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NUŽUDĖ ŽUDINTOJU
■ KURIS NUŽUDĖ JOS
■ SUNU SZESZIS 

METUS ADGAL.

sza ūke

New York. — Mrs. Juze Cag- 
nina, nuszove ant smert An
driu Ficcarelli, kada tasai sto
vėjo ant kampo Guerek ir l)e- 
lancey ulycziu, už tai, kad ji
sai szešzi metai adgal nužudė 
josios sunn.

“Jisai nuszovo mano mvle- 
inft sūneli, už tai jam atkerszi- 
nnu panaszhi budu,”
nelaiminga motina, kada ja ja 
sulaikė palicijantas, kada be- 
go namo. Po szaudymui nu
moto revolveri ant ulyczios, 
kuri pasiėmė kokis tai nežino
mas žmogus ir dingo nežino 
kur.

Ficcarelli nužudė Juzės šu
nų Niką szeszi metai adgal ir 
pabėgo. Noriu t s palicije jo vi
sur jeszkojo, ir nesurado, bet 
motina paregėjus stovinti ant 
kampo žadintoja josios sūnaus, 
iszbego isz namo ir be jokio 
žodelio, paleido in ji du szu
vius.

NEMOKYTA, O BET AP-
* TURĖJO GARBINGA 

wJUNSTA.
Chicago. —Daugeli metu ad

gal, pana Ona Sadler, 715 Hin
man ulyczios, Evanstone, gra- 
jino ant piano turėdama vos 
tris metus amžiaus. Po tam pa
ėmė tik tris lokeijes nuo mo
kytojaus. Tai buvo visas josios 
mokslas ant piano, o bet, kada 
susilaukė 15 metu, galėjo gra- 
jyt viską ka tik iszgirsdavo, po 
tam in du metus po tam, aplai- 
kc dinsta vargoninkes vietinė
je bažnycziojc.

Dabar, susilaukus 23 metu, 
be jokio mokslo ant vargonų, 
apturėjo dinsta vargoninkes 
Orchestra Hali orkestroje, nes 
yra viena isz geriausiu vargo- 
ninkiu visam mieste Chicago.

27 pa-

NELAIMINGA LABOR 
DIENA.

Chicago. — Laike darbinin- 
kiszkos szventes po visas Suv. 
Valstijos buvo daugelis nelai
miu. Viesulos, automobiliai, 
trukiai, padare daug bledes 
del žmogiszku gyvaseziu o ir 
daug nuskendo.

Arti Leadville, Colo.,
Ražienai likos užmuszti o dau
gelis sužeista ant Denver ir Rio 
Grand geležinkelio.

Chicago taipgi užmuszta 5 
žmonis ir 50 sužeisti ant gele
žinkelio. Rockwood, Mich., 
trūkis užmusze 4 žmonis trenk
damas in automobiliu.

New York ir New Jersey per 
szturma likos užmuszta ma
žiausia 12 žmonis ir 60 sužeis-

Penki nuskendo luotelyje 
prie Atlantic City.
NUŽUDĖ PACZIA PO TAM 

MELDĖSI.
Nashville, Pa. — Jercminas 

Peon, 35 metu, paleido kelis 
szuvius in savo paezia užmusz- 
damas jaja ant vietos, po tam 
pagriebė savo 16 metine duk
terį kuria taipgi sužeido ir nu- 
neszes pas kaimynus, nubėgo 
pas negyva paezia, prie kurios 
atsiklaupė ir meldėsi karsztai 
atleidimo už savo pasielgimą. 
Kadą jį palieję užliko, da vis 
meldėsi ir nežinojo kas su juom

Rockwood,

ir

Praeita sanvaite, kaip visiems jau yra žinoma, baisus drebėjimas sunaikino szita mies
tą Horta, ant salos Azoros, kur žuvo daug žmonių ir sužeista keli tukstaneziai. Blodes pada
ryta alit milijonu doleriu. Negana to, po drebėjimui pakilo marios kurios užliejo konia visa 
miestą.

ISZGAMA
BURDINGIERIUS

SUBJAURINO 14; METU 
DUKRELE SAVO GASPA- 
DORIAUS; PASIĖMĖ PI

NIGU IR DINGO.

melsda-

Dermine, Pa. — In Pittsbur- 
go palicije ana diena atėjo nu
lindęs Stanislovas Kazlauckas 
isz Sleepers Hollow, 
mas pagialbos suradimo buvu
sio savo burdingieriaus Lauro 
Osielo, kuris radosi pas Kaz- 
Inucka ant bultlorpcr keturis 
met us.

Biirdingierius pasinaudoda
mas isz progos, katla tėvai bu
vo iszvažiave in miestą su rei
kalais, užklupo ant juju ketu
riolikos metu dukreles Zofijos, 
o kada toji norėjo isztrukti isz 
jojo glėbio, sumusze jaja bai
siai, o kada mergaite gulėjo 
konia be žado, subjaurino jaja 
žveriszku budu. Pasiėmęs gas- 
padoriaus 175 dolerius ir visas 
savo drapanas, dingo nežino 
kur. Matyt tasai rakalis buvo 

•r

nuo senei pasirengęs taji bjau
ru darba iszpiklyt.

Burdingieris turi apie 28 
metus, 5 pėdu ir 9 coliu augsz- 
czio, svėrė apie 165 svarūs, yra 

ir turi randa po 
'Palicije jojo

dingo

apie

ta.

Kadą jį paliciję užtiko, da vi

atsitiko, nes iszrode kaip be- a I

szviesplaukis 
kairi a ja akia. 
jeszko po visa Pennsylvanija. 
no viena nuo kitos tiktai ke
liolika myliu tolumo, bet nieko 
nežinojo viena apie kita. Val
gant pietus pradėjo tarp saves 
kalbėtis ir žodis po žodžiui <da- 
žinojo viena nuo kitos kad yra 
seserys. Džiaugsmingas buvo 
juju pasisveikinimas.

ŽUVO AUTOMOBILIO 
NELAIMĖJE.

Chicago. — Praeita Subątos 
nakti nelaimėje su automobiliu 
buvo užmusztaifflenas Lietuvis 
farmeris, Kazimieras Žiogas, 
turis savo farma netoli nuo 
Crystal Lake, III. r

Apie sanvai'te atgal gryžtant 
isz j). Žiogo farmos kliudė ne
laime kitus Lietuvius farme- 
rius p.p. Karpius. In ju auto
mobili invažiavo kitas automo
bilis ir p.p. Karpius sunkiai su
žeidė, o automobili sudaužė rn 
szipulius. Bet p.p. Karpiai jau 
kiek pasveiko ir pradeda trius- 
tis apie savo farma.

Baisi nelaime kliudė pati p. 
Žiogą. Važiuojant keliu urnai 
užgeso automo'bilio szviesos, 
kelię daugiau nesimato, auto
mobilis nusirito nuo aukszto 

JI

kaino ir apvirto. Nelaimėje K. 
Žiogas buvo užmusztab, o Juo
zas Varnas liko gal mirtinai 
sužeistas. Važiavęs kartu P, 
Ambrazas stebuklingu budu

BAISI VĖTRA
JAPONIJOJ

85 UŽMUSZTI, DAUGYBE
SUŽEISTA, 40 AEROPLANU 

SUNAIKINTA, DAUGE
LIS NAMU SUGRIUVO.

BOMBARDAVO
MIESTĄ ISZ LIETUVOS

NUSIŽUDĖ UZ
PLAUKUS

NESPĖJO DUOTI NUKIRPT 
SAU PLAUKUS, DUKRELE 

ISZ NUSIMINIMO 
NUSIŽUDĖ.

Philadelphia, Pa. — Baisiai 
nusiminus, kad
farmeris, neturėjo laiko nuvež
ti jaja in Bridgeton Subatojc 
idant duoti nukirpti (nubabyt) 
josios plaukus idant galėtu eiti 
Panedelyje iii mokslaine pasi
rodyt savo draugėms kad ir 
jiji turi trumpus plaukus, ke
turiolikos metu Ona Lewis, nu- 
siszove ant smert su karabinu.

palicijai, 
buk negalėjo važiuoti taja die
na in miestą ant praszymo duk
reles, nes turėjo daug darbo ir 
iszbare dukrele kad nepabaigė 
savo naminio darbo. Mergaite 
vaikszcziojo imsi minus ir pik- 

diena ir ant galo 
nuėjus ant virszaus pyksztele- 
jo sau in galva. Mergaite buvo 

penkių vaiku ir 
mirusios motinos 

jaspadorysteje.

josios levas,

draugėms

mPeras a p re isz k e

ta per visa

v v ria use 
užėmė viela
M

isz

NORSE NUSZOKO NUO 
LAIVO IN MARES.

New York. — Pana Alicije 
da žiu re t o ja
paeinanti isz Lowell,

artinosi prie New 
atplaukdamas isz JCu-

ligoniuMack, 
(norse) 
Mass,, nuszoko nuo laivo Orca 
kada tasai 
Yorko,
ropos. Pasažieriai nekarta gir- 
rejo kaip pana Mack, skundėsi 
kad szoks iii mares jaigu netu
rės pasilsiu naktimis, nes nuo 
kokio tai laiko negalėjo visai 
miegoti.

’ Raymondville,

ra DIENAS
BE PASTOGES

I.IETUVISZKI VAIKAI SU
RASTI BE PASTOGES IR 

BADAUJANTI ANT 
ULYCZIOS.

Chicago. — 
kai kurie per penk<‘s 
klaidžiojo po ulyczes ir miego-

, rasti South 
Chicagos policijos, kuri jesziko 
ju tėvu ir kuri vaikus atidavė 
jaunuoliu prie.glaudon.

J n mot i na rsf JOSCph i no
bukaitis, kuri likos suimta, 
papasa'kojo, kad ji du menesiu 
atgal apsivedė su tnlu Joseph 
Norkus. Ji turėjo savo 
prie 10328 Muskegon Ave. Ta 
narna jos naujasis vyras pai” 
davė ir paeines 
naina 
keliais

Keturi maži vai- 
dieii'as

davo daržinėse rasi i

narna

gautuosius už
$2,400 iszdumo

ja ir jos 
Policija

jesziko pabėgėlio Nor-

savais
palikdamas 

vaikus be pastoges, 
dabar 
kaus. Laukaitiene buvo naszle

nesenei vada isztekejo.ir
Jos vaikai, kuriu vyriausia 

yra Lillian,
4 m. ir Julia

per

karta savo gyveni- 
kuris atsibuvo 

Būdamos

11 metu, Frank 8 
metu, Domicele,
3 m. iszbuvo be pastoges 
penkias dienas.
SESUTES SUSITIKO PIRMA 

KARTA PO ILGAM 
LAIKUI.

Dubuque, Iowa. — Dvi se
sutes, viena turinti 80 metu o 
kita 54 metu, susitiko ana die
na pirma
me ant fe r o 
Maquokoje. Būdamos mažos 
sieratukes po mireziai tėvu, li
kos užaugintos pei* gerus žmo
nis; Sesutes 
hart ir Karolina Eiliottr gyve-

M argu rietą Geb-

lo muszis kuriamo likosTex.
Tarp baltųjų ir meksikonu ki- szauta penki meksikonai.

nu-

BUTLEGERIU
. ATKERSZINIMAS

KINCZIKAI SUŽEIDO KE- 
BOMBARDAVO MIESTĄ 
LIS ANGLIKUS, UŽ TAI 

KURIS UŽSIDEGĖ.

Vau kart

Tokio, Japonijc. — Rytinėje 
dalyje Japonijos kilo baisi vėt
ra kuri užiniiszo daugiau kaip 
85 ypatas. Tokios vėtros nepa
menama nuo daugelio metu.

‘ Toyohashi, netoli miesto Na- 
goy, vėtra perpūto mokslaine 
kurioje užgriauta szimta stu
dentu isz kuriu apie 40 užmu- 
sze o daug sužeido. Mieste Ha
mamatsu sugriuvo drapanų 
dirbtuve kurioje užmuszta 18 
žmonių. Keli laivai nuskendo 
su 30 laivoriais. Agcnogaharo- 
je vėtra sunaikino keturesde- 
szįmts kariszku aeroplanu. Ble- 
des' daeis ant milijonu doleriu.

į

Už tai,.kad O. Hewitt isz Niles, Ohio, kovojoiprieszais but- 
legerius, tieji padėjo dinamito po jojo namu su paaekmia kaip 
parodo paveikslas. Visa szeimynia tame laike miegojo ir isz-

SUKAPOJO SAVO KŪDIKI 
ISZVIRE IR NORĖJO SU- 

VALGYT IDANT UŽ
SLĖPT NUO VYRO.

>

Varszava. — Po karei žmo- 
nys persiėmė bestijų budu ir 
daugeli kartu papildo baisės 
žudinstas, bet szi paskutine 
pervirszina kitas, kaip patbdė 
t,eka utis atsitikimas.

Helena Kiepojar3() metu, par 
einanti isz Rožalino kaimo, su
kapojo kirviu savo trijų mene
siu kūdiki — mergaite, po tam 
indejus szmotelius kūno in, di
deli puodą pradėjo virti tiksle 
suvalgymo.

Verdant žmogiena užtiko ja
ja kai minką kuri netikėtinai 
atėjo pas jaja ir dirstelėjo.in 
puodą isz akyvumo ka ji ver
da aqt vakarienes. Pranesze 
apie tai palicijaj, kuri areszta- 
vojo Helena o kada jaja kvotė 
del ko taip padare, sakę kad 
kūdiki norėjo suvalgyt isz ba
do. Bet Helena būdama dikta 

neiszrode kad butu

1

kad

motore, 
kentėjus bada ir likos uždary
ta kalėjimo.

Palicijos nuomone yra, 
Helena tokiu budu norėjo už
slėpt gimimą kūdikio, kuri su
silanko su savo įnylemu, idant 
josios vyras nedažinotu apie jo
sios prasikaltima, i 
buvo iszkeliaves in 
ant uždarbiu ir ketino atva
žiuoti už keliu sanvaieziu at
lankyti savo “ 
cziule.

nes vyras
i Franci jo

nuliudusia” pa-

SUSZAUDYMAS GARSAUS 
RAZBAININKO.

