Oszko, džiau idant ir mane priglaustu
gei-

prie savo krutinės, o kada ma
ne atstume nuo saves, norėjau 
prie josios kojų paaukaut savo 
gyvasti.“

PERGYVENO SAVO 108 
METU DRAUGE.

Pamona, Calif. — Mrs. Pet
ronėlė Morris, kuri turi jau 122 
motus, net apsirgo isz susiju
dinimo ir gailosezio, kada da
ginio, buk josios drauge Ino- 
za Rayes, turinti 108 metus, 
mirė ana diena. Mrs. Morris, 
tankiai kalbėdavo, kad ji pir-

kuri gyveno pati viena bakūžė
lėje arti North Unversale, tikė
damiesi isz josios iszgauti 
slaptybe, kur ji ji buvo paslė
pus 10,000 doleriu kuriuos no
vos turėjo susiezedinus ir laike 
bakūžėlėje. O kad senuke no- 
iszdave slaptybių, banditai de
gino josios rankas ir kojas ir 
ant galo perskelde galva su 
kirviu. Kaimynai nematydami 
senukes per kėlės dienas, nuėjo 
pažiūrėti kas su jaja atsitiko, 
manydami, kad gal serga. Ra
do jaja gulinezia kraujuose ne- ma mirs ne kaip josios drauge.
gyva o visa grinezele iszkres- 
ta.

GERAS ANŪKAS, KELIAVO 
213 MYLIU, ATLANKYTI 

SAVU BOBUTĘ.
Barberton, Ohio. — Ludvi- 

kas Gould, keturiolikos metu 
vaikas iszkeliavo czionais in 
Decatur, Indiana, ant dvira- 
czio, tollumo 213 myliu, idant 
atlankyti savo serganezia bo
bute Mare Gould, 78 metu se
numo.

Nemažai nusistebėjo szeimy- 
na Gould, kada vaikas atva
žiavo, nes buvo labai pailsės ir 
alkanas, nes važiavo ant dvi- 
raczio (baisikelio) per pustre- 
czios dienos. Kada jojo už
klausta del ko taip padare, vai
kas atsake: “Girdėjau nuo tė
vu kad bobute labai serga ir 
maniau kad asz jai busiu rei
kalingas.“ /

NblKK UŽ 
ŽUDINSTA.

Welch, W. Va. — Penkioli
kos metu Adomas Burress, li
kos nusprenstas ant pakorimo 
už kriminaliszka su žage j ima 
devynių metu mergaites. Džiu- 
re jo iszklausynpii viso atsiti
kimo, kuris buvd taip bjaurus, 
kad net paliepta visoms mote-
rims apleisti suda^laike teismo, 
iszrado vaika kalta pirmam 
lainsnyje.

Virdžinijos' valstijoj baudžia 
mirezia už toki prasikaltima 
priesz moraliszka dorybia.

iszrado vaika kalta pirmam■ ■■

Mirusi Rayes, turėjo dvido- 
szimts du vaikus isz kuriu tik 
du sziadien yra gyvi.

RENGDAMASIS ANT “KI
TO SVIETO“ PASIGĖRĖ 

ISZ RUPESCZIO.
Chicago. — Franas Visz- 

niovski, 22 metu, gyvenantis 
po 461G S. Western avė., mano 
kad svietas isz jojo szandijo ir 
nėra ko daigiau gyvent, nes ne 
tik ka neteko gero darbo, bot ir 
szirdelcs savo mylemos, nutarė 
viską užbaigti. Palicijantas ra
do ji sėdinti ant trepu prie na
mo savo mylemos, graudžiai 
verkenti. Priojas prie jojo už
klausė priežastį didelio nubu
dimo, bet pats dasipratq, kada 
užtemino szalo sedinezio Pra
nuko kvortino bonka munszai- 
ncs. Franas ant palicijos prisi
pažino, kad gerai užtraukė na
mines, L___ ____________
drąsą atimti sau gyvasti. Priek 
tam rado prie jojo užprovinta 
revolveri su kuriuom mano su- 
trumpint savo nelaiminga gy
venimą. '

Palicije ji uždare ant paku
los su patarimu idant užmirsz- 
tu apie savo myloma Onute Vy- 

o po iszsipagiriojimui im
tųsi prie darbo, susijoszkotu 
sau kita mylema o saulute jam 
volą szvies laiminga kelia. Fra
nas da ir sziadien yorko, nes 
negali susiramyt, netekes savo 
Onutės, kurį sąko kad jai vi- ■ « • • • 1 ' ■
josios jaunikis.

venima.

za,

KURI
PIRMA?

I

BAISUS PADĖJIMAS VY
RO; ISZGIALBEJO SUNU, 

O PACZIAI DAVE 
NUSKENST.

STEBUKLINGAS
ISZGIALBEJIMAS

TAI DIEVO

ISZ
BAISI

Springfield; N. J. — Sztai 
iszsipildo sonoviszkas klausy
mas, katra žmogus pirma gial- 
bptu, ar savo paezia ar kūdiki, 
laiko nelaimes ? Panasziai atsi
tiko su Nelsonu Johnson, kuris 
iszgialbojo nuo smert savo szc- 
sziu motu sūneli, kada luotelo 
apsiverto ant Silver ežero prie 
Summit, N. J. isz kurio iszpuo- 
le visi ir tėvas vietoje gialbet 
skenstanezia paezia, iszgialbe- 
jo sūneli ir abudu sziadien ap- 
verkinoja paezia ir motina. Vy
ras lyg sziai dienai negali su
prasti, del ko taip pasielgė 
gialbedamas pirma aunu ne 
kaip myloma savo gyvenimo 
drauge.

Johnson’ai su trimi vyrais 
iszplauke ant ežero, tame užėjo 
szturmas, luotelo apsiverto ir 
visi inpuole in vandeni. Vyrai 
szauke in Johnsona idant gial- 
botu vaika o jieji gialbos mote
ria. Vaikas buvo nuejas ant 
dugno du kartus, tėvas pamate 
ji ir iszgialbejo nesirūpinda
mas apie paezia, nes buvo tvir
tas, kad jaja iszgialbos jojo 
draugai,
plaukti in laika prie nelaimin
gos. Lavoną josios surado už 
keliu valandų vėliaus.
MOTINA IR TRYS VAIKAI 

SUDEGE ANT SMERT.
Franklin, Pa. — Per eksplo- 

zije gazinio pecziuko, užsidegė 
namas Dovydo Beightol, kuria
me -sudege motina ir trys maži 
vaikai. Tėvo tame laike nesira
do namie, nes iszvažiavo in 
miestą parduoti pieną. Namas 
sudege in valanda laiko o su 
juom ir keturios aukos ant pe
lenu.

KAZYRES PRIEŽASTE ‘ 
ŽUDINSTOS.

McKeesport, Pa. — Sužeis
tas mirtinai laike barnio kuris 
kilo laike loszimo isz kazyru, 
Steponas Maciulovicz, 28 metu, 
mirė czionaitinejo ligonbuteje 
nuo -aplaikytu žaiduliu peiliu 
in pilvą ir krutinę. Petras Ma- 
luzicz, 4G metu, likos uždarytas 
kalėjime už Maciulcvicziaus 
mirti. Laike barnio Maluzicz 
isztraukos ilga peili užklupo 
ant savo aukos su baisioms pa
sekmėms.

Žinios isz Lietuvos.

AR TAI BUVO 
APVEIZDA AR ARKLIO 

PRIJAUTIMAS PRI- 
SIARTINANCZIOS 

NELAIMES?

jo arklis, stūmė ji

Granczevski nežinojo 
nes jojo

kurie negalėjo pri-

Born, Szvaicarije. — Ado
mas Granczevski, kuris atliko 
daugeli kelionių po miestą, 
ana diena ėjo ant kranto sta- 
czio kalno, siauru takeliu, ves
damas už kamamu ark Ii o ki
tas ėjo paskui su drapanoms 
ir maistu. Granczevski sustojo 
prisižiūrėti grožybes gamta, 
kad tame,
in peczius su snukiu ir nepa
liovė, pakol jisai nenuženge ke
liolika žigsniu nuo tos vietos, 
bet aiklis ji vela nustume to
linus,
ka apie tai mąstyt, 
arklys da niekad taip nepasi- 
elginejo kaip tuom kart. Kad 
sztai iszgirdo baisu dundėjimą 
szmotas akmens nupuolė jam 
ant • galvos nutraukdamas 
skrybėlių ir su trenksmu 
nukrito in bedugninia prapul
to. Ant tosios vietos kur pirma 
stovėjo nukrito nuo kalno 
szmotas akmens kuris svėrė 
daugybia tonu užgriaudamas 
jo antra arkli ir butu su juom

ŽUDINTO
MERGŲ 

MAS

POLICIJA
NUi

Pilviszkial 
nėšio pabaigi 
go vietos m j 
Agota Adoil 
pamote ir 
kad ji busianj 
si ar pas savi 
rus pažystaJ

Praslinko 1 
cije gavo vic] 
neszima, kad 
rugiuose esat 
vyko pažiurę 
do moteriszkj 
žmogų. TuM 
esanti nužudl 
maityte. Pra^H 
nybei. Liejai 
atvyko apskrl^B 
teismo tardw 
skrodimą. Pa a B 
rai Agota Al 
nužudyta, nes 11 
szi taip musztal 
las sutrukęs. Bei 
nyti, kad žmogž! 
ir galva nurežes,’ 
jos kuna, galva 
paliko gulėti ant

panasziai atsitikia, kad nebu- nužudyta jau p
tu jo arklis ji nustūmęs isz tos 
vietos. Per nepaprasta pasiel
gimą arklio, žmogus likos isz-
gialbetas. Argi arklys prijautė 
nelaime, ar buvo tai tikra Die
vo apveizda, apsaugodama 
Granczevski nuo baisios nelai
mes?

