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ISZ AMERIKOS
NEPASISEKE

NUTRUCINT
* _______

NELABA MOTERE NORĖJO 
NUTRUCINT SAVO VYRA 

IR APSIVESTI SU 
ITALIJONU.

Trenton, N. J. — Kokia tai 
vos 18 

metu vedusi motore, pasiutisz- 
kai insimylejo in Itala Jamesa 
Barsallona, bet kokiu biidu at
sikratyti nuo savo negeistino 
vyro kuris stovėjo jai ant ke
lio? Sztai sumanė ji nutrucint. 
Per kėlės sanvaites, inpildavo 
in jojo maisto morfinos, o kada 
tas nieko nepagialbejo, padau
gino <loza idant greieziau pa
stiptu kaip pati prisipažino vė
liaus.

/Ynt nelaimes
teres, josios burdingierius taip
gi suvalgo to paties valgio ku
ris buvo paskirtas del vyro. 
Suvalgia vakariene 
rius su burdingierium mirtinai
apsirgo ir turėjo būti nuvežti 
in ligon'buti, kur sziadien kovo
ja abudu su mirezia.

Ona po tam iszdume su ma
karoniniu ir nelaukdama mir
ties vyro, iszeme apsivedimo 
laisnius, užprasze apie du szim- 
tus žmonių ant Veselkos ir ke-‘ 
d:na atsibūti vinezevone.r Ma-1

Ii Sandusky ir Milano, iszvers- 
dama telegrafinius ir telefono 
stulpus, namus ir 
Miestelis _____
daug, nes treczia 
apversti. Bledes daeis ant ke
liu milijonu doleriu.

Ona Lukanaviczicne

iszgamos mo-

gaspado-

SUSZAUDE
LAVONVAGIUS

TRYS NIGERIA! SUSZAU- 
DYTI IR SUDEGINTI UŽ 

APIPLESZIMA LAVO
NU PO NELAIMEI 

FLORIDOJE.

tyt, Barsallona suprato kad ir 
jam kada panasziai gali pada
ryti jojo mylema Onute, per
mainė savo nuomone, apvogė 
savo giminaiti ir iszdume isz 

Bet palicije dagirdo 
randasi,

suome ir uždare kalėjime. My- 
lemas iszdave gyvenimo vieta 
Onos ir toji likos aresztavota 
už užsikeisejima ant gyvaseziu 
vyro ir burdingieriaus.

miesto, 
kur jisai paukszteli

NUOTAKA TIK ANT 
VIENOS DIENOS.

Pittsburgh, Pa. — Apsivedus 
tik viena diena ir ant rytojaus 
josios vyras dingo nežino kur, 
Ona Dunlap, 17 metu, isz Co
lumbia, Pa., likos užlaikyta pa- 
licijoj, pakol ne bus isztyrine- 
ta josios gyvenimas. Ona pasa
kė palicijai buk jiji pabėgo su 
George Thomas, bet po vineze- 
voniai prisipažino jai, buk ji
sai jau yra vedės su kita moto
re ir yra tėvu dvieju vaiku, po 
tam prisipažinimui dingo.

32 DARBININKAI UŽ
GRIAUTI; 4 SUŽEISTI.
Ironwood, Mich. — Keturi 

darbininkai likos užmuszti o 
32 užgriauti szafte prie Oliver 
geležies rudos kasyklų, kada 
virszune žemes ingriuvo. Daug 
tonu žemes ingriuvo in szafta 
isz kur nelaimingi negali iszsi- 
gaut. Szimtai
diena ir nakti, idant nelaimin
gus iszkasti gyvus, jaigu juos 
užtiks gyvus.

žmonių dirba

UŽVYDES SZUO PRIEŽAS
TIS MIRTIES SAVO 

PONIOS.
Secane, Del. — Szuo 

kuris baisiai
“Bus

ter,” kuris baisiai užvydejo 
arkliui prigulineziam prie pa
nos Marijonos Chanddlcr, 26 
metu, buvo priežastim josios 
mirties. Panft Chandler ana 
diena iszjojo ant savo arklio, o 
kada szuniukas norėjo paskui 
jaja bėgt, uždavė jam su bota
gu. Szuniukas bego paskui ark
lį norėdamas ji inkasti, arklys

a pi
li no 

kokius

Miami, Florida. — Po baisiai 
viesulai kuri padaro milžinisz- 
kas bledes ir szimtai žmonių 
pražuvo, kuriu lavonai radosi 
laukuose, nes nebuvo laiko juos 
surinkti ir palaidoti isz ko pa
sinaudojo lavon-vagiai 
į) le s z<l a m i u žm uszt uosi u s 
visokiu brangenybių 
rado ant kimu.