Vilnius. — Ana diena likos 
suszaudytas' garsus banditas 
Stanislovas Zbonskis arba ki
tai p prasimynias Karasinskis.

Razbaininkas su savo drau-
22 metu Marijona Sapuka 

arba Sikavicziute, nužudo ke
liolika žmonių ir a'piploszo 
apie szimta kaipo ir daugeli 
namu. Razbaininkas vos turėjo 
28 metus. Marijona taipgi li
kos nubausta mirezia, bet ko
kiu budu, tai da neapsvarstyta 
per suda.

go 1
99

PASKANDINO SAVO VAI
KUS IR PATS SAVE. .

Vilnius. — Kaime Matersz- 
czyzuom, 50 metu Jonas Bzar- 
oviez, staiga i netekes proto, 
pagriebė savo du vaikus, G ir 
10 metu, hibrido in upe ir tolei 
laike vaikus po vandeniu, 'pa
kol juos nopaskandiho. Po'tam 
pats sau padare mirti tuom pa-

Pekinas, Kinai. — 
marszalko Wu Pei Fu, paleido 
kelis szuvius in Angliszkus lai
vus ant Yangtso upes, sužeis- 
dami viena kapitoną ir szcszis 
laivorius.

Abudu laivai už tai atkerszi- 
no, paleisdami keliolika szuviu 
ant miesto Wanskievo, kuria
me gyvena arti milijonas žmo
nių. Miestas pradėjo degti ke
liose vietose.

Laivai isz netycziu paskan
dino viena isz Kiniszku luote
liu ant upes, kurą per arti pri
siartino.
fortecu

Kiti sa'ko, kad jie 
kur dabar

F, J

■"H
• ‘I

1

Tuojaus po tam isz 
pradėjo szaudyt in 

Angliszkus laivus, ir Anglikai 
už tai atsimokėjo.

SURADO RAUDONA 
DEIMANTĄ.

Afrika. —

I

visur.

Johannesburg, 
Deimantu kasykloje Lichtcn- 
burge aplinkinėje, tūlas darbi
ninkas surado puiku 18 karatu 
didumo, raudona deimantą. 
Raudoni deimantai yra labai 
reti ir brangus. Tik keturi rau
doni deimantai randasi ant 
svieto.

UGNIS ISZ DANGAUS;
TRENKSMAS SUKRATĖ 

NAMUS.
London. — Vidurine dalis 

Anglijos, ana diena pajuto ne
paprasta drebejima po dide
liam trenksmui, kada ant dan
gaus pasirodė nepaprasta ug
nine szviesa, kuri buvo matyta

Drebėjimas buvo taip
smarkus, kad net namai sudrė
bėjo. Žinynai mena, kad isz 
dangaus turėjo nukrist didelis 
meteoras, nes priesz tai buvo 
matyta didele szviesa panaszi 
in puolanczia žvaigžde.

MIRTINA VESELKA.
Vilnius — Kaime Zaržece, 

gyventojas M. Rybinskis, isz- 
keklamas svodba del savo duk
ters, kuri ta diena tekejo, bet 
vietoje guzutes, sumaisze de- 
naturiszko spirito su sakarinu 
ir mėlynoms. Po iszgerimui to
jo maiszymo, didesne dalis 
svodbininku užsitrucino — du 
tuojaus mirė ant vietos o liku
sieji, apie dvideszimts ypatų 
pavojingai apsirgo, kovodami 
su mirezia. Tarp tuju randasi 
ir jaunavedis.

JESZKO PASLĖPTO 
SKARBO.

Rusteikoniai, Seredžiaus vi.
— Žmonių kalbomis ir tikrais 
tvirtinimais esą Bajorkalny 
(vietos kaimo pilakalnis) už
kastas Prancūzu brangenybių 
ir sziaip auksiniu daiktu kars
tas. Dabar szi po nakties žmo
nes randa daug duobiu prika- 
sineta, bet pasakoja, kad tur
tu nerado,
esą užkasti ten, 
vieszkelis.

PRIVISO SZERNU.
Kriaucziszkes, Traku ap. — 

Po didžiojo karo ežia Blody- 
kiszkio ir Baczkoniu miszkuo- 
sc pradėjo veistis szernai. Pas
kutiniu laiku žmonėms gy
venti neduoda. Naktimis pul
kais laksto ir daro nuostolius, 
ypacz bulves nukenezia. Karta 
pora drąsuoliu basliais ir sza- 
kemis apsiginklavę nuėjo pa- 
miszken bulvių saugoti, girdi, 
pagas<linsia. Bet kai pamate 
atnžianeziu apie 15 szt., pat^s 
nusigando ir užleisdami bul
ves in medžius sulipo. Javuo
se pristatyta daugybe baidyk
lių, bet szernai ne žvirbliai, ju 
visai nebijo. Žmonos susirūpi
no, kaip nuo tu piktadariu ap
sisaugoti.
VIENS LAUKE, KITS GRA
BE, TRECZIAS KALĖJIME.

Nevronis Rumsziszkiu va is.
— Nesenai Neveronių kaimas 
iszsiskirste vienkiemiais iV da
bar statosi sklypuose trobe-

Sziais laikais sunku su 
statybos medžiaga todėl žmo
nes stengiasi kaip lengviau 
jos insigyti. Kartais net ne- 
szvaru priemonių imasi. Taip 
pav. szio kaimo pil. Mackevi
czius norėdamas statytis kluo
ną neturėjo szulu. Jis patemijo 
kad jo kaimynas Zaneviczius 
pagaminęs ir in savo sklypą 

gana gera ąžuolini 
Tad sumano ji pasisa

vinti ir szio Rugpiuczio 12 d. 
nakti 
Zaneviczius 
Pasikvietęs kaimo vyru vagi 
pagavo netoli Neeroniu beve
žanti szula ir akmeni pama
tams. Vagies butą gerai apsi
ginklavusio: 
ir geležini loma, 
ginezu pasirodė kad vagis ne
nori pasiduoti. Takia Zanavi- 
cziaus sunūs griebės loma, 

galvon. Vagis

sius.

W1

nuvožęs 
szula.

nuvažiavo parsivežti.
vagyste pajuto.

turėjo revolveri
Po trumpu

Paskutines Žinutes.
H Allentown, Pa. — Gran- 

vili Holbin turtingas farmeris 
likos mrszautas už nužudinima 
szerifo ir sužeidimą keliu pali- 
cijantu. Szerifas atėjo pas ji 
idant užmokėtu $2 bausmes už 
nesiuntima vaiku iii mokslaine.

11 New York. — 'Magazine, 
kuriame tai pinosi daug iszmo- 
kytu gyvuliu jr ketino važiuo
ti rodyti perstatymus, kilo eks- 
plozije nuo samogonkos. Ugny
je sudegė 200 gyvuliu ir vienas 
žmogus.

11 Belgradas. — Badai ka
ralius Aleksandras isz Jugosla
vijos pavojingai serga.

oidbttXS ‘ vtSAdos isz-
SIKALBES.

— Ei, tu prakeiktas cigo-
no, o kur tu vedi mano arkli!

— Ta, poniute,’ man labai• ». *_.____________ .__ •
- .

tik nepamaeziau, kad prie kito
prireiks virves, tai ir heszosl,
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sūnūs 
skėlė vagiui 
smūgio neiszlaike, bevežamas 
in ligonine mirė.

Dabar szulas guli lauke, 
Mackeviczius grabe o Zanavi- 
ožius kalėjimo. Eina tardyipas. 
UŽPUOLĖ POLICININKĄ.
Sziauliai. — Sekmadieni, 

Rugpiuczio m. 15d. Sziauliuo- 
se du girti valkatos peiliais 
užpuolė polcininka jam einant 
savo pareigas. Policininkas, ne 
turėdamas kitos iszeities pa
vartojo ginklą ir viena užpuo
liką perszovc, o antras pabė
go.

NAUJI AUTOMOBILIAI.
ViLkaviszJus. — Pimiau isz 

Vilkaviszkio stoties iki Mari- 
ampolei, 27 klm., kursuojant 
tik Vilkaviszkiniam's autobu
sams, už bilietą reikėdavo mo
kėti 6 litai. Dabar sziuo plen
tu pradėjus kursiuoti ir Mari- 
ampoles autobusui bilietu kai
nos nupuolė iki 3 litu.

*

U Philadelphia. — Suvir- 
szum 80,000 vaiku pradėjo lan
kytis in 110 katalikidzkaiį pat
rupinęs mokslaines. iii Higli
kytiš iii 110 katalikidzka&

II

School lankosi suvirszum 4,000
|> " . < * k

■

*

«’i

si



1
h

■m

------------į * ..M --------------

Kas Girdėt
r'"! Su v. Valstijosia automobiliai 

užmusze ant dienos po szeszio- 
lika ypatų. Nuo Januariaus lyg 
Augusto menesio užmuszta 3,- 
603 ypatų. New Yorke užmu- 
sze 569, Chicago 391, Detroite 
176, Philadelphia 167, Los An
geles 128, Cleveland© 122, St. 
Louis 117. Sangiauses miestas 
nuo automobiliniu 
yra Bedford, Mass.,
miiszta tiktai dvi ypatus szi- 
met. Kas metas tosios nelaimes 
didinasi su pasidauginimu au
tomobiliu.

nelaimiu 
kur už-

Žymus Amerikoniszkas laik- 
rasztininkas Frank Crane ra- 

apie susijudinimą ir pa- 
pratima žmogaus, raszo jisai: 

Ka darytumei, jaigu tau kas 
padovanotu milijoną doleriu t 
Ar mestum kepure in virszu ir 
szauktum linksmai ura!, ar su- 
praszytum savo visus draugus 
ant didelio baliaus ar ingnyb- 
tai savo kuna dažiuoti ar ne
sapnuoji ?

Galima būti tvirtu kad dirb
tum ta pati, ka dirbai priesz 

tojo milijono dolc-

szo

i’ Jf

Į Lai juos baigė daužyti.*
■ 5) Savo pusininkui (partne
riui) vėlinu idant pasijeszko|u 
sau gero žmogaus, kuris butu 
iszmintingas biznierius, nes ki
taip jojo biznis nupuls visisz
kai ir szorifas paims viską.

1 6) Likusi mano turtą nžra- 
8zau ant prieglaudų del bepro- 
cziu, kuriuose jau nesiranda 
vietų del tuju vargszu.”

Testamentas puikus ir gerai 
padarytas, at ne f O bet velio
nio szeimyna ant jojo nesutiko, 
laikydama velioni už beproti. 
Paprastas dalykas, jaigu žmo
gus, kuris nepalieka npgavin- 
gai moteriai nieko kaipo ir tin
giniui sunui, o kalbėdamas 
teisybe apie (lukteri, užraszy- 
damas didesne dali savo liku
sio turto ant suszdlpimo bepro- 
cziu, pagal sziandienine nuo
mone, turi birti... beproeziu.

iszmintingas biznierius, nes ki-

tarimo t 4
4 4

ragnniaus 
kuris per savo 

turėjo didele in-
11

BAULK

dastojima 
riu.

Kalifornijoj
prasto

nesenei
smožino

pati
darbininko 

kiauszinius ant piet. Tame ap- 
laikc žine, kad jiji aplaike mi
lijoną doleriu po mireziai už- 
mirszto tūlo dėdės, kuris dasi- 
dirbo milžiniszko turto dei
mantu 
Afrike.

Ir ka toji moterų dare iszgir-

k a s y kloję K i m beri y,

dus tokia netikėta žino f
Nenustojo sniožyt 

niu, tik dirbo tolinus idant 
kiausziniu nesudegint.

Praeita meta laike drebėjimo 
Barbara, szlavi- 
buvo

kiauszi-

žemes Santa 
kas ulyeziu, buvo užimtas 
tuoin darbu, kada drebėjimas 
prasidėjo. Mate ji, kaip jisai be 
pertraukos szlove ulyczes, žiū
rėdamas akyvai ant griuvan- 
cziu mum aplinkui. Jo susiju
dinimas buvo taip didelis, kad 
savo darbo nepaliovė, nes bu
vo prie to pripratus kaip kokia 
maszina.

Ant West u, nesenei tūlas 
žmogelis, kuris užsiimdavo tai
symu siuvamųjų inaszinu, pa
siliko per nakti milijonierium 
po mireziai savo dėdės. Ant ry
tojaus nusidavė prie savo dar
bo rodos kad nieko neatsitiko, 
sakydamas, kad savo darbo ne
paliaus ir dirbs toliaus.

Staigus susijudinimas

Puehlo, Koloradoje, atsibu
vo nepaprastas teismas Indijo- 
no “ Balto Plunksno,” kuris sa
vo kūdiki gyva palaidojo kai
po auka del perpraszymo pik
tu dvasiu, kurios atlankė jojo 
gyvenimą. Papilde tai ant pa- 

didelio
Mormon Joe, 
raga nystas” 

tėkme ant tojo sztamo Indijo- 
nu.

Atsitikimas buvo tokis: Mo
torui “Balto Plunksno” girnų 
kūdikis, bet labai nesveikas, o 
motina radosi aht kranto mir
ties. Mormon Joe davė rodą, 
idant sukurt dideliu ugni, ap
link kuria szoko per visa nak
tį kalbėdamas užbūrimo žo
džius. Ifvte inmusze kuolą in 
žeme, kuri aplaistė krauju ma
žo avinėlio. O kada tas būri
mas nieko nepagialbejo, pradė
jo melstis in “balta veidą.’’ 
Ir tas nieko nepagialbejo. Mo
tina mirė ant rytojaus. “ 
Plunksna” bijodamas kad ir ji 
mirtis nepaimtu, indejo miru
siai paežiai gyva kūdiki ant 
ranku ir abudu užkasu. Nežino 
ar nuo velnio atsikratė, bet ga
vosi in kalėjimu. Likos nubaus
tas ant pakorimo, bet kada da- 
žiuretojas kalėjimo atnesze 
jam valgi, rado ji negyva. Ki
tam kalėjimo kambarėlyje sė
dėjo Mormon Joe, giedodamas 
giesme už numirusius pagal 
savo sztamo paprotį.