RADO MOTINA IR TRIS 
VAIKUS PASIKORUSIUS.
London. — “Vyra|, prie ku

rio asz esmių prižadėta per 
tiesas, privertė mane ant isz- 
pyldimo taip baisaus darbo.“

Tokia gromatelia rado poli
cija ant stalo, kada iszverte 
duris ir inejo in vidų stubos 
Mares Halse, 45 metu, pažiū
rėti kas atsitiko szeimynai ant 
praszymo kaimynu.
užtiko motina ir tris vaikus, 
nuo penkių lyg deszimts metu 
senumo,
nuo virvių po pastogia, kaime- 
lije Paknoor Heath, Hartford
shire.

Dabar policije jeszko vyro, 
per 
su 
atimti sau gyvastes.

apveizda,

Policije

visus kambanezius

kurio priežaste motere 
vaikais buvo priversta

TAI BENT PORELE.
Junokai, Panemunėlio v. — 

Czia gyvena tula piliete naszlo 
turinti du sunns ir viena duk
terį pusmergele.

Ji turi prisipratinusi junki- 
ni vaikina, kuris pas ta naszle 
dažnai lankos, o jei kada ne
ateina sutartu laiku, tai nasz- 
lo apserga

Paskutines Žinutes.

vaieziu, nes labai 
nuo kaulo krito. I

Lavonas palaiJ 
Policija veda J 
Daug intarinJ 

piliecziui — I 
Liepos 17 d. ari 
BAISUS GIR’l

VADI
Gruzdžiai, 

labai mėgsta 
visada netrnkll 
kiekviena nki|® 
daug geriamai 
szventes ir tol 
sios szventej^H 
žmogžudy sczi^H

Taip per 
szventes užni^M 
lis, dabar pe^M 
inkausze Veil 
rukai, užmuši 
gyventoja N^H 
kas bus per^M

Praeitais 
isz kalėjimo! 
ci.jos priežiil 
menys. Ir ! 
Gruzdžiu vali 
dar GriizdiedMK 
Baisu danv^M 
ko priveda yl

SAMOGA^I

44 
idant turėtu didesnia ga” reikalauja savo senos

noiszgydoma Ii-

motinos, kuri turi apie 90 m. 
amž., parvežti min. pilieti 
kaipo daktara. Bet jei kuomet 
neveikiai pildo szi reikalavi- 
ma, tai mėgina “pasikartu.“ 
Vyrai ketina koki nors szposa

parvežti min.

tai mėgina “pasikartu.

slszkai iszgąravo isz galveles'
’ 1 i

iszkrcsti.
ŽENTAS NUSZOVE UOSZVI

Anykszcziu valscziuje ūki
ninkas Rusas Ipolitas Ja'kimo- 
vas Visockis, nesulaukdamas, 
kada mirs jo uoszvis ir paves 
jam ūki, nuszove ji miszke ir 
pats tyczia susižeidė. Polici
jai pranoszo, kad miszke už* 
puolo pleszikai. 
iszsiaiszkino;

Bet viskas’
i

Ii Samoa. Influenza 
czionais prasiplatino ant tik
rųjų, žmonys serga ir mirszta; 
*275 Amerikoniszki kareiviai 
taipgi apsirgo.

II El Paso, Tex. — Szimtas 
revoliucijonieriu perejo in 
Mexika sukelt revoliucije prio- 
szais valdžia. Valdže nusiuntė 
vaiska ant rubežiaus.

II Malaga, Ispanijo. — Bo- 
bodilla likos smarkei sukrėsta 
per drėbėjima žemes. Namai 
sugriuvo, žmonys labai persi
gando ir iszbegiojo in kalnus. 
Kiek žuvo, tai da nodažinota.

K Mexico City, Mox. —Ke
turi žmonys likos užmuszti, 
\daug sužeista prie Itubide ko
telio, prie ‘kurio susirinko di
dele mine žmonių tiksle nužu- 
dinimd gubernatoriaus Gerri- 
da ipz Tabasco provincijos.

H— Papilys, i 
Nors visa P.'| 
garsi “sanw 
bet KuczgalH 

ypaW 
samagono”^ 

tuokliavimu, k 
re paskutini d 
Kas bjauriausi 
liai užpuldinejl 
Viena moterelJ 
Kuczgaliu kaii 
bažnyczia ir pi 
nimis metyti, j 
kam sudrausti

PASZi
Pradedant 1 

7 d. invodima] 
registruotos 1 
siuntimas onl 
r i būti pažynil 
cziamas oru.® 
pernai veikoj 
siekimo taril

kaimai 
<<
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F

iringfield^e, 
žmogus nu-
ir sukapojo ! Lie tu viszkos Pasakos.

SURINKO D?. J. BASANAVICZIUS.
ydamas, kad 
osios gero ir 
grieku,” 
ls neteko pro-

kas

Fsz Tszpanijos, 
evns perpjovė 
k relini kaipo 

ir pats save 
a psi liedavo

lel parodymo

> >

nūs skaitomo 
įkas parodo 
•none persi- 
■kaite bibli- 
B norėjo pa- 
Bsudegint ji
■ ka Dievui, 
Bis per eru- 
■i atsiuntė.
■ ien skirtu
ke apie koki 
Bvaili, kuris 
Ravo dukre- 
Idint Dievą, 
Abraomo pa- 
i ir iszgujima 
^valninkes in
kūdikiu ku- 

it 
ien aniolais, 
įsem.

■ ■ .S.IH • , ■ ■ , . ............. ..... ...................

pas kieti. Kaip tik berniokas 
pusedes kamanėlės numovė,

Kaip ragana-merga daug 
bernioku nukamavo.

Vienam sodžiuje gyveno ūki
ninkas ir turėjo labai gražia 
duktėri. Kas nakt Samdydavo 
jauniki, kad «n jo duktoro nak
votų ir sudorodavo mokėt po 
tris bzimtus musztiniu, nuo 
nakties? bet katras tik nueida-

tuojau mergina pasiliko mer
gina, bet neilgai trukus, krito 
ant žemos, kojas pakrato ir nu- 
sistereno. h

Iszejo merginos tėvas isz 
grinezios ir tarė berniokui: 
kad tu nukamavai mano duk- 
tęro, tai tu ja ir pakavok: tada 
a,f z tnu užmokėsiu sudorotustnu užmokėsiu sudorotus 
pinigus...!” Atėjus vakarui, ei
na berniokas merginos paka
synas, nes niekas daugiau no- 
ojo. Beeidamas, užėjo pas bo
bele ir pasisako, kad mergina

'.° vo gulti, ryte rasdavo negyva, numirus ir jam reike eiti pas 
! Karta apsiėmė vienas biednas pakasius. “Gerai, vaikeli,

pabarszkino, mergina

—1-
i

Mi

VIENATINIS BICZIU TURGUS
A

sntvere 
turtus.

B i ponk-centi- 
Miai “ferszto-
■ a turėjo gry- 
Bjonns doleriu.

Inai” 
Bnius

■s kad negali- 
■ net, ba, kaip 

B1 kas cent u ne- 
B doleriu nesu-

■ sumos pinigu, 
r bankus, pri- 
'i surinkt szioki 
nt senatvės ir
galvos.

pergulet, bet praeita

pvylas yra laiko- 
lausia redaktorių 
o. Jojo raszymai 

ir Korintijonus 
kitiems redakto- 
eikia del žmonių 
butu suprantama 
^žmonis apie ka 
k Povylas nenau- 
Bancziu žodžiu — 
B) žmonys kalbe- 
Irieji kurie nori 
n tai asz” ir ka
bus žodžius ra- 
Baleidineja savo

icsza kad Lio- 
aliku Susivie- 
centro raszti- 
stracija) bus 
lesta Wilkes 
ta 9 Rugsėjo 
įo No. 225 S. 
|as “Garsas” 
idyne ant ko-

etina skaitlį 
Įnygose kurio 
prenumerata, 
celes san va i- 
itsilygins, tai 
s isz knygų 
is tieji po lai- 
Į neatsilankys 
[endorius, ku
lnis už praei- 
Įibinkite atši
lti, juk dabar 
[o ir ne sunku 
lerius ant vi-

berniokas pergulet tris naktis 
su ta mergina. Atėjus vakarui, 
nuėjo berniokas prie kloties 
duru,
szoko isz lovos ir, atidarius du
ris, mete ant jo kamanėlės. 
Tuojau szitas berniokas pavir
to in žirgeli. Tada, sodo mergi
na ant jo raita ir jodinėjo, jo
dinėjo, per laukus, per misz- 
kus, vis jojo kur blogesnis ko
los ir per klumpiąs 'balas. To
lei jodinėjo kolei gaidys pra
gydo; paskui, prijojus prie 
kloties duru, kamanėlės numo
vė ir vėl pasiliko berniokas, 
kaip buvo. Tiek szitu bernioku 
mergina prikamavo, tiek pri
vargino, kad led va tik ka gy
vas būdamas kletin inrepliojo.