Key West žmonys užtiko tris 
nigerius apiplesziant kelis la
vonus moterių arti Miami. Ni
geriui likos ant vietos suszau- 
dyti o ju lavonai sudeginti ant 
laužo.

Nigeriui negalėdami numau
ti brangius žiedus nuo pirsztu 
vienos moteres, prie kurios gu
lėjo du negyvi vaikai, nuszove 
pinszlus su žiedais. Pas viena 

surasta net dvylika
t

patruliuoja 
o jaigu užtin-

ii etnigen 
brangiu žiedu.

Vaiskas dabar 
visa aplinkinia, 
ka koki lavon-vagi, tuojaus su-
szaudo ji ant vietos.

VIESULĄ OHAJUJE PADA
RE DIDELES BLEDES.

Sandusky, Ohio. — Smarki 
viesulą perpūto per pietine du-

namus
Huron

tvartus, 
nukentėjo 

dalis namu

NUŽUDĖ MYLEMA IR AT
VEŽĖ JOSIOS LAVONA 

IN PALICIJE.
Milwaukee, Wis. — Knuth 

Nicholson, 20 metu, 
mylema

20 metu 
savo mylema Gracija 
dard, 19 metu, laike kada jiji 
miegojo automobiliuje. Bandė 
ir sau atimti gyvasti, bet nuo- 

permaine, nuveždamas 
savo mylemos ant pali- 

cijos ir apsako virszininkui ka 
padare.

Isz pradžių palicije jam nc- 
intikejo, bet kada nuėjo pažiū
rėti, rado automobiliuje lavona 
merginos.

Nicholson pasakė savo myle
mai, buk jisai turi banke 750 
doleriu ir tai užteks ant pra
džios gyvenimo, bet isztikruju 
neturėjo ne cento ir tas jam ne
davinėjo ramybes, kad savo su- 
žiedotiniai sumelavo ir kad 
ankseziau 
jojo melas.

LIETUVIS UŽMUSZTAS 
MUSZTYNEJE.

Szokiu

mono 
lavonu

nuszove
Stod-

sumelavo ir 
vėliau iszsiduosar

Chicago. — Szokiu saloje 
prie 1802 So. Racine Ave., isz- 
tiko musztynes, kuriose žuvo 
ir vienas jaunas Lietuvis John 
Mockus 22 m 
cisco Ave.

Del kokios priežasties kilo 
musztynes, nėra dar neiszaisz- 
kinta. Vieni pasakoja, kad apie 
desetkas pesztuku kuriu vie
nas buvo apsiginklavęs peiliu 
bando insigaut in sale ir dėlei 
to kilo musztynes, kuriose 
George Casey, 30 m., 846 N. 
Wood St. liko nudurtas peiliu 
ir vėliau pasimirė pavieto li
goninėj. Joseph Kazda, 19 m., 
965 W. 18 St., taipjau perdur
tas peiliu in nugara, bet dar su

•> 3848 So. Fran-

I

keliais kitais bandė pabėgti 
ezoko in szali, numoto nuo sa- automobiliu. Vėliaus automo- 
ves Marijona, kuri puolė ant bilius atsimusze in stulpą ir 
nlrmorifi iinailmiž/lnmci on n noln KL>/4
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KUNIGAS SUŽEIDO
MERGINA

,       » _   , ,   

DEMPSEY
SUMUSZTAS Isz Visu Szaliu

VAŽIAVO AUTOMOBILIUJ 
UŽSITRAUKĘS.

PASTATYTAS PO $1,500 
KAUCIJOS.