Balto Plunksno

balta veidą.

Balta

neti
kėt u atsitikimu nepadaro jokio 
inspudžio ant žmogaus kuris 
yra užganadytas isz savo gyve
nimo ir tuorn ka turi.

Nesenei mire Winnipeg, Ka
nadoje, turtingas biznierius, 
palikdamas testamentą, kuris 
parodo, kad tasai žmogelis tu
rėjo daug naminiu nesmagumu 
nuo savo šeimynos, but ne bu
vo tuorn nusiminus visai, kaip 
jojo testamentas parodo, o bu
vo tai sekantis:

“Bodamas visiszkai sveiku 
ant proto, kūno ir dvasiszkai, 
apreiszkiu mano paskutini no
rą ir testamentą: 1) savo pa
ežiai užraszau josios prielaidi- 
ni, užtikrindamas jai, kad ne
buvau tokiu kvailiu kaip jiji 
sau mane. Pinigu mano negaus. 
Lai džiaugėsi po mano mireziai 
su savo dvikojiniu skarbu. 2) 
Mano sunui, kuris valgė, gere 
ir naudojosi svietiszkoms 
linksmybėms už mano pinigus 
ir lauke pinigu po mano mir
eziai, palieku jam gerus vdini- 
mus ir gilinki idant sau pasi- 
jeszkotu koki darbu. Lai pats 
persitikrina, kati tik per darbu 
guli dastoti turto.

3) Mano dukteriai užraszau 
szimta tukstaneziu doleriu, nes 
žinau, kad juos reikalaus, nes 
vyras, tu knriuom apsives, ge
resnio biznio nepadarys kaip 
ja ja gaus už paezia.

4) Mano szoferiui užraszau 
visus savo antomobilius, nes ir 
taip visus pagadino ir sudaužė.

Cibulis supjaustytas in pleis- 
teriikns ir aplaistytas su citri- 
no sultimis, 
valgis po turtingiausius namus 
stalyczioje Vengru, kaipo val
gis prailginan'tis žmogaus gy
vastį. Priek to galima valgyti 
truputi vaisiu ir gerti pieną.

Toki valgi praplatino kil
ning. Bela Biscerdo. Oedcnbur- 
ge, susitvėrė net draugove isz 
7(M) sąnariu, kurie nieko dau
giau nevalgo kaip cibulius, 
tvirtindami, kad tokiu budu in- 
galejo mirti. Juju receptas ant 
ilgo gyvenimo yra valgyti ci
bulius su citrinos sultimis, per 
szeszes dienas ant menesio vi
siszkai pasitinkant, lavintis gi
lu kvėpavimu ir laikyti czybtai 
kana.

Nėra ko stebėtis 
griniai daktarai,
graboriai ir krautuvninkai val
gio rustai užprotestavo jo prie- 
szais cibulius. — Ar negeriau 
butu idant valgyti irezesnaka? 
Tada prie žmogaus neprikibtu 
ne tik jojo nevidonai ir mirtis, 
bei ir pats velnes bėgtu nuo 
smarves.

yra smagiausęs

kad Ven- 
aptiekoriai

Del ko Lietu*

Del to, kad

Nekarta klausymas užeina 
tarp žmonių: “ 
viai ir kiti ateiviai yra panie
kinti Amerike?” 
ne yra apszviesti, tamsus, leng
vatikiai ir fanatikai. Grandu 
labai, kad kita-taueziai mus 
paniekineja, bet gailestis nie
ko ežia neprigialbes. Rcikc ge
riau iszaukleti musu jaunuo
mene (aeziu Dievui, jau tas 
prasidėjo), kurie pakelinetu 
musu 'tauta Amerike. Skaudu 
mums, kada driovi isz mus Žy
das, Airiszis ar Amerikonas 
vadydamas “foreign hunks.” 
Tas turi nustoti ant visadod.

foreign hunks.

Nuo tokiu paniekinimu neap
sisaugosime, jaigu musu jauna 
gentkarte no 'bus geriau isz- 
aukleta, kaip tai daro kitos 
tautos. Varymas vaiku in fab
rikus ar kasyklas po užbaigi
mui publieznu ar parapiniu 
mokslainiu yra paniekinimu. 
Juk musu tautiecziai turi už
tektinai pinigu ne tik ant pra
gyvenimo, munszaincs, auto
mobiliu ir kitu linksmumu, bet 
galėtu turėti ir ant mokslo sa
vo vaiku,
szventu privalumu 
tai loska del vaiku, kurie juju 
neprasze gyvasties. Visos tau
tos lavina savo vaikus, ba 
Amerikas duoda ant to geriau
sia proga, todėl ir mes privalo
me pasinaudoti isz tos progos 
del musu vaiku.

............... .... ...........—....... ....... . ........................
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Lietuviszkos Pasakos.

nes tai yra juju 
, o ne kokia

pirmininkas

angli-

SUR1NKO Dr. J. BASANAV1CZIU3.
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Kaip szaltis bobele 
apdovanojo.

Buvo senelis ir bobele. Bo
bele buvo nesveika, vienvalas 
kasdavo ir nieką nugalėdavo 
dirbti; už tai senolis jos numy
lėjo ir diena isz dienos lanke 
kad tik groieziau numirtu; bet 

ne 'įiemislino mirti, 
ir strimpe sau toliau, 

senis bobos 
paėmė ja, inmete vien- 

rogcles, nuvožė 
iszmote ant kal

no ir parvažiavo sau namo. O 
szala, 
Bobele prisiglaudo prie akme
nio ir sudedama lauko smertie% 
mato kad jau reikės suszalt. 
Jai besėdint, atėjo baisiai di
delis penas ir klauso bobeles: 
“O ka, szala 'bobele i” “Szala, 
ponuli, kaip-gi noszala: jo der
lias jo laikai tegul szala sau 

Apsigryžes ponas 
Tuo tarpu ir

inoto, puolė sti linksinVbe1 tiioj 
prie maiszo, miiJydamas, kad 
tai pinigu maiszas. Atriszes, 
žiuri: jo boba sustingus. ’Toki 
sau senis mokslą gavo už savo 
gabsztuma ant pinigu.

(TOLIAUS BUS.)

ABUDU GAUNA.
Mažas Juozukas sustojas 

prie sloniaiiM, krato su galvele 
ir kalba in tęva:

ATSAKIMAI.
J.P. Brooklvn, N. Y. — Ka- 

syk los musu aplinkinėje dirba 
gana gerai. Jaigu turi kokius 
pažystamus ezonaitinėje aplin
kinėje tai susiraszyk su jeis o 
tau pranesz apie viską.

S.A.B. Wilkes-Barre, Pa. — 
Szimtas Lietuvisziku litu kasz- 
tuoja deszimls doleriu
dosziints centu vienas litas.

CAPITAL STOCK 9125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS 1623,858.62

■

arba 4

su minėta 
buk angle-

pakol pats Parrington pa- 
, paliepė jam

tarp Lewis’o ir

Sukruto visas darbininkisz- 
kas svietas dagirdes, buk Kra
nas Farrington,
U.M.W. of A. anglekasiu uni
jos IIlinojuj, pasielgė Judo- 
szisz priimdamas (liūsta “dar
bini nkiszko rodininko”
neje kompanijoj Peabody Coal 
Co., aplaikydamas metines al
gos $25,000. Farrington būda
mas prezidentu unijos, novos 
rūpinosi idant darbininkams 
butu pakelta mokestis, bet ka
da aplaike dinsta 
kompanije, pasa’ke,
kasiai uždirba daugiau ne kaip 
privalo o kompanijos ir taip 
perdaug turi dyku darbininku.

Anglekasiu unije nelaukda
ma
dekavos už dinsta 
nesztis von isz unijos, nes pasi
elgė kaip Judoszius.

Ant to užsibaigė ilga kova 
Farrington,

kuri Lewisas nužiurinejo nuo 
ilgo laiko, už susineszima su 
angliniais baronais ir darbsza- 
vinia prieszais anglekasiu uni- 
j<'-

F’anasziu Judosziu 
randami daugelis 
unijoj kurie 1 
del labo savo 
garbes ir pelno vien tik del sa
ves.

sziadien 
anglekasiu 

vietoje darbuotis 
> draugu jeszko

N e pa p ra s tas į >a si szven t i ma s 
motinos del tavo kūdikio iszejo 
in virszu sude, kur motina su 
dukterc stojo už vagysta. Idant 

galėtu gyventi

už pavogimą 
isz k romo ant

J

josios dukrele 
tarp milijonierių ant Riverside 
Drive, rodytis'turtingai ir mo
kytis ant aktorkos, motina dir- 
bo sunkiai kaipo tarnaite bu
telyje, bet nerugojo ne neatsi
liepė ne žodeli, kada josios tik
ra dukrele užsigynė kad tai jo
sios motina, vadydama savo 
motina savo kukarka o ne mo
tina.

Del savo dukreles meiles taip 
pasiszvente Marijona Topola, 
48 metu. Motina su dukteria li
kos aresztavotos 
dvieju szlebiu
Broadway. Detektyvas apreisz- 
ke budžiui, buk kada moteres 
aresztavojo, tai duktė užsigynė 
kad yra susigirninavus su Ma
rijona, sakydama kad isz nety- 
cziu susitiko su ta ja moterių 
krūme, ir kad jiji buvo pas ją
ją kitados už kukarka. Motina 
ant tojo užsigiiiežinimo neatsi- 
liepe ne žodeli — priimdama 
visa atsakomybp ant saves.

Kada abi moteres stojo sude
dukrele buvo pasirėdžius iii 
puikus szlebes ir parodais, su 
auksiniais papuoszais, o josios 
motina, ant kurios veido davė
si matyti nuvargimas “ir rūpes
tis, buvo pasirėdžius kaip var- 
gingiause ubago.

Sudže nu’baudo abi moteres 
po penkesdeszimts doleriu, ku
rios tuoj užmokėjo ir iszejo isz 
sūdo — dukrele no nedirstclejo 
ant apsiaszaravusios motinos, 
kuri tiek pasiszvente del savo 
dukreles kad jiji butu laimin
ga. O motiniszka szirdie, kiek 
tu nukenti cĮel meiles savo kū
dikio!

KVITU knygele Draugystėms del Ka* 
•lęrlaus nog ‘ Budėtu pinigu ant 
susirinkimu. Preke - - - 25c.

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

' > ‘ -Ii

Preke - -

bobele 
strimpe 
Nesulaukdamas 
mirt ies, 
marszkine i 
ja in m isz k a

in

szala, kad not spraga!

sveikas!... ’ ’ 
ir nuėjo tolyn.
szaltis truputi atpuolė. Palū
kėjus, ateina tas pats ponas, 
bet jau daug buvo mažesnis. 
Atnesze baronus, Cze’batus, na
rnėtu ir puse sūrio, ir vėl klau- 

“Ar szala, bobe
le?” Bobele atsake-' “Sznln 
ponuluk — jo darbas, jo laikas, 
tegul szala sau sveikas!
da ponas 
nais, apave kojas, apriszo 
metu ir padavęs Įiuse sūrio, lie
pė valgyt, o pats vėl sau nuėjo. 
Ir szaltis visai sumažėjo. Ap- 
szilo bolide; sėdi sau prie ak- 

valgo sūri. Neužilgo 
kad kažinkas at va

t-i a bobeles: 
Bobele T

” Ta- 
apvilko boba baro

ną-

menu ir 
pamate, 
žiuoja gražioj karietoj, užkin
kytoj ketvertą 
privažiavo artyn
tat ponas, tiktai jau buvo visai 
mažutis.

Ar szala

arkliu. Kaip
pažino kad

Privažiavęs klausia: 
“Ar szala, bobelę?” “ 
ponuli, kaip-gi hesžals: jo dar
bas, jo laikas, tegul szala sau 
sveikas!” 
isz karietos, pasodino in ja bo
bele, davė jai maisza pinigu ir 
liepė važiuot namo. Parvažiuo
ja bobele namo. Pamatęs senis 
kad kažinkas karietoj invažia- 
vo in jo kiemeli, pamislijo, kad 
kokis ponas atvažiavo ji lupti 
už suszaldyma bobeles. Iszbe- 
go isz grinczeles be kepures pa
sitikti ir pamate, kad karietoj 
sėdi bobele ir turi maisza pini
gu. Dabar senis su bobele susi
gadino ir gražiai sau toliau gy
vena.

Netoli nuo ju, susiedijoj, gy
veno kitas senis, kuris iszgir- 
des apie szita atsitikima, susi
kalbėjo su savo paezia apgauli 
szalti. Nors pirmiau abudu la
bai santarvėj gyveno, bet da
bar, tyczia pradėjo senis bo'bos 
neapkenst, ir salcziam atėjus, 
nuveže boba ant kalno ir pali
ko tenai ja vienmarszkine. O 
szala, kad net pykszi ir tvoros 
lūžia. Ateina labai didelis po
nas ir klausia bobos: 
szala, bobele?” 
užszaluses akis ir vos galėda
ma apverst liežuvi, ome keikti 

“Atstok, 
tu gudai prakeiktas, kad tave 
perkuneliai užmusztu!” Apsi
gryžes ponas ir nuėjo. Tuo tar-. 
pu da labiau szalt pradėjo. 
Palūkėjus truputi, vol ateina 
tas pats ponas, 
didesnis ir klausia bobos: 
szala, bdbole?” 0 boba, kaip ir 
pirma,'keiko ji ir vis szauke, 
kad ji perkūnas užmusztu. Ji
nai mat mislijo, kad tas ponas 
tyko jos pinigu pakliudyt, ku
riuos ana tikėjosi gaut. Taip 
besėdėdama ir besibardama, 
boba ome ir sustingo. Tada 
szaltis, inkiszo ja maiszan, in
dejo guldau, užkinko kiaule ir 
nuvežo pas senio grinezole, Pa-

Szala,

Tada ponas iszlipo

“O ka!
Boba pakele

ir lajates, sakydama:

bet jau daug
“Ar

matos senis, kad atvažiuoja, su 
džiaugsmu iszbogo pasitikti, 
bot pamatęs, kad no arkliais
karietoj atvažiuoja, tik kiaule 
geldoj, senis nulindo; bet pa
matęs, kad geldoj yra maiszas, 
užmirszo, kad ir bobeles nesi-
mates, kad geldoj yra maiszas,

V • /• « v t •

Teveli, tokis storas kai
lis tojo sloniaus ir mums pri- 
siduotu, ar no?