Mislina sau: kaip ežia da 
man dvi naktis, reikės iszteset! 
Atėjo antras vakaras ir eina 
berniokas vėl pas szita mergi
na. Beeidamas per krūmus, už
ėjo tokion grinczelen. Ten gy
veno sena bobele: žmones kal
bėdavo, kad ana esanti czerau- 
ninke. Berniokas eme ir pasi
sakė kad anas su tokia ir tokia 
mergina sudorejas 'tris naktis 

nakti,
taip ji toji mergina užjodine- 
jus, kad vargei gyvas belikęs. 
Bobele t a rd: — “Asz žinau ta 
mergina; ana daug bernioku 
užkamavo. Gerai, kad tu pas 
mane užėjai: — asz tave iszgel- 

Dave 'bobele szitam 
berniokui tokias kamanėles ir1 
liepe, kaip tik ta mergina ati
darys duris, tuojau nelaukiant 
jos metant, mestie ant jos ir 
ana tada pavirs in kumele. Pa- 
dekavojes berniokas,"nuėjo pas 
ta mergina. Kaip tik atidarė 
duris, mergina norėjo mest ka
manėlės ant jo, tuojau anas ne
laukdamas mete savo ant jos ir 
pavirto mergina in kumele. 
Tada beiTiiokas sėdo ant jos 
raitas, ir davė jodineit, per krū
mus, per erszketynus, per ak
menynus ir su bizunu lupt. Da
ve, davė per visa nakti, ant ga
lo priesz pat auszra, atjojės na
mo, prijojo pas kieti ir numo
vė kamanėlės. Tada mergina 
pasiliko vela mergina ir dejuo
dama, ledva 
pilvu kletin,
Inejo kletin merginos tėvas ir 
klausia bernioko: 
vojai?” “Pernakvojau

besiu.”

gyvil inszliauže 
ir atsigulė lovoj

Bis aplaikeme 
■ka laikrašti 
[gos,” Lietuviu 
italiku Bažny- 
e> organas, pa
do, tikybos ir 
alams. Leidžia 
3.8. Bendrove, 
8t., Westvillo, 

tatztuoja $2.00. 
k 9x11 spaudin- 
Ipicros ir turi-

Ar pernak- 
” atsa

ke linksmai berniokas. Pama
tęs tėvas, kad duktė serga, 
liūdnas iszejo isz kloties. Atėjo 
treczias vakaras. Eina bernio
kas ir mislina sau: kas ežia da
bar bus? Jau ana žino, kad asz 
turiu tokias kamanėlės: jau ne
apgausiu asz 
pas bobele!” 
jam davė kitas kamanėlės ir 
pasakė:
baladok in duris ir užsiglausk 
už adverijos. Kaip tik ana tau 
duris atidaris, tuojau mesk ant 
jos kamanėlės: jaigu užmesi, 
tai gerai; jaigu neužmesi, blo
gai!”
nuėjo. Kaip tik berniokas nu
ėjės in duris pabaladojo, mer
gina suriko: “Palauk, nerandu 
paneziaku!” Bet tuo ezosu tuo
jau duris atidarė ir meto kama
nėlės, bet kaip berniokas buvo 
už adverijos užsiglaudės, tai 
kamanėlės jo nekliudo, nupuo
lė ant kiemo. Tuo tarpu anas 
sviede ant jos savaisea ir pa-

jąs! Reike užeit 
Ir užėjo. Bobele

taipgi tinkam* 
nacijos. 92 put
rai. r ‘ 
JSKAS-CO., • 
ITY, PA

Preke 25ę

kalbėjo bobele, — duosiu asz 
tau knyga ir žvake. Kaip tik 
nueisi, tuojau užlipk ant pe- 
cziaus stulpo, apsirežk aplink 
su žvake ra ta ir, užsidegęs žva 
ko melskis isz knygos.” Pade- 
kavojo berniokas bobelei ir nu
ėjo. Kaip jam bobele sake, taip 
anas ir padare. Kaip tik sute
mo, kad omo atsikėlus mergipa 
nuo lentos raudot, kad eme 
skrist isz visur velniai! Tokia 
daugybe prisirinko, kad pilna 
grinezia buvo kimszAinai. Visi 
tik uosto isztiese snukius, o 
mergina sako: “
Anas ežia yra!” Visur iszjcsz- 
kojo, ir po peczium lindo ir pa
suoti us ir plyszius su adatom 
bade, bet niekur nerado. O 
mergina tik puldinėja, puldi
nėja visur, rėkdama. Kaip tik 
gaidys užgiedojo, mergina kri
to negyva ant lentos, o velniai 
visi prapuolė, tik pasiliko vie
nas berniokas. Inejo ryte mer
ginos tėvas ir klausia jo: 
ka, iszbuvai ?” “
ar neužtektu, dedyt, tik szitos 
nakties, nes labai baisu...”

Na, nieko, nieko — iszbuk vi- 
” — nedavo ne kalbėt 

senis ir iszejo. Parojo bernio
kas namo. Per diena iszbuves 
namie, vakare eina vela paka
synose. Užėjo pas bobele, kuri 
jam davė kita žvake ir liepe 
apsirežt du ratu aplink save. 
Padeknvojas jai už rodą, nuėjo

- » W I «■ > » i I. « ■ , . . .i ratu ir 
cine melstis. Kaip tik sutemo, 
tuojau merga kėlėsi nuo lentos 
ir eme raudpt. Ant jos balso 
prigužėjo velniu nemieruota, 
daugybe. Mergina suriko ne- 
žmoniszku balsu:

Jeszkokit jo!

‘ ‘ Na
Iszbuvau; bet

l 4

sas tris!

veblenai, apsireŽė du

“ Jeszkokit 
jo, anas ežia yra!” Erne jesz- 
kot velniai. Kaip tik gaidys

i1
’v;

Vienatine vieta ant svieto kur laiko’bieziu turga, kas mo-
ta randasi Veanoudaal, Holand i joj. Taja diena suvažiuoja ir 
ateip-a pokszti ūkininkai su tu kstaneziais bieziu, parduodami 
ir pirkdami vieni nuo kitu biteles su medum.

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELIU

ISZ WILKES-BARRE, PA 
APLINKINES.

•>

Deszimts metu Katriu-
li-to laukas isz Hughestown, 

kos baisei sukandžiota per pa
siutusi szuni, 
miegojo. Tėvas turėjo panau
doti po<keri idant apmalszyt 

Po tam tėvas nuvede
sziini in tvarta ir nuszove.

kada mergaite

szuni.

— Kasyklosia
Old Forge buvo trumpi strei
kai už kokius ten darbinin- 
kiszkus nesupratimus, 
greitai likos sutaikinti.

Tavlor ir er

kurie

Boston, Mass. — P-nia Va- 
lukonione, gerai žinomo laik
rodininko Petro Valukonio 
moteris, praėjusi Panedeli tu
rėjo sunkia operacija Carney 
ligoninėj. Valukoniones svei
kata jau nuo tūlo laiko buvo 
kritiszka ir pagaliaus, dakta
ru pathrimu, ji pasidavė po 
peiliu, lead pagerinus savo 
sveikata ateieziai. Dr. Jaki- 
maviezius sako, kad operacija 
labai gerai pavyko ir ligone 
esanti geroj padėtyje.

r u ‘pathrimu,

— K.

PAJESZKOJIMAI.
Pajeszkau Juozuką ir Anta

ną Stanonius, keli melai adgal 
buvo Shenandoah, dabar neži
nau kur. Turiu svarbu reikalą, 
tegul atsiszaukia ant adreso.

Dominikas Gaucis, 
352 E. 3rd St.

■ ,^ė.. - ■■■■ —

TIESIOG IN KLAIPEDA
BE JOKIO PER3EDIMO
Laivu ESTONIA

21 RUGSĖJO (SEPTEMBER)
Lietuviai, kurie mano atlankyti 

savo gimtąja szali arba mano 
grįžti namo, prisidėkite prie izlos 
ekskurcijos ir važiuokite isz New 
Yorko tiesiai in KLAIPEDA.
Geriausias ir Parankiausias 

Kelias in Lietuva.
Suprantamai dalykai, jog pa

rankiausiu keliu bus visada tai, 
kuriuo važiuojant iszyengsit visu 
neparankumu Ir nesmagumu su- 
risztu su kelione per svetimas 
szalis.

Baltijos Amerikos Linija 
yra tai vienatine linija kuri dabar 
leidžia laivus isz New Yorko 
tiesiai in

KLAIPEDA
Važiuojant tiesiai In Klaipeda 

iszvengsite kitu visu alstybiu ir 
sumažinsite iszlaidas ir vargą. 
Ypacz szeimynoms su buriu vaiku 
ir su didesniais bagažais yra labai 
paranku važiuoti be Jokiu persė
dimu tiesiai in Klaipeda.

Prekes Laivakorcziu in 
Klaipeda

TRECZIA KLIASA
IN ABI PUSI TIK .. $181

Sutaupysit $44.50
TURISTU KLIASA .. $117
IN ABI PUSI ........... $196

Sutaupysit $44.50
ANTRA KLIASA.. $142.50
IN ABI PUSI ............. $270

Sutaupysite $30.00
Revenue Tax”

atskirai.

Sekantis Iixplaukimaa Laivu 
Laivas LITUANIA 31 Rugp. 
Informacijų kreipkitės in vietos 
agentus ar staeziai in kompanija

Baltic America Line
8—10 Bridge St. New York

• • $107

’V

<A

*

lt Erie, Pa.

Pajeszkau Pranciszkaus Pa- 
lipanto paeinantis isz Praniu 
Kaimo, Pakrojaus Vals., Pane
vėžio Apskr. Apie 18 metu kaip 
Amorike, girdėjau gyveno 
Pennsylvania. Jaigu kas apie 
ji žino meldžiu praneszt arba 
tegul pats atsiszaukia ant ad
reso. (t.68

41 ir “Head TaxM

pragydo, mergina sukrito ant sU 
Szlinbažemes, o velniai pro auksztini 

iszskrido. Inejo merginos tėvas 
ir pamatęs kad velionis guli 
ant žemes, omo rėkti ant ber
nioko, sakydamas: “Tu ja gy-nioko, sakydamas:
va esą n ežia l'asei ir numirusiai 
neduodi atilsio! Žiūrėk kad, 
daugiau to nobutu!”

Atcjo ir treczia naktis. Eida
mas berniokas užėjo pas bobe
le. Bobele jam tarė: “Nežinau, 
vaikeli, kas <bus! Man regis, 
kad dėlto vis tave velniai pa
ims!” Davė jam žvakele ir lie
pė apsirežti su ja aplink save 
tris ratus. Nuėjo berniokas, už
lipęs ant pecziaus atsistojo ant 
stulpo, apsirežo aplink s>ave 
tris ratus ir del didesnes drus-1 
mes eme isz knygos balsiai', 
giedot. Kaip tik sutemo, kėlėsi 
mergina nuo lontos ir eme bai
siai raudot. Priskrido daugybe

Nežinau

Cleveland, Ohio. — Ana die
na apsivedė Juozas Alaburda 

i Paulina Vaszkevicziute. 
ome Lietuviu bažny- 

ezioj, vestuvių iszkilmes atsi
buvo Lietuviu saloj. Pirmas 
pabrolis buvo Antanas Sla
vinskas jo pamerge Ona Vasz
kevicziute.