—— Kode! vaikeli!
— Ggi d(‘l to, tėveliui, ka

da motina duoda tau iii kaili, 
porfesoris duo-o man kada 

da. *

GERAS KATALIKAS.
Kunigas; — Jonai, saugokis 

munszaines, nes žinai, kad tai 
yra didžianses nevidonai žmo
gaus.

JonasĮ: — Bet jegamastoli, 
juk rasztas szventąs mums lie-
po mylėti musu nevidonus. *

Ruffles ir 
Charleston©”

neprikrėsk savo

Ištikro yra Apgailėtina. kuo
met žmogus apsileidžia pleiska
nom.

H

Šokis.
Aok ir utrcpsėk ir K.ilv^ kraipyk!
Bet itauRokis i_ . 
šokėjui akis pleiskanom.

žmogus apsileidžia pleišką-

Hu/yje s
richkanų mirtinas pricia* tuo

jau apvalys jus nuo to įkyraus 
ir naikinančio parazito.

Pamėginkite bonktj per
’__________

nustebinti.
i___  --- , , ,,

paiLj tiesiai is laboratorijos.

Pamėginkite bonk$ per sa
vaitę ar dešimti dienų, o busite

65c. vaistinėse arba 75c. per

F. AD. RICHTER & CO.
Berry and So. 5th Sts.

Brooklyn, N. Y.1

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas
Dentistas Mahanojuje.
Ant antro floro Kline Sztoro.

19 W. Center St. Mahanoy City
W. TRASKAUSKAS 

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABOR1US MAHANOY CITY

Laidoja kunus numeiroliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, kriksz- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir t .t 
520 W. Centre St. Mnhanoy City. Pa.

W. Szncideris ir Simus
GRABEORIAI.

215 E. Centre St. Shenandoah

Patarnaujumo simpatiszkal, 
mandagiai pigiai.

Automobiliai vestuvėms 
kriksztynoms ir tt.

Bell Telefonas 90

•5
Nekaltink Kūdikio

I ■ I • ... I ‘
Verksmas yra vienatiniu bu-

du, kuriuo kūdikis gali įuma pa- 
•išakyti, Kud jis jauiasu nestua* 
gtai»

Kiekviena motina žino ar jos 
verkia del iHalkiiuo,

BAMBINO

A.

kūdikis verkia del 
skausmo ar pykčio. ■

• Kūdikių Otriausia Draugaa

nepatankins kūdikio alkio, taėlau 
Jis tikrai palengvins jo skausmų 
ir apgulės jo pykti, jei vidurių 
užkietėjimas yra to priežastimi.

Pareikalaukite veltui siun
čiamos pavysdinės bonkutės.

Bambino galite gauti pas savo 
yalstlnlnkų arba tiesiai iš labo- 
Istorijos po 35c. už bonkų.

\ F. AD. RICHTER & CO. 
I , Berry and 80. 5th Stai > 
Į Brooklyn, N. Y.
v_____
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PRANESZIMAS.
. Jeigu norite cimontu 
tverti lotu ant kapiniu, ir ki- 

darbus at- 
at-

ap-

tokius panaszius 
likti, tai geriausia jumis 
liks ta darba cirnentinis kon-

Adomas Butkus.
Taipgi krausto
tus ir pristato anglis, 
prieinamos.

1136 E. Centro St.

Mokame 8.ežia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride- 
dam prie jusu pinigu 1 Sausio 
ir 1 Liepos. Mes norim kad ir 
jus turėtumėt reikalą su muro 
banka nepaisant ar mažas ar 
didelis.

trak torius 
Taipgi krausi mniiiniuH daik-

I’ri'kcs

>
Mahanoy City, Pa.S.10)
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n. BALL, Prezidentas
G. W. BARLOW, Vice-Pres.
J. E. FERGUSON, Kas.

A-BE-CELA arba pradžia skaitymo ir 
raszymo, del vaikams. - Preke 15c 

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

/i

Daylight Excursion to

NIAGARA FALLS
Sat.-Sun. Sept. Id-19th

$7.50
/ ROUND
■ TRIP

Children Half Fare

Leave Mahanoy City
ROUND 11 ?56 A.M. Saturday

Returning,IcaveNiaffara 
Falls 2.30 P.M. Sunday.

An opportunity TO SEE THE FALLS 
ILLUMINATED, staying overnight at 
Niagara. Daylight ride both ways; ample 
time for sightseeing Sunday morning. 
Buy tickets NOW; sale limited to avail
able accommodations.

Lehigh Valley Railroad
Clhc Route of The Black Diamond

TRIP
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SKAITYKITE KA MARTINAS YASURIK ISZ 
BIRDSBORO, PA. SAKO APIE JO ISZGYDYMA.
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1920 mete, 
per degtine

of.

Kovo menesyje 
likau ūžtrueilitas 
vienam salime. Kada pabudau 
ant rytojaus negalėjau atsikel
ti isz lovos, ne ftps!rodyt. Ne
galėjau nieko matyti ir dasi- 
pratau kad apjakau. Nieko ne- 

3 menesius o 
negalėjau per 6 

menesius. Turėjau daug dakta
ru kurie mane gydė bet ne vie
na? man nepagelbejo. Mano pa
ti daug rūpinosi apie mane ir

maeziau per 
vai kszeziol i

menesius

b’‘5l

pats bijojau kad gausiu sumiszirna proto nes baisiai kentė
jau ir mislinau kad busiu neregis per

nes žinojau kad jaigu jisai 
viskas po manim. Bet aeziu Die-

y

visa savo gyvenimą. 
Labai rūpinausi nes buvau tik 29 metu. Kada mane daktarai 
taip gydė ir negalėjo suteikti man pagelbos, mano pati pata
rė man kreiptis pas Dr. Mendelsohn’a in Wilkes Barre. Nuva
žiavome pas Dr. Mendelsohn’a 
man nepagelbes tai jau bus
vui, Dr. Mendelsohn’as prižadėjo man jog iszgydis. Po septy
nių menesiu gydymo likau iszgydintas, dirbu kasykloje ir 
gerai jaueziuosiu. Negaliu rasti tinkamu žodžiu idant inva- 
les padekavoti Dr. Mendelsohn’ui isz Wilkes Barre už iszgy- 
dyma. Daug žmonių man sakydavo kad taip toli pas daktara 
novažiuouziau, bet dabar patariu visiems sergantiems idant 
kreiptusi pas ta Dr. Mendelsohn’a. Jaigu netikite szitani ap
garsinimui tai raszykite pas mane o asz apsakysiu apie iszgy- 
dyma.

MARTINAS YASURIK
P. (). Box 12 Birdsboro, Pa.

Asz gydu visus ligonius patsai ypatiszkai; neturu jokiu 
studentu kad praktikuotu ant jus; nereikalaujate jokiu 
tlumocziu nes usz pats kalbu su ligonais juju kalboje. 
Jeigu sergate ar sirgote ir nebuvote visiszkai iszgydinti tai 
kreipkitės tuo jaus pas mune, asz apsiimu jus gydyti. 
Praszau atraszyti pas mano kokiu sanvaite laiko priesz 
atvažiavimu o paskirsiu kokia diena galėtumėt atvažuoti. 
Nelaukite jei sergate. Jeigu turite kokius draugus kurio 
sergu, tai paduokite jiems szitu apgarsinimu perskaityti.

DR. MENDELSOHN
'•Ant antfo floro Strand Teatro.

12 E. Market St
I p it f- t ♦ • * 4: », -'m
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MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

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

MERCHANTS BANKING TRUST CO., 
moka 3-czia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir U 

ta * i * m . *suma kas-kart auga didyn. Yra tai saugiau ir geriau 
ogaus kuris dirba ir czedina.Idel žmogaus kuris dirba ir czedina. Dėkite savo 

t pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matysiu 
; kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.
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“SAULE”

I

i
SUŽADĖTINĖ.

Angele taip pat nusigando 
savo paslaptį iszdavufc*. Juk ji 
niekam niekam apie rieieri ne
žadėjo | 
prisiminti, o dabar sztai... jau 
prasitarta. Ar betylėti? Ne, 
geriau visa iszpasakoti senelei 
— gal ji nesi bars, gal ji pa
guos t...

— Senele, mano brangioji 
senele, nebark manos; asz tau 
visa papasakosiu, — apkabinu
si seneles kakta ir glausdama 
savo inkaitusi veideli prie jos 
veido kalba Angele.

Senele mielai sutinka. Ange
le pasakoja, kaip ji pamate ri
cieriu būreli, kaip vienas isz ju 
atsiskyrė, kaip kalbėjo su ja.

— Taip puikiai, senele, jis 
valde savo szelstanti žirgą, to- 
kis galingas ir gražus jis... Ka
da kalbėjo, asz jaueziau jo ga
linga žvilgsni ir mano szirdis 
isz baimes virpėjo. Jis nujojo, 
asz parėjau namon ir man ka
žin kodėl pasidarė liūdna. Asz 
kasdien noriu nueiti ton, kur ji 
pamaeziau. Mane kažin kokia 
jėga traukia, vilioja; asz einu 
ir bijau, gryžtu namon ir vėl 
einu, ir vėl gryžtu. Kada ji vi
sai užmirsztu, asz tik tada vėl 
linksma ir laiminga, bet kai 
prisimenu, tai tik apie ji noriu 
maustyti, apie ji galvoti, ji pa
matyti. Asz dažnai laukiu nak
ties, kad ji sapne susapnuo-

Ir isz tikro senele, asz

til mokas gražiai

narsu, kaip 
sakala, pamatyti? Pasakyk, 
kas daryti, kad asz ji užmirsz- 
cziau, kad dingtų jis, kaip va-

vas leido man ji, 
pamatyti? Pasakyk

Deku, barone...
Meistre, atiduok man 

savo dukterį in žmonas., Tada

I

>

pasakyti, tik viena sau I j 
till /i t l<i Im i* avini inn ’

drąsus galingas, o 
pluokszta geliu.

cziau...
viena nakti ji sapnavau. Matau 
atjoja jis 
rankoje turi
Asz noriu |>raszyti ju, bet ne-

žodžio isztarti — taip 
nedrąsu. Jis žiuri in mane, jis 
supranta mano norus ir taria: 
“Asz atnesziau tau geliu. Czia 
yra ju visokiu — lauko lelijų, 
vosilku ir tavo mylimųjų sau- 
hiczin. Asz tau dabar atiduo- 
cziau, bet žinau tu neužilgio 
mirsi, tada man 
karsta papuoszti, 
a psodinti.

galiu

reikės tavo 
tavo kapa 

Asz norėjau kažin

i.. :—
1 žiai iszpjaustyti baldu, tik asz 
vienas apie tavo nieko nežino
jau. Sako, 
pjaustyti ?...

— Dirbu, valdovo, lęąip mo- 
kedamab*, o apie gražuma, jusu 
Įiraszau spronsti.

— Kodėl gi mieste ar mano 
pily negyveni — ten daugiau 
uždarbio turėtum? 
klauso ricierius.

— Asz, valdove, labai mėgs
tu savo dailu amalta ir atskirai 
gyvendamas galiu Ijam dau
giau atsidėti. O darbą (deku 
Dievui už stiprias rankas) ir 
ežia pakankamai turiu. Dar 
meto 
rius, 
savo užsakymu pridūrė:

vcl

keletą klausymu ricie- 
paskui inejes ir posakes

Asz nemėgstu perdidelio 
blizgėjimo, bet megztu papras
tumo ir galingumo, todėl tik 
pas tave ir užsakiau sau ąžuo
lines kėdes. Tacziau jos turiTacziau 
būti ir gražios; jai tokias pa
darysi — visa maszna pinigu 
gausi.

Paskui kiek patylėjęs ricie
rius vėl tarė:

— Meistre,

visa

asz gifdejau, 
kad turi gražia dukteri. Kur 

Parodyk man ja. Asz 
pats maeziau, kaip ji inbego in 
trii/ba.

Nieko daugiau ricierius ne
pasako ir tylus, bet rustus isz- 
jojo su savo palydovais. Kada 
in grinezia atėjo Angele, vi- 

kaip adata, dingtelėjo 
ricieriaus žodžiai, bet

jai niekas nieko nesako.
Atėjo vakaras. Visi ilgokai 

meldėsi, praszydami Dievo, 
kad valdovo Alberto atsilanky
mas nebūtu kokia nelaime, tik 
viena Angele nežinojo,
tai buvo ricierius, nežinojo te
veliu ir seneles baimes, nors ir

ji yra ?

siems, 
galvoj

oks

'F » ’•

jaugto kažin ka. Angelo tik ži
nojo, kad buvo tas pats ricie
rius, kuri ji, gėlos rinkdama, 
buvo sutikusi, kuri sapnavo, 
kuri pamatyti norėdavo ir szia- 
dien pamate... Ji po seneles 
perspėjimo ir karsztu maldų 
jau buvo pradėjusi ji pamirsz-

gėlos rinkdama 
kuri sapnavo

ka dar pasakyti, bet jis staiga y, bet Hzlni wMien votpMiro. 
kažin kur dingo... Matai, sene- de jis, ir mergeles szirdy dar 
le, ka asz sapnavau... Po to asz didesnis kilo neramumas. Ji
laukdavau vakaro, kad vėl ga- 
lecziau pasapnuoti ir sziadien 
norecziau sapnuoti, 
sztai tos gėlos ant stalo, žiūrėk 
kaip jos gražiai menulio 
szviestos — asz jose pamaeziau 
tas akis... Tik
senele; matai kokia asz nelai
minga.

Vargsze, tu mano vaike
li, — atsiduso senele. — Tu vi
sai negalvok apie ta ricieriu, 
tik save prikankinsi, ir Dieva 
gali užrūstinti. Ne mums varg- 
szams galvoti apie ricierius, ne 
mums jie lygus žmones. Jie ga
lingi, turi daug turtu, linksmai 
gyvena, o mes... Mums nereikia 
jokios minties apie juos in gal- 

Tu užmirszk
Pasimelsk

insileisti... 
visa.

bet... O

nu-

nebark manes,

pa-

asz

va 
vaikeli, 
praszyk Dievo pagialbos.

— Gerai, gerai, senele; 
pasimelsiu... Asz pasistengsiu...
asz užmirsziu, — skausmingai 
tarė Angele. Jos akyse prie me
nulio szviesos vėl sužibo asza- 
ros, o pati dar stipriau apsika
bino senele. Norėjo susilaikyti, 
bet aszaros iszsiverže upeliu...

Viena gražia diena, kada sta
lius dirbo savo <laVba, inbego 
in grinezia nusigandusi Ange
le.

— Teveli, ricierius pas mus 
atjoja, — uždususi tarė mergai
te ir pati kažin kur dingo.

Ricieriaus atvykimas staliui 
nebuvo jokia naujiena — mat 
dažnai kas atvykdavo ko nors 
užsakyti, — tacziau dukters 
balsas szi karta ir ji nugąsdino. 
Pasiskubino iszeiti pasitikti ir 
rimtai nusiminė — jis pamate 
ant szaunaus arklio apylinkes 
valdovą, ricieriu Alberta. Dar 
tik antri metai ojo, kaip jis po 
tėvo mirties gryžes isz sveti
mu krasztu bei garsiu žygiu 
ėmėsi valdyti pili, tacziau jau 
visi žinojo apie jo žiaurumą ir 
laukini būda.

— Ar tai tu, tas garsus 
meistras? — tarė ricierius in 
staliri.— Visi apyl 
mviiai! pasirodo, turi

karyksztis sapnas. Asz noriu 
iszraut ji isz szirdies... Jis ba
ronas, o asz prasta mergaite

ir jtau neboroikos vargti, ir yij 
tikiuos, bus laiminga, — patikiuos, bus laiminga,

stengėsi nemanstyti negalvoti, 
bet vis nejucziomis, kaip vagis 
gryždavo klausymas: kas jis? 
Kas tas ricierius, kuris 
atimti jos kudikiszka ramuma?
Pagaliau ryžosi paklausti sene
les ir papraszyti, kad ji savo 
žodžiai

nori

papraszyti
s vėl nuramintu ja.
Brangioji senele, patark 

man, — asz vėl neramiu ramu- 
Tas ricierius, kuris rado 

maine beskinanezia gėlės, szia- 
dien buvo pas mus atjojės;

vaikeli,

mo...

asz
pamaeziau ir vėl...

— Asz ir maniau, 
kad jis nelaime atnesze in mu
su namus, — giliai atsidusus 
tarė senele. — Kai jis tik užsi
minė tave, asz tuoj visa supra
tau.

O kas jis toks, senele? 
Ka jis negera pasakė?

— Vaikeli, geriau tu jo var
do būtum negirdėjusi. Tai bu
vo musu valdovas, baronas.

— Baronas!? Žiaurusis val
dovas!...

— Nelaime, mano vaikeli... 
Kiek jis gražus savo veidu ir 
liemenim, tiek bjauri ir žiauri 
jo siela. Kiek kraujo jis yra 
praliejęs, kiek ipszeles yra ne
kaltu gaivu nukirtęs... Ir ne
laiminga Ja mergele, kuri jam 
parinka...

— Gana, gana, senele... Asz 
žinau — tu, mamyte ir tėvelis 
nekarta man pasakojote apie 
jo žiaurumus. Asz net pamans- 
tyti apie ji Išjodavau/ o dar 
bar... Jis toks rodėsi kilnus, 
prakalbino mane, ir nuo to lai
ko, kaip baltas sakalas, skra
joja mano mintyse.

— Vaikeli, iszmesk tokias 
mintis isz galvos — nuodėmė 
taip galvoti. Visi jo bijo, visi 
neapkenezia jo, tik isz baimes 
sėbrauja, o tu, mano kūdiki,
pamilai ’toki baisu žmogų. Tu 
pražūsi, o jis tavęs nepagailos, 
iszraus, kaip gele ir metps in 
purvyną, kojomis sumindžios.

I — Bet kuo gi asz.kalta, se>

— Vaikeli, asz ir pykti pra
dėsiu del tavo kvailu mineziu... 
Nors tu butum ir baronaito, ir 
tai skaisti mergaite negali tu
rėti minties likti tokio žmo
gaus žmona —subarė senute.

— Atleisk, senele... Asz vi
sa padarysiu, asz užmirsziu, 
asz daug melsiuos ir dirbsiu.

asz

Ir tu pasimelsk, kad Dievas su
stiprintu mano jogas 
melskime ir už ji...

Nusigando stalius. Toki val
dovo žodžiai galėjo reikszti ir 
gera ir bloga. Bot ar isz žvė
ries gali tikėtis ko nors gero? 
Bet kas daryti. Papraszo meis
tras savo senosios motinos, kad 

, o pats 
Po kiek 

laiko sugryžo senele, pranesz- 
dama, kad Angeles neradusi, 

surauko autu

ji dukreles pajeszkotu 
pasiliko su ricieriu.

Basi-

Tada ricierius 
kius ir tarė:

— Meistre, 
gražuoliai dukteriai, kad nuo
žmogaus žmogus nebėga. Nuo 
žmogaus bėga laukine stirna, o 
asz,

pasakyk savo

pasakyk jai, tokia stirna 
szau nu.

Buvo Gegužes 31 d. Saulute 
jau buvo prieszpiecziuos, kaip 
in staliaus kiemą 
nas Albertas.

— Musu szviesybe, barone 
tur but, atjojote savo užsaky
mo atsiimti? Bet asz, barone, 
sakiau, 
darvti.

i n jojo baro-

greit pa-kad negaliu g
O dabar vos trys die

nos tepraslinko — pasveikinės 
baronu kalbėjo stalius.

— Koks tu nemandagus, 
meistre, — nepakvietęs in tro
ba gatvėj nori su manim visus 
reikalus atlikti. Ar taip žmo
nes sveczius priima? — atsi
liepe baronas in meistro pasi
teisinimus.

Tas vargszas nebežinojo ne 
kas daryt, kad taip nieko’ ne- 
munydupias 
žiaurųjį barona. Alsiprasze, 
kaip bemokėdamas ir pakvie
tė in vidų.

— Na kas 
szvente 
kas, kad troba 
iszpuoszta, visokiais 
nais iszkaiszvta? 
inejas baronas.

— Taip, barone, szi diena 
mums taip pat brangi, kaip ir 
iszkihningiausia szvente. Juk 
sziandien musu vieninteles 
dukreles Angeles vardo diena
— atsake tėvas.

— Koks puikus tavo duk
ters vardas! Gaila, nežinojau, 
bueziau dovanu atvežęs, 
dabar vistiek, 
savo gražiąją Angele meistre
— norecziau pasveikinti.

mums

galėjo užgauti. .

b 
kokia

Ai-
ar

gi ežia ?
sziandien

taip puikiai
žalumy-

— paklausė

iszkihningiausia szvente.
musu

neži nojau 
Bet 

parodyk man

— Perdaug garbes 
barone, teikiate... O musu kū
dikis dar negryžo isz vienuo-

Tiesa pasa-lyno bažnyczios. 
kius, ji jau ne taip arti.

— Tai asz palauksiu — 
nusprendė baronas.

Neilgai teko laukti, tacziau 
staliui ir jo žmonai tas laikas 
nemaža rupesezio ir susikrim
timo kainavo. Kas galėjo ži
noti, ko nori isz ju ir dukters 
žiaurusis baronas ir koks liki
mas ju visu lauke. Gal laime, 
o gal nelaime? bet kas isz to
kiu žmonių, tkaip baronas Al
bertas, gali laukti laimes? . ?

Neužilgo pasigirdo žingsniai 
ir duryse pasirodė Angele. Jos 
drabužiai buvo balti, veidai 
truputi paraudę, 
laike pluokszteli geliu.

— Meistre, tavo duktė, tia
ras angelas! — suszuko baro
nas. .

Mergaite kruptelejo, pabal°» 
lyg norėjo trauktis atgali bet 
taip paliko prie daru besto
vinti. ’

o rankose

asz— Nebijok, gražuole, 
norėjau pasveikinti tave var
do, diena o dovanas veliąu at
siusiu, 
priėjės prie mergaites.

— vėl tarė baronas,

— Ji pakele galve, pažvel
gė in ji ir giliai isz visos kru- 
. A • <« A '

inkes kai-
XDj{Rai> pasirodo, turi tavo gra-(nele, kad ji ęutikau! Kam Die-Įtinęs atsidusus tarė:

siūlo ricierius.
Ilga tyla vicszpatavo sta-

liaus namuose;
pats stalius:

—- Doku, valdove, 
pž garbe jei tavo žodžiai nėra

9 I1"’ 1

pats stalius:
ja nutraukė

mums

pasitycziojimas. O jei butu jie 
ir isz szirdies tai tu, barone 
pats žinai, kad apie jungtuves A 4 • . • • t 1 « j 1
ir isz szirdies tai tu,

poguli būti ir kalbos — tu ba
ronas, valdovas turtingas, o 
asz ir mano brangioji di/ktc..

— Bet meistre, kas savo 
namuose turi toki angela, tas 
turtingesnis ir už baronu. f

— Gali kaip nori kalbeli

II 11I I ■ I ■ ....................................................

nekriip už dienos isz jo, paties 

szirdųni, 
iszeiti

Geriau 
meldžianti tuoj užmigti amži
nu miegu, nekaiĮ) isz mylimo 
žmogaus patirti tokia baisia 
.skriauda. O dabar jis toks 
žiaurus — czia jai kalba mei
les žodžius, o senele, rodos, 
nori kojomis sutrypti

. O kas isz to, 
Angele, 

skaisezia
>

1- -J • ■

iszeiti supurvinta siela, supk 
szyta, 
vietoj skaistybes rubu

sumindžiota

elgetos skuduruose?
« ’ * a « J a

ii senele, rodos 
danti

y .

te

■

f'''-
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PARAPINĖJE MOKSLAI- 
NEJE.**

------- VICIJI HV1L

barone, tacziau ne tik asz, bet 
ir duktė nepanoręs sau pra
žūties — vėl atkirto meistras.

— Angele... brangioji, buk 
mano žmona.. Asz pamaeziau 

Tavo skais
tu r- 

Pra-

tave ir pamilau...
tybe atstoja didžiausius 
tus ir luomo skirtumą...
szau..

— Negaliu, barone 
isztare mergaite, puolė in ka 
tik mojusios trobon seneles 
glebi ir graudžiai pravirko.

— Meistre, matai tavo kū
dikis verkia Ar tu gali ramiai 
žiūrėti? Asz nors žiaurus, bet 
negaliu — asz žinau jos asza- 

, ir asz pa
vartosiu visa galia ir žiauru
mą, kad ji butu mano, — rus- 
cziai prabilo baronas.

— Tu, barone, jau taip su
drumstė! jos 
mybe ir dar nori ja 
pražudyti.
in žmonas bet kas tau uždraus 
už dienos tureli kita žmona 
ar gulove? —- atsiliepe senute.

Baronas isz pykszczio 
mėlynavo, dantis sukando, net 
gyslos kaktoj iszszoko. 
sus apeme baime. Tik po kiek 
laiko jis tarė:

— Sene, nedau 
kad dabar jau Imtumei nudvi 
sus po mano kojų 
žeidimą iii

trobon

ros reiszkia meile

vos

kudiikiszka
visiszkai

Tu ja joga paimsi

ra-

pa-

Vi-

betruko, 
1- 

už toki in- 
, kuris 
'■«»111 ■!.iszgel- 

Tikiuos, ji ir mane isz-

(F 
n

Tik angela
• 1 . ' • ! O \ J*. »| t

s 
yra tavo rankose, tave 
bėjo.
gelbėtu isz viso pikto.

— Nebeilgai gyvensiu 
dove, todėl del anūkes 
nebijau mirti.
žodžius, kuriuos kalbi apie 
Angele, gal nevienai baronai- 
tei 'kalbėjai t Gal jau neviena 
žuvo, o Angele tuo labiau.

— Nutilk, ragana! — suri
ko insiutes baronas. — Už lie
žuvio tave liepsiu pakarti. Jei 
dabar ar kita karta tarsi man 
žodi, kaip kirminą, sukaposiu, 
ir už valandos szunes 
tavo kaulus!

— Koks tu žiaurus, 
riau... senele, teisi.. Melskis 
prie Aukszcziausiojo, — atsi
liepė mei’gaite.

— Tu brangioji

. i * i

, val
ia hues 

O tuos gražius 
kalbi

senele, teisi..

grauszn

ricio-

, melskis 
už mane. Su tavim, nekaltasis 
kūdiki, 
gyvenimas. Iszklausyk manos, 
brangioji, — prasze baronas.