Teipgi buvo vestuves dvieju 
naszliu, Juliaus Barzdausko 
su Elena Valailiene. Szliuba 
eme. Lietuviu bažnyczioje 
vestuves kelta Lietuviu saloje.

Kaipo Aleksandro Gudelio 
su Ona Krunkaicziute. Szliu- 
bas bus Lietuviu bažnyczioj 
9 vai, ryto o vestuvių balius 
Lietuviu saloj. — D.
f ' -...........■■■■ ............................. ■ -

o

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

W. D. BOCZKAUSKAS - CO.,
4,1 < ♦ MAIIANOY CITY. PA.

velniu. Mergina szokineja ant
Kaip tik nueisi, pa-

•Padokavojo bobelei ir

ir uostydama sako: 
Jeszkokit! Anas ežia yra!” 

Sulindo velniai visuose ply- 
sziuose, kiti sulipo ant po- 
cziaus, kiti po peczium, bot 
niekur negali rasti. O mergina 

‘ tik siunta, tik siunta. Kada jau 
visur iszjoszkojo ir nerado, ta
da atsiliepe vienas kuprotas ir 
viena akia žabalas velnias: 
“Ant kraęzto męriu gyvena da 
mano mamos, mamos, mama. 
Kad ana ežia ’'butu, tai tikrai 
atrastu...!”

(TOLIAUS BUS.)

sienų

■R

Marijona Mariene 
1442 Washington Ave

Grand Rapids, Mich.
•J

Naujas Prezidentas
Kolombijos
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Daktaras Miguel Mendez

Naujas Didelis 
Siųmorius jau 

Gatavas
Jau užbaigom daryt 

Nauja Dideli Sapnoriu. 
160 puslapiu, su dau
gybę nauju paveikslu, 
iszaiszkina visokius sa
pnus kokius žmogus 
gali sapnuot.
puikiai drueziai apda-

Knyga

virto mergina in kumele. Da
bar sodo ant jos berniokas* rai
tas ir iszleko, kaip vejas lau
kan. Tiek laksto, tiek lupo ku
mele jodinėdamas, kad ant ry
tojaus, ledva gyva atsivilko f

t

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas

.U

Dentistas Mahanojuje, 
Ant aptro floro Kline Sztord,

19 W. Center St. Mahanoy1 Oity
k <; r

ryta kietais audoklineis 
apdarais. Preke su nu
siuntimu tiktai $1.50.

W. D. Boczkaua/cas-Co. 
Mahanou City, Pa.

--------------------------------------------------
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Skaitykite “Saule” 1 ♦
MINERS’ ASTHMA
Anglckasio tlusulis; gerklė • 

nis dusulis, sunkaus kvėpimo, 
nosines kataro, kurtumo, uži
mąs ir skausmas galvos ir t.t. 
neapmokama gyduole vartoja
ma su stebėtina pasekme per 
30 motu. Preke tiktai 25c per 
paczta. Iszrasta ir parduodama 
tik per

The Hampton Laboratory 
724-736 Mulberry Street

Reading, Pa.
GYDIKIS SU ŽOLĖMS

■ ►

EI

3 

kuris likos iszrinktas preziden
tu republikos Kolombijos, ap
ėmė savo dinsta ana diena. Ta- 
ji dinsta pildys per tris metus.

KITADOS BUVO KITAIP, 
BET NE SZIADIEN.

Riebi motorele kalba in savo 
Ruda vyra: — Žiūrėk Vladuk, 
jeszkodama po kupara, radau 
gromata, kuria tu raszei pas 
mane 18 motu adgal, kurioje 
raszai ir prižadi man lyg pa
baigos savo gyvenimo mane 
ncszioti ant savo baltu ranke
lių, bet ant nelaimes savo pri-

Geriausias būdas gyditis su žolėms, 
nes žoles yra tai tyriausias vaistas 
gamtos surėdytas ir tik toki vaistai 
yra geriausi del žmogaus kraujo 
atgavimo nes žoles yra sveikiausi 
vaistai vartoti del žmogaus kraujo 
kurios atitaiso žmogaus krauja nuo 
visokiu ligų. Mes užlaikome įvai
riausias žoles nuo visokiu ligų kaipo 
tai nuo kosulio, kokliuszio, dusulio 
mainu ar bile kokios astma, viduriu 
užkietėjimo, skilvio nemalimo, strėnų 
ir pecziu skaudėjimo, lovoj szlapinl- 
mosi, perszalimo, rumatizmo ir t.t. 
po GOc. Nuo nervu iszgasties, nuoma
rio, galvos skausmo, galvoj Ir auyse 
užima, bemieges, szirdies drebėjimo, 
vandenines ligos, užsisenejusio kata
ro, bąlt-liges ir t.t po 85c. pakelis. 
Jeigu kenti koki nesmaguma isz virsi 
minėtu ligų, tai greieziaus kreipkite* 
pas mane. Asz tukstaneziams sutel
kiau sveikata su savo garsioms žolėms 
ka ir suteiksiu ir jumis. Pas mane 
galite gauti Didysis Szaltinis, Tilžės 
spaudos, pagal tikra 10 ir 6 spaudi
mą, puslapiu 0Q2 su juodais mink- 
sztais apdarais po $4.75. Atsiųskite 
10c. o gausite visokiu toliu ir knygų

>

žadėjimu užmirszai dalaikyti! k»taioga. Reikalaujame pardavinėto- y * m miiQii Jnlnma nn viriui liAtn viszktlfl
Vyras: — Ęet mano mylorna 

Juze, kas galėjo sakyti, kad 
tu sziadien sversi 298 svarus..*

j u musu žolėms po visus lietu visikus 
kolonijas. Adresavokite stiteip:

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

H

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

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

MERCHANTS BANKING TRUST 00., 
moka 3-ozia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir ta 

^saugiau ir geriau 
czedina. Dėkite savo

8pma kas-kart auga didyn, Yra tai 
airis dirba ir czedin

pinigus in srita Banka o persitikrinkite ir matysiu 
kaip tai pinigas apgą an padauginimu Procento. , .

, . ........... ... , ..j,,., ,■ m.v». , .i y ■ || || l>|^

del žmogaus kur:
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metu rusvas akis.

1

jos 
arba

valgomajam
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Iszaugo isz jos — kalbėdavo 
motina ir tėvas, broliai ir se
serys — nuostabi mergaite.

Nieko ten taip stebėtina joje 
nesimatė, turėjo szesz'oUka 

tamsius
plaukus ir nepaprastai balta 
veidą ir gyvus judesius; 
akyse kuž-kas szvinte, 
zylwziojo, kaip liepsnele: tai 
jos siela.

Tiktai tiek.
Šatai vakare

kambaryj ant stalo stovi did 
le szviesiai žibanti lempa; mo
terys sėdi aplink stnla, 
viena turėdama darba.

Tiktai viena Lili senai pa
metusi savo iszsiuvinejima, 
vaikszczioja salcje.
kalba ir lengva pastebėti, ka l 

“kaž-kas vra” 
kad niekas in ji 
domes.

Jai taip 
yra”— ir pati nežino 
gali pasakyt kas.

— Lili, tu nieko neveiki.. 
eiksz ežia ir
isz szitos puses... Czia nogali- 

atnarpliot!

kiek-

«

SZUO NULIETAS ISZ VAIKU CENTU.
fizini stovylas szunio

<V-f.
•• L

• •

ma 
Zose.

savo
nieko ne

tiktai, 
nekreipia

“SAULEI r

jam hu ja. busią gerai. 4 •

Užtat ta-pat vaknra prisb* 
pažino meilėje 
dama isz sodno in salonu, už
tiko szeimynino scena.

Jos pribuvimas apnuogino 
iszkilminga. tos valandos nuo
taki, kuom buvo ponas Stepo
nas be galo patenkintas.

Bot Lili klaikiai žiurėjo ir 
buvo iszblyszkusi.

— Panele Lili,
mane už broli? — linksmai in 
ja atsikreipė.

Jinai pabudo, kaip isz mie
go.

ir Lili, gryz-

ar priimsi

■

dažnai
— ir pati

‘•kaž-kns
ir ne-

prilaikyk man

— ntsiliope

— Pa mesk i t ogi ta darbu!
— Tai mat! tu savo pame

tei ir jau nubodauji...
— Taigi.

rr„: b.a.:fa i imk koki nors dar
bu.

— Kadangi asz ir pakan
kamai nubodauju.

Mariute Zose

visi visuo-
Kick-

nusijuokė; 
susijudino pecziais.

— Nesuprantu.
— Teisingai;

met nieko nesupranta.
vienas tiktai save tesupranta.. 
O asz tai net...

— Mano žuvvte! 
liepia motina —tu-gi vereziau 
uždą ry tumei salone Įauga... 
ten kas valanda durys atsida
ro. o Jurghtis miega.

Lili eina, nieko’ nesakyda
ma, in sale ir negryžta.

— Ka-gi! ar uždarei ? — 
garsiai klausia isz valgomojo 
kambario motina.

Tyla.
Ten in sale per atvira Įauga 

plaukia naiktis su menulio 
szviesa, tyla ir szviežias oras.

savo 
kaž-ka paslaptingai 

Goles kvepia ir rodosi 
plaukia kvapsnyj, 
gaus krauju, 
gyslos.

— Lili! — dar karta szau- 
kia <notina.

Ir valandėlė patylėjusi:
— Dieve mano! — kalba, 

atsistojus 
langas salono, 
ga; gal-but suszales...

Ir pati motina 
uždą ryt.

Tenai prie atviro

— atsi-

ri i ek 6 ’ nesuk v da-

La k szt i n gala gieda ir 
dainoje 
kalba.

kaip žmo- 
kuriam atverta

— aiszkiai sakiau:
Jurgutis mie-

eina Įauga

lango, 
tamsioj, didelėj salėj sėdėjo 

Motina su paruosztu lu
pose iszkalbejimu bei iszmeti- 
nejimu del mieganezio Jurgu- 
czio, kuriam grėsė nusiszaldy- 
mas buvo beeinanti in ja — 
bet pradėjo išžioto eit, atsisto
jo iru ieko ne'jzUre.