Tyla. Mergaite prisiglaudus 
prie seneles stovėjo akis nu
leidus. Jos veilde reiszkes didis 
skausmas ir kova. Lupos vir
pėjo, tarsi, norėdamos ka pra
tarti, bet ka ji pasakys? Mei
les ar neapykantos žodžius? Ji 
mylėjo ji dabar visa jaunyste 
ir ta meile nesze nerimastį ir 
baime. Ji jo ilgėjosi, jo lauke, 
ji sapne sapnavo. Sztai dabar 
jis ežia stovi, žiuri, maldauja. 
Vienas ir tas pats žodis “
liu” ja gali padaryti laiminga ----------------’<_• • T«
sakosi mylis, 
ji mylėti amžinai, melstis už ji 
pasiaukoti dųl jo, kad tik jis 
sugryžtu prie Dievo, butu do- 

i* r -

prasidės man naujas

my-

arba pražudyti amžinai. Jis 
o kaip ji norėtu

ras. Ar jis invertins jos meile? 
Gal jis taip gražiai saldžiai 
kalba, o visai ka kita mano? 
Gal nevienai jis taip 'kalbėjo? 
kalbėjo aukszto luomo pa
noms, o įkur ju daugelis nu- 
įjai? Gal keikia ji ir save pra- 
W . •* V « • « a a A * ■

k

žudžiusios skaiseziaja jaunys
te? O kas gi jam ji? — Niekai. 
Jis vienu rankos mostelėjimu 
iszemes ja laukan, kaip nu
skinta suvytusia gėlė, pasity-
ežios. Ne; jau geriau numirti,

mis sudraskyti, 
jei jis myli ja, 
prasta 
skaisezios saules, lauku, oro 
lanku misžko k vapėjimo ir mo-

Kas 
szir- 

Gul jam, 
rytoj 
ir jis 

elgsis?

pa
merge i t e, 

lauku,
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tinos meiles iszaugyta?- 
isz to, jei jis dabar isz 
dies tiesa, kalba? 
taip audringam žmogui 
szirdis ka kita sakys, 
kitaip kalbės, kitaip
Sztai ir vėl tas pats baisusis 
elgetos likimas. Bet gal jis pa
sitaisytu paemos ja sau in 
žmonas? Gal ji ji perkalbėtu, 
perdirbtu? Ne, ne> geriau at-

Viena isz minyszku klauso: 
—Pasakyk man Apdriskaiti, 
kaip dalinasi doleris ant ma
žesniu daliu?

Mokinis: — Nežinau.
M'inyszka: — Kaip tai, neži

nai? Kaip tėvas atnesza pėdo 
ir permaino doleri ant smulkiu 
ir dalina del jus...

Mokinis: — Kati tėvas visai 
nedalina, ba mama atima nuo 
jojo viską. *
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BOSAS DIDELES FARMOS.
bosas formos
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George Boss,
Blacktail, Avalone
Kanadoj, ana diena su savo pa-

Albertoj,

sisnkyvti, geriau malda praszy- giaMiinkaii;suvarė ąuvirszuni 
jam malo- 

Gcriau atsisakyti, ir nie
kam, nei tėveliams nei tyliai 

upeliui 
nant mylėti ji slapta iki 
ties, 
kaip 
Taip, ji savo malda iszpraszys 
isz gerojo 
jam maloniu 
danguje bus toks pat nekaltas 
kūdikis lelijomis apvainikuo
ta, ir ji tada džiaugsis, maty
dama ji laiminga.

ti Aukszcziausiojo 
nes.

srovenaneziam neži- 
mir- 

jei pasitaisys, pamatys, 
mylėjo.ji karsztai ji

Dievulio visokiu
kai numirs, ji

kuria ry- 
ra-

0 ka jaute jis, baronas szia 
valanda žiūrėdamas in ta lau
ku gele? Taip tikrai ji, baltai 
apsiredžius, jam dabar atrodė 
tikra’lauku gele, kurios nepa
liete jokia dulkele,
tais plovė skaisezios ryto 
sos ir kurios skaistumu džiau
gėsi saule. Jis mate daug žmo
nių pasauly, mate daug mote
rų, bet ne vienos jis 
taip paprastos, taip 
Joks ricierius dainos

paprastos,

Tos apdainuotosios gro
jam, kaip 

kurios
tos 
isz

neinate 
tvros. €

nesudė
jo apie jos groži ir skaistumu, 
tacziau ne viena isz apdainuo
tųjų negalėjo lygintis su. ja; 
rodos, jis žinojo, rodos jaute 
kad telkia turi būti ir sztai ja 
rado.
žuoles rodėsi 
popierines gėlės;
bėdos del akiu apgaules atsto
ja tikrąsias. Goriausiame atsi
tikime tos visų garbinamos 
iszlepintos aukszt.os paneles 
gali lygintis su kambarinėmis 
gėlėmis, kurios nežino kas yra 
tikroji saule, tyrasis oras, ku
rias tarnai laisto bet kurios 
nuolat yra pageltusios ir
dulkėjusios. O szis kūdikis ty
ra kaip aszara. Ir ricerius no
ri džiaugtis ir grožėtis ja vi- 

užmirszti visa, 
Tik jos

ap-

sa gyvenimą 
kas aplink 
klausyti, ja mylėti.

dedasi.

Szalia tu tyriausiųjų jaus
mu jame szelo žvėris ir tradi
cijų žmogus. Sztai tas žvėris 
dar valdosi bet nedaug reikia, 
kad nutrauktu grandine... Jei 
netenka tos gėlės jam, tai rei
kia sudaužyti visa, sene, tėvus 
niekam ji akiu nežavėtu; vei
ka sudaužyti visa, sene, tėvus 
ir ja paezia, kas trukdo pa
siekti taip iszsiilgtaja laime.

i nusižemina, 
save aukuoja-

Juk jis ricierius 
užmirszta save, i 
si siūlo' jai laime, galybe, titu- 

o ji ir jie visi ne ir ne, 
lyg dar pasiiyczioti norėdami 
isz jo nusižeminimo. Ji tokia 
szvelni, o vis dėlto nesupran
ta, kiup jis ja myli ir kaip da
bar jis kankinasi. Ne, ji su-

lūs.
♦ ►

praszau jega-

— Kiek yra Dievu? užklau
so kunigas merginos, supras- 
damas, kad niekados nesilanko 
in mokslaine.

— Vienas, 
mastelio.

— O kiek asabu?
— Tai!... va szitaip, su mu

zikantais, praszau jegamaste- 
lio, tai bus apie keturesde- 
szimts! — atsake nuotaka, ku
rios galva buvo daugiau užim-

12,000 galviju isz artymu kal
nu kur ganosi per visa vasara. 
Kožna isz galviju turėjo pa- 
ženklyt ženklu locnininko, kas 
užėmė nemažai laiko ir darbo, ta Veselka ne kai'p katekizmu. *

TARADAIKA

Teko man daugeli kartu 
matyti, 

Ir gerai taji dalyka apvarstyti
Kaip gyvena nekurios

poreles tarp saves, 
O ypatingai jaigu vyras yra 

pasenės.
Priglaudže senas vyras 

paeziule jauna, 
Toji neužilgio muses nosyje 

n/ gauna,

i

gauna
Vyra pradeda visaip 

paniekinot
Priesz svietą visaip 

iszjuokinet.
Norints jisai užganadije jai 

visame,
Bet jaja pasisziauszimas 

apėmė, 
visai neadboja

t

jie visi ne ir

bar jis kankinasi.
pranta, ji myli. Ko ji butu ana
karta pabėgusi, ko ji dabar
« i . *■ * 1 * 1 •butu nustebusi ji pamaezius, 
ko ji, kūdikis, butu veikti 
pradėjusi? Taip ji myli, bet 
kodėl tokiu atkakli? Gal pa-
pradėjusi? Taip ji myli, bet

imti ji jėgaimti ji joga ir iszsivežti? Jei 
te kvailiai seniai czia visa le
mia, tai gaivus jiems tuojau 
nukapoti. Ne,;ne; ji kūdikis ir 
myli kaip kūdikis. Jis geriau 
pakentes, togu ji pamąsto 
gal pripras? Bet kaip jam, ba-

mia, tai galvas jiems tuojau
.Al . J ‘ -k A.- i. . ■

nukapoti. Ne,;iie; ji kūdikis ir
1 • 1 • ,11*1 i •

pakentes, togu ji pamąsto
. ___J . A - A • t

ronui drysta^prieazintis?
[TOLlAUS Ėūsj >o

Ant ”senio” 
Prieszais ji kovoja.

Po visas pabulkes bambiliais 
trankosi, 

Per dienas ant jo kramtosi 
Neduoda ne gero žodelio, 

Ne paglostyti savo veidelio.
Sunkiai uždirbtus pinigus 

iszleidineja, 
Kitiems save kaip “monke 

persistatineja, 
O kaip pinigu neduoda, 
Kita rodą sau duoda, 

“poniute” jojo 
turtas geras, 

O vyras buvo tau nepersenes, 
Del ko ji dabar nepaguodoji, 

Kaipo gera vyra neszenavoji? 
Saldyk visame jo gyvenimą

Nepris-ileisk prie saves 
svetima, 

Nes tuom jam szirdi žeidi, 
Jaigu paguodones nuo jo geidi.

Ra myk ji visame, 
Bukie su juom namie. 

♦ ♦ ♦

, Sztai pleise vie’nam, 
Kur buvo, nesakysiu niekam, 

Vienam vaikinėti ui baime 
atsitiko, 

Kada su nebaszninku susitiko 
Vienoje privatnoj vietoj, 

Netikėtoj.
Vaikinelis nuo szermenu 

sugryžo, 
Vėlybam laike namo pargryžo, 

In visztinyczia nuėjo, 
Su netikėtu svecziu suėjo.

Ir suszuko, 
Vos netruko: 

Vajai! nebaszninkas 
Vos maneą neprarijo, 

Sztai sėdi czionais, 
Ih pagialba eiki Jonai!

Kaip iszbaidytas zuikelis,

Jaigu tau

9

>>

>

J

<< adgijo,

Ihpagialba eįki Jonai!” 
Baisiai suriko nabagėlis,

Tuoj sukilo visi burdingieriai 
Leidosi kaip artilieriai. 
Ant “lavono” užklupo, 

Duris atlupo, 
Bet nebuvo tai lavonas, 

Tik isz tos grinezios ponas, 
Kuris pasigėrės atėjo, 
In visztinyczia užėjo. 
Tuojaus baime dingo, 
Tai funes, bai džingo, 

Visi juoku daug turėjo, 
Kokiu visai nesitikėjo.

♦ * ♦

In viena miestą misijonieris 
atėjo, 

Nauja tikėjimą žmonims 
inkalbinejo, 

Krikszczioniu tikėjimą 
paniekinėjo,

In akis kožnain insikabinejo. 
Tokiam privalo pinti užkurti, 
Isz miesto tuojaus iszvaryti, 

Su smala apipilti,
Prtnasziai atsitiko ir Skulkino 

mieste,
Kur panasziu kvailiu atrasite, 

Angliszkais laikraszcziais 
kiszenei pripildyti, 

O smegenis isz pakausziu 
isztusztyti.

Norints in bažnyczia ateina, 
Bet dievobaimingai neapsieina, 

Dievo negarbina, 
Nepriklaupes iszeina.

Iszminlinga žmogų visi pažys, 
Bet kvailius visi paniekins, 
Geriau malsziai seile kite, ] 

i

lavono

Svieto nejuokinkite.

Lietuviazkas Graboriua
K. RĖKLAITIS ;

Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada ir į 
mokslą. Turiu pagclbi- 
ninkc moterems. Priei
namos prekes.

618 W. Spr«c® 
MAHANOr CITY, PA.

306 MAHKET ST., 
TAMAQUA, PA.
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GYDIK1S SU ŽOLĖMS
Goriausias būdas gyditis su žolėms, 
nos žoles yra tai tyriausias vaistas 
gamtos surėdytas ir tik toki vaistai 
yra geriausi del žmogaus kraujo 
atgavimo nes žoles yra sveikiausi e 
vaistai vartoti del žmogaus kraujo 
kurios atitaiso žmogaus krauja nuo 
visokiu ligų. Mes užlaikome invai- 
riausias žoles nuo visokiu ligų kaipo 
tai nuo kosulio, kokliuszio, dusulio 
mainu ar bile kokios astma, viduriu 
užkietėjimo, skilvio nomalimo, strėnų 
ir pecziu skaudėjimo, lovoj szlapinl- 
mosi, perszalimo, rumatizmo ir Lt. 
po 60c. Nuo nervu iszgasties, nuoma
rio, galvos skausmo, galvoj ir auysa 
užima, bemieges, szirdies drebėjimo, 
vandenines ligos, užsisenejusio kata
ro, balt-liges ir t.t po 85c. pakelis. 
Jeigu kenti koki nesmaguma isz virsi 
minėtu ligų, tai greicziaUs kreipkitės 
pas mane. Asz tukstaneziams sutei
kiau sveikata su savo garsioms žolėms 
ka ir suteiksiu ir jumis. Pas mane 
galite gauti Didysis Szaltinis, Tilžės 
spaudos, pagal tikra 10 ir 6 spaudi
mą, puslapiu 992 su juodais mlnk- 
sztais apdarais po |4.75. Atsiuskit! 
10c. o gausite visokiu žolių ir knygų 
kataloge. Reikalaujame pardavinėto
ju musu Žolėms po visus lietuviszkut 
kolonijas. Adresą vok it e szitelp:

25 Gillet Rd.

j u musu Žolėms po visus lietuviszkut 
seavokit* siiteip: 
ŽUKAITIS, .

Spencerport, N.
M t ■

■
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Sziadien Read ingo pe-

— Nedėliojo pripuola Szv. 
Vardas Marijos.

— Pacziulc J. Subacziaus 
isz Port Carbon, lankosi pas 
savo gimines ir pažystamus 
mieste.

— Ponstva Jonas Czebato
ris su paezia ir dukrolia Vir
ginia isz Great Neck, L.I. — 
N. Y. lankosi pas gimines ir 
pažystamus Schuylkill pavie
te. Pobi Czebatorienc yra pus- 
sere p. V. Kubiliaus, 
Mąbauoy Avė., kurio 
macziits ]_ 
pasimatymas po tiek metu bu
vo szirdingas. Taipgi atlankė 
gimines Schoentown — Port 
Carbon.

— Ana diena likos suras
tas Mikola Mikeleviczius, ku
ris serga proto liga. Likos nu
vežtas in Ashlando ligonbute. 
Kur jisai gyvena tai nežino. 
Jisai turi apie 40 metu, szvies- 
plaukis, svėrė apie 150 svaru 
ir 5 pėdu ir 8 coliu augseczio.

— Arti Saint Nikolas 
eidure du automobilei 
nam važiavo szoimyna 
Bagdannvicziaus isz 
no o kitam Matndis isz mies
to. Bagdanavicziaus automo
bilius likos labai sudaužytas 
ir vaikas vardu Juozas Szima- 
lonis, 9 metu likos

412 W. 
ne buvo 

per 25 metus, todėl

• •

RU-
— vie- 
Juozo 

Shepto-

skaudžiu 
sužeistas kaipo ir maža mer
gaite, visi likos apžiūrėti 
Dr. Duna.