Menulis nuszviete užsisvajo
jusi veidą Lili, kuri ta valan
da buvo labai graži. Turėjusi 
ta ypatybe grožio — ne valan
dom — bet trumpai valandė
lei. Ūmai tas gražumas joje 
užgeso ir vėl buvo tokia, kad 
niekas joje negalėjos inžiuret 
ne gražumo, ne szlyksztumo.

— Lili, kas tau! — kito- 
niszku balsu užklausė motina.

Lili nieko neatsake;
motinos susitiko su jos pla
cziai atvertomis blakstienomis 
— o žvilgesys stikliniu JAH 
akiu buvo be iszreiszkos, 
ėjo vidun.

— Kas tau T — pakartojo 
motina.

Vienu vikriu judesiu atsi
dūrė Lili anapus lango. 
Abiems rankoms nusitverė už 
gavos; Jos iszvaizda aiszkioje 
szviesoje menulio iszrode, 
kaip szviesi dvasia, o juodas ges su 

r 
I i

Lili.

atk y a

nes

... vedasi, 
prastas reikalas!, 
tarsi užsigavus!, 
sauli, kad buvo “

— Ar nemvlitos!
žvelgė tirinejaneziai

A!

in 
inprastas.

Tatai i il
su szu k o, 
visa pa*

— pa-
— oi no

taip, kaip gėlės lankoje 
suvis ne

jus..

“Laddie Boy” kuris prigulėjo prie 
mirusio prezidento Hardingo. Roosevelt Nesziotoju Laikrasz- 
cziu Draugove paaukavo 19,314 variniu centu idant del szu- 
nio pastatyti parniūkia, tai yra jojo paveikslą nulieti isz va
rio. Stovylas bus patalpytas Smithsonian Institute Washing
tone.

— su
sodini. —

szeszolis, kaž kur toli nuo jos 
plaukiantis, iszrode labai re
alinis ir gražesnis už ja.

— Ak! koki jus! 
szuko bėgdama in
Koki jus!.. Tokia naktis...

Ir Lili buvo bepradedanti 
raudot; iszuyko sodne; tiktai 
per valndele dar plauke take
liu jos tamsus, ilgas szeszelis.

Uždariusi anga, motina su- 
gryžo in valgoma ji kambari.

— Lili sziandien vol tokia 
— isztare trumpai ir ja visi 
suprato.

Lili tuo tarpu apsuko sodną 
ir, truputi iszblyszkusi, atsisė
do ant laiptu didelio priean
gio prie froidini u duru.

.los szeszelis dabar atsigulė 
priesz ja, o jinai tyliai sėdėjo, 
su ta ant savo veido kaž-kokio 
nusikankinimo iszreiszka, ku
ri klausosi. nenugirstu, vidu
jiniu balsu. Sodne szikszno- 
sparniaį szon ir te 
jeszkodami maisto, 
dejavo supuvusioje liepoje ir 
laksztingala puikiai cziulbejo.

Tykiai, nes beveik be bilde
sio atsirito priesz prieangi 
mažas fajetonas — ir iszlipo 
isz jo vyras jaunas ir gražus, 

inteligentiszkos isz-

— Tamsta, panele Lili, esi 
geriausis inrodymas, kad me
nulio szviesoje gali žydėt la
bai gražios gėlos — tarė juok
damasis. — Kur ponios?

Tatai nieks su ja sziandien 
nekalbėsiąs — nieks!
visuomet. Per jos siela perėjo 
kaip ir koks rūstybes aidas 
ir jinai tarė:

— Visi valgomam kamba
ry. Tamsta manai, kad asz esu 

tekis kūdikis,”

Ak! aszai no taip, 
taip mylecziaul

— O ikaip-gi, 
mylėtai ?

— Neiszmanele! —bampte- 
lejo Tadukas, nužerdamas pa
piroso pelenus.

— Kaip-gi tu mylėtai! — 
paklausė Zose, imdama ja už 
peties ir su nusiszypsojimu 
pažvelgdama jai in akis. Jau
tėsi laiminga ir turėjo but ge
ra.

panele Lili,

Kaip

kad asz neži-

ru-

n ir ten skrajojo,
? apuokas

didžiai
vaizdos, aiszkaus ir malonaus 
veido, kuris tik prisisapnuot 
tegali, o sziaip gyvenime retai 
pasitaiko regėt.

O Lili pagilo isz karto, nu
ėjo tiesiog in arkli ir nepakė
lusi akiu, pradėjo ji glamonei 
ir glostyt jo sprandą.

— Labas vakaras,

tonu,

panele 
Lili! O tai sziandien visi gla
monėjimai tenka mano ark
liui! Taaip...

Kalbėjo in ja tokiu
kokiu kalba geras pažystamas 
in namu meiluži.

Lili nieko neatsako. Jis pri
siartino in ja su isztiesta ran

ku nusi-

< c

naul!
Lili akys placziai prasivėrė 

ir sužibėjo.
Bernas priėmė ark Ii ir

bus sveczio, kuris palikes Lili 
per sodną ir prieangi ėjo in 
kambarį.

— Žinau, žinau, žinau — 
kalbėjo Lili isztiosdama ranka 
in sodno puse, užlieta tamsiais 
szeszeliais iszblyszkusia menu
lio szviesa — žiųau, ka daro 
gelp tokia ųakti...

.... viską

prieangi

Žinau apie 
žinau.
o asz

JI

Vien
If ||>„ " *'rF' * ♦

— Aszai nueieziau sau to
li, toli, kur nieko nėra.... ir, 
saugok Dieve, neieziau už vy
ro!

Visi sukvatojo.
— Del 'ko!

gan naiviszkai Zose.
— Nes tatai neapsimoka. 

Kas gėlėm duoda tokioj nak
tyj szliuba? O tecziau asz 
sziandien galvodama sužino
jau, kad jos taipo-gi mylisi. Ir 
— jeigu kur-nors atsirastu to
kia didele gele, kuri mane pa
mylėtu... Gaila!

— Atsiras,

nieko nėra

— paklauso

0 tecziau 
galvodama sužino-

I ■

atsiras tokia 
gele —■ juokdama isztare Onu
te — tiktai buk kantri, lukte
rėk ‘nors pora moteliu.

— O taip, manyj numirsiu 
tai visa, kas sziandien užgimė, 

ir buį porvelu! —

I

Eidamas pro ii 
vienoje ligoninėj 
gulinti viena fl 
žians, isz pažiuiV 
si, žmogų. Asz bl 
tas pas ligoni. Pų 
damas asz apsižvi 
nebus 'kuris kitai 
kunigo. Savo nei: 
tais neturi maloni 
kunigo kviesti. J 
atkreipė nepažini 
Asz pa klausiau^ 
per vienas. I

— Protest;! 
ji nls:tko. Jis 1 
pino, kad jam I 
M irsto I dgoili įBJ

— Isz kuri

Trys agentėliai lovoj randasi 
Isz Lietuvos merginas 

gabenasi, 
Apie viena tuojaus padai

nuosiu, 
Josios darbelius iszduosiu.

Tas neseniai atsitiko, 
Mat, jaunikis mergicai 

nepatiko, 
Snargle kaip tik isz Lietuvos 

■atvažiavo, 
Vaikinui ne gero žodelio 

neduodavo.
Plaukus davė sau nukirpt, 
Norėjo prie kito žmogelio 

prilipt, 
Už szipkorte agentui 

neužmokėjo 
Po pakampes banibiliuje 

piszkejo.
Ne senei apsivedė, 

Prie altoriaus nuvedė, 
Po szliubui pora menesiu 

nepraėjo, 
Vyras paeziule prie darbo 

priverti nėjo, 
Dabar grinorkele duona 

mauk i na, 
Ant savo sesutes perspėjimu 

atsimena.
O jus kvailos grinorkeles, 

Neiszmaneles,
Savo sosueziu klausykite, 
Prie kvailiu ne^ikabykite. 

Po rodhauzes nosivalkiokite, 
Žmonims miegoti duokite. 

O kada nelaime gal atsitikti, 
Keikės per amži vilko balsu 

staugti, 
“Dliosiu rodą ir atsiminkite
N epą ži nsta m i ems szi pkorczi u 

nesiunskit, 
Geriau pinigu^ czedinkite, 
In Ma h anoj n atvažiuokite, 
O czion puikias mergaites

♦ o*-
Lietuviszka Diena 

t
Maniau atsilsėsiu, bet vela 

;bėdos užėjo, 
Po svietą turiu traukti,

1

siau.
— Kažin kl 

Bet jisai turi] 
Jie jam atneszl 
knygų. I

Kuomet sugl 
riu, nuėjau pas’ 
ligoni ir malon 
na u.

— A sz I i k i 11 
mii, kad asz kai
— tariau — bell 
myliu tarti mal 
j ienis kcncziaiitil 
katalikams.

— Asz neesi! 
jisai tare. I

— Asz (ai žili
— bet mudu abu] 
gelijos skelbėju 
nesava svet imu !

Jis tuojau nukil 
kitus dalykus, 
džiai ir gerai apieM 
kius. Be to, jisai p;9 
isz m i n t i n ga s 11 p ra t i ■ 
ir ypatinguose dal\! 
asz gan susidomėjai 
jam pasakiau: 1

— Nedažnai lig> 
riuje sutinkama (žl 
tamsta! Asz esu laba! 
Tikrai tikiuosi, kad U 
sveiksi. Ar galeeziau 
tamstos aplankyti 1 /.

— Jai nori — 
Asz neturiu daug pa 
Gyvenimas susideda j 
lio karty'biu — tokisi 
mano patyrimas, 1J 
melskis už mane! 1

Asz ji palikau, i! 
damas asz jam tari]

— Pasitikėk dB 
musu geriausis draB 
kuomet musu 
Tamsta tai žinai. >1

Po ki<?k laiko 
ligonine. Mano drj 
arsziau kiekviena^B 
buvo pagautas bal 
kuris ji krėtė nuo! 
galvos, net lova j J 
nejauku in ji žiun^B 
du negalėjau pral 
savo galvos.

Viena diena, e M 
lankytu, sutikau i 
gonines vartus. ^B

— Tamsta isz! 
domejes ponu <P., -JH

— Tuo Protes^B 
riumi! Taip. — a:^B 
sai yra toks iszmil 
gus! Man labai g! 
vis eina blogyn! B

— Protestantu ^B 
jisai nustebo. Jis ^B 
1 unas, pabėgės- in w 
veno laisvai ir pa^H 
pamokslus sakyti, H 
veidu. .Jisai mano! 
niekas nepažinsta.l 
nesnese dienose jisH 
gas katalikas. Vieil 
ne ilgai gyvens, vaB 
gus! Asz ežia ateimB 
savo draugo. Jisaifl 
asz ji pažinsiu. I

Asz netariau ne J 
nusiskubinau
Vargszas žmogus b 
me tu baisiu nervin] 
liu drebėdamas tai 
valdomo sziurpulifl 
Prakaitas iszpyleB 
riedėjo ant pagil 
szeszelis matėsi jM 
atsisėdau ant kedj 
ir, paemes jo iszdžB 
ka, tariau: B

— Mano draugei

numirsiu ir bus pervelu! — 
gyvai prakalbėjo Lili. — Busk a jis gieda.

Naktis tyliai kalba 
klausau, girdžiu ir suprantu! 
Tai ne juokai, o tikra teisybe. 
Asz sziandien, 
menulio pražydejusi 
to viso 
yra, asz žinau... ir kas tamstai 
yra, ponas Steponai, 
žinau.

Sziuos pastaruosius žodžius, 
jos pasakytus iszgirdo sveczes.

— Negali but! — nusijuo
kė sveczias, tuo kalbos kryps
niu persiemes.

— Žinau, žinau! 
esi insimylejes in Zose. Tams
ta su Zose susituoksi.
yra visiszkai paprastas reika
las.

Tone pastarosios pastabos 
buvo dalis teisybes. Nesunku 
buvo persiimt tikslu jauno 
ponaiezio, kuris jau priesz ke
lis menesius aiszkiai gerinosi 
prie vienos isz 
mu paneles 
ponui Lili pasirodė dabar la
biau interesinga negu priesz 
tai, kuomet kalbėjo apie gėlės, 
kurios pabunda 
szviosos pažadintos.

Tatai rimtai ir indomaujair 
ežiai in ji pažvelgė.

— Tamsta pranaszas — 
tarė — tiktai nežinia, ar tasai 
pranaszavimas iszsipildysias!

— Iszsipildys, iazsipildys! 
Tiktai, tamsta, dar karta aisz
kiai Zose paklauski, nes man 
jau tatai pradeda inkiret ir 
nusibosti

Buvo ties laiptais, vodan- 
eziais in veranda. Lili staiga 
nusikreipė ir nuėjo in kita 
alėjos puse, 
i nėjo in sale.

“Sziandien meileje prisipa* 
žinsiu” — pasakė pats in save 
jszvažiuodamas isz namu, ir 
tatai jau doszimta karta gal 
buvo bekartotas. Norėjo apsi- 
vest ir jam iszrode esant pato
giausiai ir maloniausiai apsi- 
vest su tuo mielu, gražiu, szir- 
dingu tvariniu, kokiu buvo jo 
akyse Zose.

kaip gėlo nuo 
ir nuo 

Asz žinau, kas manyj

taip-gi

Tamsta

Tatai

pervelu! Bite nelaukia, 
renka — ir gerai daro. Gera ir 
jai ir gelelei, kad saldžios sul
tys niekais nenueina, 
jaueziu, kad man dabar verta 
ir reike mylėt — nes gėlės žy
di, nes ten naktis... nes asz 
taip visa žinau... tiktai nemo
ku pasakyt ir beturiu kam 
pasakyt... — tyliai užbaigė.

Ponas Steponas jos klausė 
— tiktai neturėjo laiko apsi
stot ties tuo stebėtinu merge
les sielos atsidarymu, kuri, 
pažadinta, paskendo liudesyj ir 
dairėsi, norėdama rasti ta ku
riam, kaip gele, 
ma atiduotu.

— J. Naruszeviczius.

di, nes ton naktik..

r
medų

Asz

<<

rasite.

” jau 
praėjo,

savo saldu-

Po svietą turiu traukti 
Naujienų visur jeszkoti.

Sztai husibaladojau in 
Kanada,

Ba ten gera guzute parduoda 
Ir vyrai turi dideliu beda, 
Kur Lietuvaites manes » 

neklauso, 
Nekuriems terlas daužo,

Norints jau karta joms daviau 
Visas tonais gerai iszbariam 
Prisiege man, jog pasitaisys, 

Dėdienės klausys, 
Su barneliais' nesebraus jau 
Ir su saviszkiais užsiduos 

daugiau. 
Bot kokios buvo, tokios ir 

pasiliko, 
Savo prižadėjimo neatliko, 
Su saviszkiais ne nori sueiti.

Ne su jais kalbėti.
Juk žinote, kad tie czerepokai 
Svetimtaucziai cziuta'bakiai 

Jum gero nevelina, 
Tiktai jus iszjuokina.

O gal ir jums gali taip 
atsitikti,

Ir panasziai patikti, 
Kaip tai su vyresne sesute 

buvo, 
Bo reikalo kur ten užkliuvo.
Kad su cziuta'bakiais 

neužsidetumet, 
Su jais niekur ne eitumėt, 
Ba tik ant juoko pasiliksi, 
Ant vietos neužsilaikysi.

Kaip tai butu gražu, 
Rodos darželyje rožių, 

Kad musu puikios mergužėles, 
Skaisczios lelijėles,

Laikytųsi savo jaunikaieziu 
—jubet!

7

A. RAMANAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

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

*.... •! ' 1

Iszbalsamuoja ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrėbus paruo- 
szia nuo papraseziausiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius del 
laidotuvių, veselju. kriksztyniu ir 
kitiems pasivažinėjimams.

Bell Telefonas 1878-M,

♦ka pasveikinimui, 
szypsojimu ant veido.

Tuomet Lili atkreipė in ji 
savo veidą ir pakele akis, su
stingusias, kurios žiuri in 
žmones, kaip in tusztuma — 
ir pradėjo skubiai kalbėt, sku
biai mosikuodama ne ranko
mis, liet tiktai pirszteliais, nes 
ji buvo 
reikszmingesnio pasakyt 
gerai iszaiszkinti nemokėjo.

tamsta, ar 
Tokia gele pum

purėlyje, uždaryta, be kvnps- 
nies... saule szildo, o ji nieko... 
bet nuo menulio, nuo tylos, 
staiga atsidaro ir pražydi ir 
pati nuo rasos apsiverkia, o 
paskui ja visos gėlos... ir — 
pasakyk man, tamsta, ar gėlės 
pražysta ir žydi nuo menulio!

Ponas Steponas ta valanda 
buvo tolimas kaip nuo geliu, 
taip ir nuo menulio. Dažnai 
taip vakarais valandą — kita 
mėgdavęs su kaimynkomis pa-

nenorinti ka-nors
t, k a

— Pasakyk, 
buna gele

taip vakarais valandų

Lili

szviesoje menulio iszrode

siszneket. Pažinoję Lili ir pa-
sisaneket. Pažinojo Lili ir jos 
“keistumus,skaitės ja, kai
po “kąrtu” kūdikį mylejes, 
bet sziandien n o pnsiren-

suaugusiu na-
— bet ponui Ste-

menulio

LADIES!
YOUR DRUGGIST 
RRCOMMKNDS

ROYAL PURPLE
PILLS

ATTENTION!

Dis. by First National Laboratories,
Lehighton, Pa.

W. TRA8KAUSKA8 
PIRMUTINIS į LIETUVISZKAS

1

Ponas Steponas

Szventai tikėjo

GRABORIUS MAHANOY CITY
MMQggMOWWB|BB^*

Laidoja kunua numelreliu. Pasamdo 
automobilius del laldotuviu, krikai- 
tlnlu, veseliju, pasivažinėjimo ir 1.1. 
B2O W. Centr# S*. Mahanoy City, Pa.

■ WWI riubuii.^. mm ■■■! p— imli I

Daktaras Wm. H. LAWLER 
Ofisas 66 S. Main St- 
Mahanoy City,, Fa.

■ i i yiiiu .f , 1

Ofiso valandos
mažyte” paaissneket. kad jai su juo busią gerai ir-? 1 iki 3 popiet. 7 iki 8.vakare?

. r • ' -
* j

J t
•t Y *

—jų.bet!
Kokiu randasi Kanadoje — 

liet!
Taigi, mano rodos klausykite,

.1 "

in

O aut to visados gerai iszeieite. si. Žinai, kad asz
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BAULB '

)OAH, PA.
Zkojo bažnyczio- 
zti mazgu mote- 
įlorontina Radzaj 
Raudeliu, 
landei io

sun urn 
isz Ma-

;s Ancoroviczius li- 
įs in viotinia ligom 
Įporacijos pavojin- 
|s. Jojo tėvas Juo* 
h tojo paežioje li-

■Leszczi n sk a r, 314
Lis kasierius Mi
tindamas su sa-
■ omobiliuje isz 
■lure su sunkiu 
■ėjo Najorikini 
Buriu. Susiduri- 
B smarkus kad 
Bkiene likos isz- 
Bi baisei snsi- 
Baras isz Ta-
■ paszauktas ir 
Bdaja ir nuvožė 
■ne atsitiko ant 
relei isz Ilazle- 
| ir Mahanojaus 
’ia prie Ilome- 
eszczinsiko auto- 
suteszkintas.

h Szv. .Jurgio pa- 
|t priėmimo kun. 
uris ketina su- 
.11 vos Ūla minko, 

■7-1 a, kur sveczia- 
B menesius.