— Seredos ryta likos 
riszti mazgu moterystes

per

su
per 

kun. Czesna, naszle Maro Kin- 
Jurgiusu

atsibuvo
ant 317

Jaunavpd-

kieno (Strielkiute), 
Sverha. Svodba 
pas nuotakos levus 
W. Mahanov Avo.
žiai vakare iszvažiavo in Pitts 
burg pas gimines, t

— Szv. Juozapo Lictuvisz- 
koje bažnyczioje, prasidės mi
sijos Panedeli Sept. 13 lyg 26 
dienai. Du misijonieriai kun. 
J. Vaitkoviczius ir M. Urba- 
navicziuH sakys naudingus pa
mokslus ir laikys pamaldas.

— Juozas Aiicereviczius, 
barber is, ir sūnūs Juozas, Vin
cas Milius aptiokorius 
vardas Rutkauckas
in New York a pamatyti 
boles Subatoje, 
Utfcrninke.

—' Poni Kulikauckiene, se- 
tuo p. Strielkuvienes, iszva
žiavo in Ansonia, Conn., Pet- 
nyezioje atlankyt gimines o isz 
ten važiuos namo in Worceste- 
ri.

ir Ed- 
motoravo 

b(‘is- 
sugryždami

— Dentistass Tacilauekas 
sugryžo isz Filadelfijos kur bu
vo per kėlės sanvaites mokytis 
kaip padirbti naujausio siste- 
mo dantis. Musu dentistas da
bar turi pagelbiaiinke pana 
Berkneriute kuri taipgi yra už
baigus dentiszka mokslą ir pri- 
gelbsti tame darbe daktarui 
Tacilauckui.

— Jeigu ketinate statyti 
narna ar kitokius budinkus, 
arba daryti kokius pertaisy
mus tai kreipk i tos pas Patsy 
Todisco, 336 W. Pine St. At
lieka visokius darbus atsakan- 
cziai už prieinama preke ir 
darbas buna gvarantytas. 2t.

MINERS’ ASTHMA
Anglekasio dusulis, gerkli

nis dusulis, sunkaus kvėpimo, 
nosines kataro, kurtumo, uži
mąs ir skausmas galvos ir t.t. 
neapmokama gyduole vartoja
ma su stebetine pasekme per 

Preke tiktai 25c per
paczta. Iszrasta ir parduodama 
tik per

The Hampton Laboratory 
724-736 Mulberry Street 

Reading, Pa.

LADIES I
▼OUR DRUGGIST 
RICOMMKNDB

ROYAL PURPLE 
PILLS

Di*, by Fir*t National Laboratories,

.30 metu.

<1

ATTENTION!

Y-ki-LA----- v>_

SHENANDOAH, PA.
oo 

metu, 11!) N. Lehigh uli. ran
dasi ant mirtinio patalo ligon- 

, už-
30 S. 

Cegelskis

Juozas Cegelskis,

su pa- 
isz Lietuvos

buteje su perszautu szonu 
duota per Joną Seraika, 
Catherine ulyczios. 
sulaikė Sernka ir pradėjo jam 
iszmetinoti ydel ko sumusze jo 
broli. Isz to kilo giriezias, Sc- 
rnika isztraukės revolveri szo- 
ve in ji kelis kartus. Szovikas 
likos uždarytas kalėjimo.

— Petras Aleksa 
cziule, sugryžo
kur svecziavosi pas savo tėve
lius ir gimines tris menesius. 
Kelione buvo smagi, tik ant 
mariu buvo dideles viešnios.

— Utarninko vakare 
gryžo isz Lietuvos po 
menesiu vakaciju 
ežius 
Lietuviszkos parapijos, 
automobiliai atvažiavo pasi
tikti kunigą Dumcziu in New 
Boston Junction ant kalno 
prie Mahanojaus ir nuvožė su- 
gryžusi prabaszcziu in 
dori, 
parapijom! 
vakariene parapinėje 
neje.
pasveikino 
puikia prakalba kaipo 
kalintojai.
koru padainavo kolos 
dainas, o 
grajino

su- 
triju 

k u n. Dum- 
prabaszczius Szv. .Jurgio 

Keli

isz

Shena- 
;kur ji pasitiko daugelis 

puikia 
svetai- 

Bnrmistras Magalinga 
kun. Dumcziu su 

i ir kiti 
Prof. Žemaitis su 

puikes 
Bill Martz orkiestra 
puikius szm oteli us. 

Pana Marijona Remeikiute tu
rėjo puikia priėmimo prakalba 
inteikdama 
puiku bukietą 
graudino

ir iszkele

Dumcziui
Suši
lai p

kun.
žiedu.

prabaszczius 
puiku priėmimu savo parapi
jom), padekavodamas visiems 
už szirdinga atminima ir pri
ėmimą. Sekanti kunigai daly- 
bavo priėmime ir ant vakarie
nes: Dargis ir Mikszis isz She- 
nadorio,

rio; Kamžiszkis, 
mol ir Klcvinskas J

nesi- 
padotkai labai dideli o 

turi

Karalius, Minersvil- 
les; Czesna, Ma ha no jaus; kun. 
Dr. Steponaitis isz Lietuvos; 
Žilinskas, Ilazletono; Matulai4 
(is, Saint Clair; Valanczius, 
Girardville; Žmich, Shenando- 

Mount Car- 
Tamakvixs.

Kunigas Dumczius apsaki
nėdamas apie kelionių po Lie
tuva sake, buk žmonys turi 
užtektinai ka valgyt, bet pini
gėliu didis stekas ir ju 
randa,
kas paskolina pinigu tai 
mokėti labai didelius procen
tus. Szaip turėjo gera (kelione 
ir priėmimą visur, jauezesi 
sveikas ir iszrodo gerai po 
gai kelionini ir džiaugėsi kad 
sugryžo vela tarp savo 
mu parapijom! in szi 
sklypą — Su v. 
ypatingai Szenadori.

visur,
il

mvle-
v

laisva
Valstijas o

ISZ WILKES-BARRE, 
APLINKINES.

— Policije tyrinėja
kurio

PA.,

apio 
radomirti žmogaus, 

kaulus užmiestyje Jonas Ku-
kada rinkobos'kis, kada rinko grybus.

Matyt kad žmogus buvo pasi
koręs, nes ant medžio, po ku- 

•kaulai, kabojo

praeita

PAS KA EITI, JAIGU 
TURIT KOKIA BEDA

Kad nors virszmineta orga
nizacija yra geriaus žinoma del 
savo darbo su svetima kalba ir 
su vietiniais laikraszcziais, tas 
nėr vienintelis darbas. Teiki
mas informacijų yra svarbia il
sės darbas. Neseniai laiszkas 
ateje organizacijaj isz Europos 
praszant pagelbos parduoti pa
kavote turtą Amerikoje, turtas 
susidėjo isz aukso ir brangak
meniu ir buvo pakavotas no- 
npgyvcnltoj vietoj Amerikoje. 
Ki'ta diena, moterisžke kreipė
si su sokaneziu atsitikimu. Ji 
pereitais metais lanko Europa. 
Kelioms valandoms priesz isz- 
važiuojant nutarė kad yra la
bai pavojinga su savim vežtis 
daug pinigu. Apsidairius, pa
mate banka, tuoj inejo in ban
ka ir padėjo savo'pinigus. La
bai greitai iszcjo isz bankos ir 
paėmė traukini. Užmirszo pa
imti bankos varda, ir jai nebu
vo iszduota recyte. Atvažiavus 
Amerikon, nežinodama ka da
ryti, atgauti pinigus, kreipėsi 
pagelbos. Su Amerikos konsu
lo pagelba reikalas 'tinkamai 
sutvarkytas.

Kitas atsitikimas liete jauna 
mergina,
atvyko Amerikon su Ameriko- 
niszka szeimyna. Ji sutiko 
dirbti tai szeimyai už paskirta 
suma pinigu, bet kuomet atvy
ko .H L,o.i rado kad
jos ąlga visai per maža kuomet 
prfl^ze dauginus pinigu, szei
myna pasako kad jaigu ji nesu
tiks dirbti už kiek buvo sutar
ta, tai jie pranesz valdžiai ja 
deportuoti. Per dranga atėjo 
ofisan ir sužinojo kad ja nega
lėjo deportuoti. Apleido szei
myna ir sziadien, labai links
mai dirba prie kitos szeimynos.
,Kitas atsitikimas liete bied- 

na moteriszke, kuria, su vyru 
ir vaikais valdžiai norėjo de
ponuoti kaipo viuomeniszkas 
sunkenybes. Keturi metai atgal 
atvyko Amerikon isz Europos. 
4)irbo, taupi'uo pinigus ir sten
gė būti szios szalics tinkamais 
piliecziais. Motiha net lanke 
vakarines mokyklas, bet vyras 
džiova apsirgo, ir už keliu me
nesiu
pranesze 
deportuoti. Szita organizacija 
užinterosavo vietine organiza
cija užmokėti szi'tos szeimynos 
iszlaidas py kol vyras pasveiks 
ir gales užlaikyti szeimyna.

“Kaip asz
proto seseri iszimti isz bepro- 
cziu namo“ užklausė Lietuvei 
Ir tas klausymas ineme ne tik 
davima informacijų net pasek
mingos pastangos dėtos iszim
ti seseri isz beproeziu namo.

Kad nors toki visokį klau
symai ir praszymai sulaukti, 
nėra vieiiintelia tikslas tik as
menims pagelbeti, bdt pagelbė
ti didelius skaiezius naujai at
vykusiu Amerikon, ypatingai 
per straipsnius apie gyvenimą, 
instatymus, paproezius ir nau
jas progas szioje szalyje.

Sziam bjure randasi Lietu
vaite pana Marijona Kižis, ku- rvdizdudtu saldybių.

ku ri kaipo tarnaite

♦
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STENGSIS PRALENKTI ITALIJOS LEKIOTOJUS. '
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Okto'berio menesyje atsibus lenktynes aeroplanu Hampton Roads, Va., tarp Ameri
konu ir Italijos aviatorių. Visi ant paveikslo yra Amerikonai kurie turi vilti pralenkti lekio- 
jime Italiszkus lekiotojus.

o
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1 wi trumpy; o t

na ir nujojo apie 200 metru 
ubu jojikai nuo arkliu nugriu
vo ir pradėjo szauikti. In ne
laimingųjų szauksma pirmas 
bego pil. Karaliūnas Antanas, 
bet jam bebėgant ji sulaikė 
Baltrūnas ir atstatė revolveri. 
Karaliūnas iszsigandes pradė
jo rėkti ir Baltrukenas, ji pa
likes, nubėgo link namu. Kiek* * 
vėliau in^VosyJiu szainksma 
bego pil. Karaliūnas Stasys, 
bet ežia ir ji pasitiko Baltru*, 
kenas ir norėjo net * nusiauti, 
bet insimaiszius Baltnriceno 

prię

’ g h

vėliau

immigraoijos afioiorius* 
szeimynai kad bus

ga leezia u pilno

Keliolika metu atgal jie visi 
sziltus vasaros vakarus pra
leisdavo ant 'tropu. Ne viena 
merga nėra taip norėjusi vyro, 
kaip neapsakomai troszko isz- 
teketi Darata.
'— Isz kur žinai, kad taip be

galo gerai isztekejusiai t — pa
klauso Tadas.

— O Tatai, Tadai! —tarė 
Darata. Mano teta senmergia- 
vo ir ji per visa amžių jautėsi 
nepradėjusi gyventi.

— Gal ir taip — pridėjo Ta
das. — Bet tai yra paprastas 
mergų karsztis. Mergos turi 
pereklių visz-tu ypatybe. Užėjo 
karsztis,

vasaros

Tadai!

tai kvaksi ir jeszko 
gusztos, o kai karsztis pereina, 
mesk ant kiausziniu — ji ka- 
daszkuodama begs sau szalin.

Darata susiraukė, staiga at
sikėlė ir nubėgo in viražu. Ba- 
garieno tarė: 1

— Teisybe, Tadai! Asz kelis 
syk patemijau, kad ji su tuom 
raudona uosiu iszeina vakare.

— Neparodyk! — tarė Ta
das. — Lyg ežia seniai pamate 
laikrasztyje pą jeszko j ima mer
gos. Iszbipirkd tikieta ir dūme 
pas ta vyra tekėt, bet tas vy
ras perdaug staiga panorėjo 
vainikėli atimt, tai parbirzge.

Ga'lu gale Daratai pasisekė 
prisiplakt prie Jackaus. Ji net 
apsvaigo isz džiaugsmo. Ji ne
galėjo suprast, ar saldus sap
nas, ar isztikruju ji ruosziasi 
iszteket. Juk tai laime, kuri iki 
sziol tik sapne jai tepasitaiky-, 
davo pajaust. Jei jai nebūt pa
sitaikė iszteket, tai ji visai ne
būt gyvenusi sziame pasaulyje. 
Gi dabar tai ji bent žinos, kas 
tai yra gyvenimas. Reiszlcia ar
tinasi prie jos sklidina saldy
bių taure ir ji gers ir sveigs isz 
laimes.

Apsivedė.
Reiszkia su tokiu neapsako

mai dideliu noru, su tokiu pasi
ryžimu ėjo prie ko tai didelio, 
brangaus. Ir pateko in ta sep
tinta dangų. Bet, o varge var
guži! Apsivylė! Nerado tu insi-

Vyras supyko ir iszcjo. Ga
vės tokia tarka, kuri visa laika 
ji tarkuoja ir tarkuoja — trau
kia jis in smukle, kad paskan
dini ta visa kaiUuma, Užsige
rės jis nuėjo iii kliuba, prise<lo 
suloszt ’kiksą. Nerupi dabar 
jam nei karkamuliai.

Bet nelaime.
Pamate tarpduryje savo pa

ezia. Stovi taukuotu pilvu pik
ta ragana ir saukia:

— Ar neeisi namo tu kerplc- 
sza ?