^■mel, Pa. — Kun.
nelaimei patikus 

^Bkad M t. Carmel 
parapijos veiki- 

B>tos. Bet ne. Isz 
^■alstiju atvažiavo 
^■kleboną jo ligos 
His kunigas ežia gi* 
Mges kun. A. Kam- 
Hm prisidėjus, geri 
H stveriasi už darbo. 
Hmadieni suszaukta 
■ susirinkimas, ku- 
B balsiai nutarta lai- 
Fpijos piknikas Rug- 
[— Labor Day. Sziam 
prinkta atsakanti ko
pi darbininkais ir dar
us. Upas visu geras, 
k jau savo paskirtas 
B gyvu darbu pildo. , 
Bmu kalbu laukiama 
K ir tikimasi turėti 

Btuviszka gegužine. 
H kad ir isz kitu kai
tė t u v i s z k u kolonijų 
ipziu pasismaginti 
trmeliecziais, 

praeities žino
I Carmel parapijie- 
1) padaryt iszpildo 
ps Z ir atvažiavu- 
h moka kuo-gra- 
liimti ir kuo-ska- 
Lrdumynais pavai-

1

sz
nes

Jarbininku Diena 
nmisija užtikrina 
Lems ir seniems A

o czion

V Mass, f Po sun- 
Bovos mirė 14 die- 
į’zio Juozas Mak- 
■gyvenes czionais 
■Velionis prigulėjo 
K. ir Lietuviszko
■ ) isz Suvalkų gub., 
Be., Liszkiavos vai., 
w, Rycielu kaimo. 
Bli'ko broli ir sese-
■ giminiu,
■oii Petra, Shenan- 
■' Frana St. Clair, 
Bang pusbroliu ir 
B Ant laidotuvių 
■ug žmonių, nes ve-
■ gerai žinomas ir 
B visu. Didžiausiam 
[ paliko vienatinia 
larijona, kurios mo- 
Įaike jos gimdymo, 
I per mylema teveli 
lu senumo. Motinos 
tėvu buvo Rutkauc- 
k kuriuos mergaite

eistu daugiau da- 
mirti velionio, lai
Antana Panieka, 

[Box 489,

b

Law-

liena polieijantas 
szove ant smert 
Vasilova Danolo- 
bego nuo polici- 

įdamas ant jo pa-

DARBININKU
KOMPENNSACIJA

Kas met Suv.. Valstybėse 
apie 25,000 žmonių užmuszta ir 
beveik tiek sužeista darbo vie
tose. Nuo 1910 iki 1920 metu 

žuvo 
negu

žmonių isznaikinta karose nuo 
dienos pasij’a'szymu po Nepri-

daugiaus
Amerikos industrijose

gyvnHzezin

klausomybcK Deklaracijos iki 
sziai dienai.

Darbininku 
duoda paszialpo sužeistiems 
žmonoms arba j u paliktoms 
szeimynoms arba kitiems as
menims kuriuos jie užlaiko.

Priesz perleidimą Darbinin
ku Kompensacijos Instatymu 
sužeisti žmones nebuvo toki 
laimingi. Toms dienoms turė
jome “employers’’ liability 
system,” 
mos, darbdavys turėjo prižiū
rėti kad darbininko vieta buvo 
saugi jam dirbti, turėjo prista
tyti saugius inrankius ir pri
žiūrėti kad darbininkam tinka
mai prižiūrėtas. Tai galas jo 
atsakomybes. Jis neturėjo at
sakyti už darbininko neatsar
gumą, už kitu darbininku ne
atsargumą, ir už paprastus 
darbo rizikas arba pavojus. 
Kuomet darbininkas sužeistas 
arba tapo užmusztas, darbda
vys arba kompanijos advokatai 
tuoj bandė prirodyti kad nebu
vo kompanijos kalte — kalte 
buvo paties darbininko arba 
kitu darbininku. Ir po ta siste
ma apie 50 nuoszimtis visu 
szeimynu gavo tik $100 arba 
mažiaus už mirti. Ir kuomet 
užmokėjo advokato kaina, la
bai mažai tu pinigu szeimynai 
likdavo. Sziadien keliose vals
tybėse mirties rata yra suvirsz 
$5,000, ir keliose valstybėse 
net virsz $6,600. Praeityje už 
aki arba kita svarbu kūno są
nari retai (langiaus kai $200 
užmokėdavo. Sziadien jau mo
kama nuo $1,500 iki $2,000 už 
aki, ir nuo $3,000 iki $4,000 už 
ranka.

Kompensacija

employers’’ 
sulyg kurios siste-

Vokictija buvo pirma szalis 
aprūpinti kompensacija darbi
ninkams, tonais priverstina 
asekuracija (insurance) inejo 
galon 1885 m. Didžioji Britani
ja priėmė panaszu instatyma 
1906 metuose.-1908 Suv. Vals
tybes priėmė instatyma duo
dant kompensacija federaliams 
darbininkams. 1911 m. Califor- 
nija, New Jersey, Washington 
ir Wisconsin invede legalisz- 
kus aprūpinimus kaipo kom
pensacija nelaimingams tndus- 
trialiszkams atsitikimams. In 
deszimts metu po priėmimu 
pirmo instatymo Suv. Valsty
bėse, 40 svetimu szaliu 
valstybes czionais 
statymus.

Tik Mississippi 
Missouri,
South Carolina neturi darbi
ninku 
mu.

Darbininku 
instatymai ne vienodi. Kiek
viena valstybe yra nusistaeziu- 
si kiek už kokia žaizda reikia 
mokėti, ir laika per kuri kom
pensacija mokama. Daugumas 
tu instatymu neinima žemdir- 
biszkus darbininkus, naminius 
darbininkus, darbininkus ku
rie dirba nepavojingose vieto
se.

Darbdaviai kurie turi ma
žiaus kaip penkis darbininkus, 
ir kuriose valstybėse tik tris, 
neprivalo aprūpinti darbinin
kams kompensacijos. Kiekvie
na valstybe kuri turi darbinin
ku kompensacijos 
reikalauja kad 
nesztu asekuracija.

Yra keturi budai sulyg ku
riu darbdavis gali save apsi
saugoti.

1. Valstybe gali reikalauti 
kad darbdavys, teismo privers
tas,
tui. Valstybe gali prižiūrėti 
tuos užmokėjmus. Szitas bū
das vadintas “self insurance.”

2. Valstybe gali reikalauti 
kad darbdavys apsaugotu savo 
darbininkus , kokioj apsaugos 
kompanijoj.

ir 42 
invedo in-

Arkansas, 
Florida, North ir

k o m po n sa c i j o s i ns t a t y -

Kompensacijos

1 / . • *

10 WA VALSTIJOS 
MIESTAI

.1, ■■ ■

Iowa svarbiausi miestai ran
dasi prie Mississippi ir Missou
ri upių. Didžiausias pramoni
nis miestas Dubuque, yra sc- 
niauses miestas. 1788m. Julien 
Dubuque su deszimts vyru bo- 
jcszkodami szvino, czion apsi
gyveno. Tai buvo pirmieji bal
ti žmolfos apgyventi szita vals
tybe. Sziadien, Dubuque yra 
szvino ir cinko apiolinkiu cen
tras. Gyventoju 1920m. turėjo 
39,141. Yra apie 185 pramoni
nes insteigos, inimant dubiny- 
czias, mėsos pakavimo vietas, 
rėmu ir duru, fonografu ir ga- 
ziniu inžinu fabrikus. Laivais 
galima dasiekti Mississippi 
upes svarbiausius uostus. Tar
pe svetimtaucziu Vokiecziu 
yra daugiausia.

/
Davenport, szim ta's myl i u 

nuo Dubuque, taipgi ant Miss
issippi upes, turi 56,727 gyven
tojus ir svarbiausias prikly- 
biszkas miestas. Gelžkeliu 183 
mylios nuo Chicago. Iszdirbys- 
tes — skalbiamos maszinos,

instatyma 
darbdaviai

tiesiog užmokėtu sužeis-

SKAITYKITE! SKAITYKITE!
SKAITYKITE SU .ATYDA KA MR. STANLEY FERDIN 

ISZ WYOMING, PA. SAKO APIE JO STEBĖTINA
ISZGYDIMA PER DR. MENDELSOHN’A.

Asz Stanley Ferdin, 289 Monu
ment St., Wyoming Pa. 40 metu senu
mo, anglekasis per 18 metu, ir locni- 
ninkas stubu, buvau iszgydintas per 
Dr. Mendelsohn’a isz Wilkes- Barre, 
Pa. sirgdamas per 2 metus ant baisaus 
netvarkos skilvio, rumatizmo, jog vos 
nenumiriau nuo diegliu pecziuose, ko
jose, pecziuose, žodžiu visam mano ku
ne kad daug kartu buvau priverstas 
likti namie nuo darbo, turėjau sunku 
kosulį ir keletą daktaru pasakė man 
jog gausiu džiova, kosėjau be paliovos 
ir bijojausi kad gal gausiu 
astma”

“miner’s
toki sunku kvepejima turėjau.

Neturėjau jokio apetito, negalėjau nieko valgyti ir pasida-
riau labai silpnas jog vos galėjau dirbti. Užkietėjimas buvo 
neiszpasakytas, turėjau baisu galvos skausmą ir visados bu
vau nervuotas. Turėjau 5 daktarus kurie mano liga gydo. 
Vienas isz mano draugu kuris buvo iszgydintas per Dr. Men
delsohn’a, patarė man kreiptis pas ta daktaro, ka ir padariau 
ir aeziu Dievui ir Dr. Mendelsohn’ui esmių iszgydintas. Dir
bu, valgau ir miegu, ir daugiau nekoseju. Gerai kvėpuoju. Pa
tariu visiems sergantiems idant kreiptųsi pas D r. Mendel
sohn ’a arba raszykite pas mano apie viską ka norite žinoti, 
bet raszykite Lenkiszkai, nes asz esmių Lenkas, jaigu no Len- 
kiszkai tai Lietuviszkai o asz gausiu žmogų kuris man per
skaitys jusu gromata.