— O kas ? — atsiliepė jis. — 
Ar paneziakos užsidegė?

— Tu da sznekesi, tu kerplc- 
sza!

Kėdes pradėjo pyszkct. Ne
tik Jackus, bet ir visi kazirnin- 
kai spruko per duris. Jackus 
du i bėgt, bet ne namo. Prisigė
rė nuėjės in smukle ir, kaip 
jau jis buvo pilnas, tai krepe- 
siojo namo paezia muszti. Bet 
vargszas apsiriko. Ji ji parsi- 
griove. Musze, pesze (kojomis 
spardė ir kaltūnus rovė. Ryte 

, “kai su-

Isz Lietuvos.
DERLIUS IR JO VALYMAS.

Vilkaviszkis. — Szieno der
lius musu apylinkėj bendrai 
imant, yra geras jo užderėjo 
daugiau, negu praeitais me
tais ir jo velyvesnis valymas 
buvo gana geras.

Dobilu užderėjo kiek
žiau, negu praetais metais ir 
kurie nepasikubino juos anks
ti valyti, — suvežė gana sau
sus.

Rugiu derlius bendrai atro-

nin

l motinai, kuri pribėgus ] 
savo sūnaus rėkdama pasakė: 
“Aleksai! Jis tau nieko blogo 
nepadarė, kam 
szausi!” Iszgirdes tai Baltni- 
kenas isz savo motinos lupu 
kiek nusiramino ir su visa sa
vo szeima ėjo link namu. 
Jiems 
kaimynai ir pradėjo szaukti 
“ žmogžudžiai.“
Baltrukenas ir apsižvalgęs pa
stebėjo jog tarp žmoni n yra 
Vosylių giminaitis Vladas sun. 
Jono, Vosyliaus, lyg pasiutęs 
puolė ant jo rėkdamas 
szoviau mIu, nuszausiu ir tave 
treczia.“ 
liaus jau rengėsi szauti, bot 
ežia laimei neiszdege szovi- 
nys. Tada Batlrukenas neisz- 
degusi szovini iszmete ir tu- 
ton inleido kita bet antras 
szovinys taip pat neiszdege. 
Vosylius, pabalęs kaip drobe, 
leidosi bėgti, o Baltrukenas 
vytis, bet visgi Vosyliui tam-

už ka tu ji

(K

in smulkio ir

troszko tekėt.

baisesnis už
Ir Darata

kad jos Jackus
, o

pa- 
viena

szeima
beeinant sutiko juos

Iszgirdps tai

i < nu-

Pri puolės prie Vosy-

de vidutinis bet žymiai pras- suln°jc pavyko nuo jo pasi-
metais.

žymiai
Bet juos

no vi-oras 
sausus kvicczius

Po viso szio invykio 
namus.

slėpti.
Baltrukenas gryžo in 
bet ežia atvvkuai kriminalines 
policijos valdininku buvo 
imtas.

Tardomas Balt rukenas kal
tu save prisipažino. 
—.. S --- " . “ 1 1 .... —....   —

BU-

k

ri jums duos patarimus Lietu- 
viszkai ant visokiu klausymu*

Darbas szios organizacijos 
taip iszaugo kad sziadien ne
gali prižiūrėti visus savo dar
bus be tolesnes pagelbos. Iki 
sziam laikui visokios informa
cijos buvo teikiamos 
Iki sziam laikui 
užlaikyta liuosnoriu aukoms. 
Arba asmenys tapo organizaci
jos nariais už užmokėjimą nuo 

‘$1.00 iki $5.00 in metus. Tokiu 
budu dabar organizacija už su
teikta pagelba aPba suteiktas 
informacijas nuo kuriu gali 
užmokėti, praszys nors maža 
užmokesti arba praszys kreipu
siu tapti nariais organizacijos. 
Kurie negali užmokėti ir nau
jai atvykusieji nebus praszyti 

_____ _____________________ ta jia f y tį. Adresą vok i te: , 
daigtufl, nepaisant kaip toli. Turime'*

Foreign Language Inf. Service 
222 Fourth Avenue, 
, (Lithuanian Dept.) 

Ilf ---- ----

tines
S,000 Lenku ant 

kuri buvo

szn-
vi.

mane

aplinkines
4 4

riuom gulėjo 
szmotelis diržo.

— In Filadelfija
Nedelia iszvažiavo isz czionai-

suvirszum 
Lenkiszkos

Dienos“ kuri buvo laikyta 
Sesqui Centennial Parodoje.

— Aleksa Czavav'ka, 
isz Port Griffith,

42 
metu, isz Port Griffith, mire 
Pittstono ligonbuteje nuo už- 
trucinto spirito. Policije ji ra
do 
skausmuosia.
kiu mire in deszimts valandų.

Philadelphia, Pa. — Ludvi- 
kas Trainovskis, 45 metu, gy 
veriantis ant 216 N. 13-tos uli- 
ežios, likos mirtinai sužeistas 
per karuka artimoje Summer, 
mirdamas in tumpa laika Ha
hnemann ligonbuteje.

BUDROE VAN SERVICE

ant ulyczios dideluosia 
Po baisiu kan-

Krausto visokius naminus ir kitokius

tam tikrus didelius automobilius.
Preinamos prekes. Kreipkitės pas:

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

už dyka, 
organizacija

Ir sztai in Daratos pakauszi 
inlindo velnes. Ja apėmė kitas 

" v*geidulys, kad pergalei vyra ir 
ji pamint po savo padu. Jackus 
jai syki tarė: ,*

tesu is negu praeitais
Ju kiek ankstybesnis valymas 
buvo pusėtinai geras; velybos
niam kliuvo sziek tiek lietaus.

Kvecziai užderėjo 
geriau negu rugiai, 
valant drėgnas 
siems leido
suvežti in kluonus.

Vasarojaus derliu ankseziau 
kilusius pergreit pribrendino 
pirmos dalies Liepos sausme 
ir karszcziai bc*t užtai velybes- 
ni miėzin ir' avižos nuo lietaus 
atsigavo, atrodo gerai. Tik va
sarojų valyti neleidžia rug- 
pjuczio nuolatiniai lietus. Nu
pjauti miežai nuo lietaus yra 
žymiai nukentėję.

Linu derlius matyt 
sias vidutiniszkas.

Bulves atrodo gerai. Daržo
ves ir^i gerai.

Sodai szimet vyszniu uogu 
visai neturėjo.

Obuoliu yra 
Užtad krausziu nuo vaisiu 
net szakos linksta. Slyvų ma
tyt nedaugiausia.

Dabar gventojai yra labai 
susirupine del nuolatinio lie
taus.
ŽMOGUS, BET NEŽMOGUS.

Liepos 28 d. Kedainu aps.
Karaliunu km., 

gyventojas Baltrukenas Alek
sas revolveriu szuviais mirti
nai sužeidė to pat kaifao gy
ventojus Prana ir Vlada. Vosy-

i miėžiir

neleidžia

> irgi bu-

vidutiniszikai.
krausziu nuo

Lehigh Valley 
EKSKURCIJA IN

NIAGARA 
FALLS

ir BUFFALO
Nedelioj 12 Septemberio 

$5.00 In ten ir adgalioe 
Treinas apleis Mahanoy City, 9:50 
subatos nakti 11 Septem. pribus 
in Niagara Falls 7 valanda Neda
lios ryta 12 Septem, o in Buffalo 
pribus 6:35 vai. Nedalios ryta, 12 
September. Grįžtant isz Niagara 
Falls 3 vai popiet o Isz Buffalo 
3:15 vai popiet Eastern Standard 
Time sustojant ant tu paežiu st*, 
ciju kaip ir in ten važuojant.

Lehigh V alley 
Railroad

The Route of The Black Diamond

/

Žeimiu vi.,
J

atsikėlęs jis jautėsi 
daužytas.“

Namie pragaras viro. Daras, 
ta visai užmirszo, kad ji taip 
neapsakomai
Iszvede ta savo kerplesza isz 
kantrybes; jo gyvenimas pa
sidaro daug 
ežia mirti, 
syki pa mato,
ateina visas p<»rbales, dreba 
o akys tokios baisios, kokiu ji 
iki sziol nemato. Gi rankoje 
jis turi kietai apsigniaužęs re
volveri.

— Dabar bus galas tau ir 
man!

Pukszt ir paleido in ja
Darata gi suspėjo pakelt 

ranka ir padengė save alkūne. 
Kulka atsimusze in kaulu, o 
boba suriko:

— Jau tu, pasiutėli 
nuszovei!

Jis inbego in kambari ir už
sirakino. 
Jis girdi, 
bulansas.

— Ji negyva! — tarė. — A! liūs isž^khriu Pranas tuoj mirė 
tu, tu tu!

Policija veržiasi pas ji per 
duris. Gi jis žino kad jei ji 
aresztuos, tai kars. Kam jam 
tas viskas? Pukszt! — pasi
girdo balsas ir viskas nutilo. 
Iszlaužę policija duris ir rado 
ji visa kraujuose.

Didžiausias lernias. 
— atžvangėjo am-

g^vybe taip pat pavo-

• J v ,

Nors Darata in 'kauta utsi- 
jnuszo kulka, 
dėjo szuvio baisa tai vistiek 

J m - A A >

bet mat, ji gir-

-r- Daratyte, Daratele! Isz- maue kHlCi jį jau mirs.
: .S. ku11 m i * t ij*viA kukuliu!
-y Anavai

t

ji atsiliepo.
Velniu pu.siauskiliu ar neužsi-
nuįnysi ?

—- Daratyte, szirdužo! Na 
ly^’tau sunku ? •. t .

— Vaje — suszuko. — Pro
tas kelmo! Užsigeidė kepto ri-

lygiau sunku ?
Vajo —^suszuko 

tas kelmo! Užsigęuu 
diko, kad jau ir butu. Nepasių
si!

— Kokia tu, Darata! 
-—Tyloki — suszuko. — Asz

r

ir taip darbais užsivertusi.
— O varge! — tarė vyras. — 

Leksztes neplautos, szauksztai 
apskretę, lova neklota, asla ne- 
szluota. Tikra darbininke!

— Ve, ve!— Ve, vol — suszuko. — Ir 
bambos, lyg voluos. Tai nusibo-1

dai tu man, tu susivelės kerplo-

Pasi-
szauke kunigą ir tarė:

— Už viską kalta asz!
— Užrūstinai Dievą — tarė 

kunigas. — Ar bus gerai, kad 
Dievo teismo dienoje 
tau Dievas
nuo manes in ugni amžįna ?

Darata, žliumbia.
■ ‘ I U *' • ' * 4*

Pagulėjo, pasivartė ant lo- 
Mato,' kad 

netik nemirszta bet nieko nei 
neskauda. Parėjo namo. Ugi 
ežia pagrabas. Jos kerplesza 
guli negyvas. Priesz lydint in

iszįurs
4‘Eik prakeikta

vos ligonbutyje.

kapus ji pabueziavo ; nabasz- 
iiinka ir sukuždėjo:

— Atleisk man, Jackau!
Bet Jackus jau tyli ir jis 

niekuomet daugiau nepravers 
lupu.

o Vlado 
juje.

Dalykui susidėjo sztui kaip: 
Baltrukenas su Vosyliais py
kosi jau nuo senu laiku. Lie
pos men. 28 d. Baltrukenas vė
žė rugiu ir važiavo ne keliu, 
bet per yiado Vosyliaus lau-
ka. Pastebėjos tai Vosylius, 
suląike Balįrukena ir' norėjo 
ji grąžinti atga J b(įt Balt ruke
nas vietijĮ gyžti atgal, dar bo
tagu kiyto‘Vosyliui per galva. 
Besi k i virezi jant,į ?Ba lt ru kenas 
apsiginklavo branktu, o Vosy
lius bailiu, bet užduoti vienas 
kitam r 
m| dantimi 
t rukenas, > 
parv^įiVė’ 
brolio Jurg 
zeV” ir vtkArc apie 12 vai. 
iszejo. už 
turejaAjti Voeyilną su

’ C:nas vie1
tagu kiyto Vosyliui per galva. • • • • x ii .
apsigihilM^vo branktu, o Vosy
lius bailiu, bet užflupti vienas 
kitam ^c|drysb ir tai|S griežda
mi dantimis i»zai«kirste. Bal- 

kei’szto. 
pasiėmė

jszsi^kir
ftfjitnU s

mono
Oi revolveri “Mau-

tkaimo ant kelio, kur 
-1 avk- 

lia is n aiic^onon.*: Neilga i lau
kne atjojo Pranasįr’ Vladas 
VosyliaJ.-Baltrukenas juos su
laikė ir demonstratyviai pc- 
reiszke, “Asz jums dabar pa
rodysiu !...Mir iszsitrauk<\s re
volveri in kiekviena paliedo 
szuvius. Pasitrirdus szuvinms

KREIPK1TES PAS DR. HODGENS 
Philadelphia Specialist* 

Visos Kronisskos Ligos.

Silpni, Serganti Vyrai Ir Moteres 
N* Serganti bet vizgi ka tik pajieg* 

dirbti. Apaitaųgokite pavojau*.

Gydau pasekmingai kataru, užkimimą 
dusuli, galvos užima, pilvo, kepenų, 
inkstu, pūsles liga, rumatiim* lum
bago ar neuritis ligas.

Kraujo ir Odos Ligas visuose pa
dėjimuose. Litiszkas vyru ligas.

Be operacijos ir patriinima laiko.
Rodą Ir patarimas dykan.

Kožn* •anvaito—Seredomie, Ket
vergei* ir Petnycziomi*. Ofiso* va
landos: 9 ryto iki S vakaro.

BAUSUM NAME.
Antras Floras,

X.

i

K ■ ‘ *

4 S. CENTUS ST.
POTTSVILLE. PA.

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 
MILL < PATTERSON STS^ 

ST. OLAIR, PA. r

iMbalsamuoja Ir laidoja mlruaiui 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo- 
asla nuo papraaesiausiu. iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius dal 
laidotuvių, vosolin. krikartynta l|

I

IMII