Stanley Ferdin
289 Monument St.,

Asz gydu visus ligonius patsai ypatiszkai; neturu jokiu 
studentu kad praktikuotu ant jus; nereikalaujate jokiu 
tlumocziu nes asz pats kalbu su ligonais juju kalboje. 
Jeigu sergate ar sirgote ir nebuvoto visiszkai iszgydinti tai 
kreipkitės tuojaus pas mane, asz apsiimu jus gydyti. 
Praszau atraszyti pas mano kokia sanvaite laiko priesz 
atvažiavima o paskirsiu kokia diena galėtumėt atvaŽuoti. 
Nelaukite jei sergate. Joigu turite kokius draugus kurie
serga, tai paduokite jiems szita apgarsinima perskaityti. Dr. Mendelsohn

)

Wyoming, Pa.

DR. MENDELSOHN
Ant antro floro Strand Teatro.

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

skalbiamos maszinos 
žemdirbiszki inrankiai, grūdu 
fabrikai, miltu malimai. Vokie- 
cziai sudaro didžiausia svetim
taucziu skaitliu.

Tn sziaurus nuo Davenport 
stovi Cedar Rapids. Gyventoju 
yra 45,566. Daugumas dirba 
mėsos pakavimo vietose, krek
molo fabrikuose, pieninycziose, 
pieni'szku produktu ii’ kiauszi
niu vietose, avižiniu miltu ma
limuose ir kitose iszdi^bystose. 
Miestas turi puikia vandens 
sistema; Svetimtaucziu dau
giausia yra czeku.

In pietus nuo Davenport ran
dasi Burlington, svarbus gelž-

keliu centras. Gyventoju 24,- 
057. Corliss inžinu, ratu, raszo- 
mu stalu,'baldu, konservavimo, 
ir paminklu fabrikai samdo la
bai daug žmonių.

Keokuk, toliausias miestas 
in pietus. Czion Mississippi 
upes -didele elektriszka jėga 
sunaudota. Milžiniszkas prū
das intaisytaw. Didžiausi laivai 
lanko szita miestą. Iszdirbys- 
tes — sviesto, kiausziniu, na
miniu paukszcziu ir pakavimo 
insteigoK, plieno liejinyczios, 
ledo, krekmolo, czeveryku ir 
avižiniu miltu fabrikai. Dide
lis tiltas isz 2,000 pėdu sujun
gia szita miestą su Illinois 
krantu.

Sekan't Des Moines upe in 
sziaurus nuo Keokuk pasieksi
me Des Moines. Valstybes so.s- 
tapyle ir didžiausias miestas.. 
Gyventoju — 126,468. Anglies 
centras, beveik 8,000 gyvento
ju yra angliakasiai. Iszdirbys- 
tes — raszomos maszineles, i 
plytos ir žemdirbiszki inran- 
kiai. Svetimtaucziu daugiau
sia yra Szvedu, Rusu, Italu ir 
Vokiecziu.

In vakarus randasi Sioux 
City ir Council Bluff. ■Sioux 
Citv turi 71,277 gyventojus, 
Council Bluff 36,162.

1920m. Iowa turėjo 2,404,021 
gyventojus. Isz tu, 225,994 sve- 
timtaueziai. Vokiecziu apie 70,- 
642, Szvedu 22,439, Danu, 18,- 
030, Norvegu 17,344, Holandu 
12,471, Czeku 9,150, Rusu 7,- 
319, Italu, 4,956 ir 1.1. Valsty
be turi 21 svetimu kalbu laik- 
raszczius — 8 Vokiecziu, 3 Ro
landu, 3 Norvegu, 2 Danu, 2 
Czeku, 2 Szvedu ir 1 Italu.

Iowa turi mažiaus nemokin
tu žmonių negu bile kita vals
tybe Suv. Valstybėse. Tik 1.1 
nuoszimtis jos gyventoju ne
mokinti.

raszomos maszi neles
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ATLYGINIMAS UŽ JOJO 
PASISZVENTIMA. 

neužmirszo
i szventima kareivio Clyde L.

Valdžo pasi-

West, kuris paaukavo savo 
sveikata ir buvo pavojuje mir
ties laike Iszpaniszkos-Ameri- 
koniszkos kares. Mete 1900 ji- 

daktarams in- 
drugio gaivalelius 

idant iszbandyti gyduoles ar 
josios geros ar ne, kad galima 
butu gydyt serganezius karei
viu. Sziadien West yra panak
tiniu prie Baltnamio Washing
tone ir aplaiko pensija po $100 
ant menesio per visa savo gy
vastį.

sai pavėlino 
czirkszti

BUDROE VAN SERVICE

Krausto visokius naminus ir kitokius 
daigius, nepaisant kaip toli. Turime 
tam tikrus didelius automobilius. 
Preinamos prekes. Kreipkitės pas: 

ANT. BUDREVICZIA
334 W. Pine St. Mahanoy City, Pa. 

Bedi Telefonas 341-J.

TAVORINIAI AEROPLANAI PRIBUVO IN CHICAGA.

SB
*5?

Laukas Maywood, Chicago, ant kurio sustoja aeroplanai, kur ana diena atlėkė dvide- 
szimts tavoriniu aeroplanu ant iszbandyimo. Aeroplanai atbuvo bandymo kelione isz Det
roito, lėkdami per Michigan, Illinois, Minnesota ir Missouri. Už keliu sanvaieziu tieji aero-
planai gabens tavora isz Detroito ir kitu miestu in Chicaga, pigiau ir greieziau ne kaip gabe
na pacztas arba geležinkeliai. |___________________

mokama kas dvi savaites, kad 
nors yra atsitikimu kad ant 
syk visa suma iszmoka jaigu 
galima aiszkiai parodyti kad 
būtinai tie pinigai reikalingi.

Darbininku 
gero atnesze ir darbdaviams. 
Jie žino kad nereikės kreiptis 
prie teismu kur paprastai tiek 
daug pinigu reikia praleisti. 
Kompensacija automatiszkai 
padaro darbus saugesnius. 
Kompensacijos suma yra mil- 
žiniszka, 
galima tik padarant darbus 
saugesnius. F.L.I.B.

ANT PARDAVIMO.

pacztas arba geležinkeliai.

3. Valstybe gali darbinin
kams pavesti susiorganizuot in 
‘mutual’ kompanija. Szitas 
būdas popularis Vokietijoj.

4. Valstybe gali vesti savo 
asekuracijos bizni. Darbdaviai 
kas met privalo užmokėti pa
skirta suma pinigu in valsty
bes1 fondą, isz kurio fondo su
žeistiems užmokėta. Szitas va
dintas “state fund system.”

Reikia apsipažinti su budu 
pirm negu sužeistas gali pra- 
szyti paszialpos. Kur randasi 
“state fund system,” darbda
vys turi tuoj prancszti apie su
žeidimą. Gydytojas ir sužeistas 
asmuo turi raportuoti sužeidi
mą. Tos informacijos pasiaus
tos komisijonioriui. Jaigu aisz
kiai parodyta kad sužeistas 
dirba prie minėto darbdavio 
be jokios bėdos kompensacija 
iszmoketa. Jis tada gaus nuo 
50 iki 66 2/3 nuoszimczio jo sa
vaitines algos, tas priguli nuo 
valstybes. Suma bus mokėta 
per paskirta laika, kaikuriuose 
atsitikimuose mokama pakol 
gydytojas pranesza kad ligonis

mutual’ kompanija.

state fund system

pasveikęs.
Kur žmogus visiszkai sune- 

galetas, tai gauna kompensaci
ja per paskirta laika arba per 
visa gyvenimą. Mirties rata 
priguli nuo savaitines algos ir 
kaikuriose valstybėse priguli 
iffliT klok- šzeimyrtbš tielaimin- 
gasis paliko. Kompensacija

i

kompensacija

ir sumažinti ja yra

Naujas 7 ruimu namas. Ci- 
mentinis skiepas. Ant Vi loto. 
Parsiduos už prieinama preke 
nes locnininkas pirko bizni ir 
turi iszsikraustyti. Kreipkitės 
tuojaus pas:

Ant. Leskauskas,
407 W. South St.

t.69)
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Mahanoy City, Pa.

Lietuviukas Graboriūa
K. RĖKLAITIS

Laidoję numirėlius pa
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagelbi- 
ninko moterems. Priei
namos prekes.

610 IV. Nnrnre Rt.,
/ MAHANOY CITY, PA. 

806 MARKKT AT , 
TAMAQUA, PA.

VAIKAS
STEBUKLADARIS

TURI TOKIA GALYBE KAD 
SULAIKINEJA NEMATO
MU BUDU TRUKIUS IR 

STRYTKARIUS.

Calcutta, Indije. —Deszimts 
metu senumo Indiszkas vai
kas, turi stebuklinga galybe 
apie kuria kalba daugybe žmo
nių Colombo ir stebisi isz jojo 
darbu.

Tiejei, kurio mato jojo dar
bus, sako buk jisai gali sulai
kyti pilna begi truki ir stryt- 
karius. Karta kada jam pa
liepta iszeiti isz strytkario už 
neužmokejima važiavimo, vai
kas sustojo ant ulyozios atki- 
szo ranka ir strytkaris negalė
jo pasijudyt isz vietos per va
landa laiko, nors gana kun- 
duktoris stengėsi su motonno- 
nu ji varyti. Vela, kada arklys 
buvo pasibaidęs ir bego kaip 
insiutes, vaikas sustojo prie- 
szais bėganti arkli, atkiszo 
ranka ir arklys staigai sustojo 
kaip isz akmens.

Vaiko vardas yra Sayard 
Ahamed Koya Thangal, kuri 
visi laiko už “szventa vaika” 
ir lankosi dideleis bureis pas 
ji idant jiems prigialbėttT *jū 
varguosia, , .

visi laiko už “sžventa vaika