Kansas City 
žinodamas 
Kim woo d Ave.

j»
ant

DVASE MOTINOS
PER

ATLANKĖ SAVO SZEIMY- 
NA, KURI ISZ BAIMES 

ISZBEGO ISZ NAMO.

ramybes.
upain- 

Isz pradžių

likos pastatytas po 
teikimu, o

Nebr. — Leland
16 metu isz Venice 

kuris
>

pabėgo su Rūta

Kaus. — Va- 
nakties laike

, kunigas Povy- 
las Vajtonis, trenkė automobi
li um ir sunkiai sužeido pana 
Helena Dowell. Po tam atsiti
kimui kunigas norėjo pabėgti, 
bet vienas isz stovineziu žmo
nių sulaiko ji ir atidavė in ran
kas palicijos. Ant palicijos sto
ties rado jojo kiszeniuje 
tuko”
nenorėjo paduoti savo pravar
des, bet isz surastu popieru ki
szeniuje pasirodo kad tai ku
nigas Vajtoni-s ir likos uždary
tas kalėjimo per nakti.

Ant rytojaus stojo priesz sli
džia apkaltintas už girtuoklys- 
ta ir nesaugu važiavima. Kun. 
Vajtonis iszsikalbinejo buk ji 
apgirdo ir davė jam ant kelio 
paintuke jojo draugas kunigas 
Franclszkus Polcyn, bet kada 
kun. Polcyn’a paszauke už bu
dintoja, tasai staeziai užsigynė 
kad ji apgirdo, isz ko kilo pui
kus nesupratimas tarp dvieju 
kunigėliu kad net visi sūdo la
bai nusistebėjo. Ant galo kun. 
Va j touts
1,500 kaucijos lyg 
motina sužeistos merginos ap
skundė kunigą ant 25 lukštąn- 
cziu doleriu atlyginimo už su
žeidimą. —K.
16 METU VAIKAS, PABĖGO 

SU 13 METU MERGAITE.
Lincoln 

Sprattan 
Calif.,
McClelland, 13 metu, taipgi isz 
to paties miesto, už tai “kad 
jaja mylėjau ir jiji mane ir nu
bodo mums klausyti teviszku 
szunspoteriu” 
t i ir uždaryti kalėjime. Dede 
vaiko likos taipgi aresztavotas, 
kad prigialbejo “snargliams” 
pabėgti isz namu.
ISZTEISINO LIETUVI, KU
RIS SMERKĖS COOLIDGE.

Danville, Ill. — Mike Ma- 
jorkus Lietuvis isz East St. 
Louis, kuris priesz dvejetą me
tu buvo valdžios agentu aresz- 
tuotas už tai, kad buk jis grū
mojęs nužudyti prezidentą 
Coolidge’a, dabar tapo teismo 
iszteisintas.

Per 1924 metu rinkimu kom
panija Majorkus dirbo vienos 
Kast St. Lou iso kompanijos 
skerdyklose. Kalbėdamas .tuo
met su kitais darbininkais apie 
rinkimu kompanija ir apie kan
didatus, Majorkus buk viena 
karta pasakęs:

Prezidentas Wilsonas tai 
bent buvo prezidentas, — ge- 
riauses, koki kada Amerika 
turėjo. Gaila, kad jo nėra. Jai 
jis sziadien butu gyvas, visi 
darbininkai balsuotu už ji. Kai 
jis buvo prezidentas, Almerikoj 
visur gerai dirbo, nebuvo strai- 
ku ir darbininkams mokėjo ge
ras algas. Hardingas* buvo blo
gas, o Coolidge dar blogesnis. 
Alano formalias sako, kad pYc- 
zidontas Coolidge vertas tik 
nuszauti, ir asz pats ta padary- 
cziau.”

Teismo Majorkus prisipaži
no, kad girti Wilsona jis gyres, 
sakes taipjQji|,r|ęad Hardin-

už tai

likos aresztavo-

snargliams

4 4

nužudyti

gas ir Coolįdged negeri prezi
dentai, bet jis griežtai užsigy
nė prlkiszamos jam kaitos — 
ornimmlimn t-rlta nnti^niK

Philadelphia.

ŽANDAPYSZKIS DEMPSEY 
SUMUSZTAŠ

TUNNEy.

132,000 ŽMONIŲ MATE 
GALĖJIMĄ.

i . 
Praeita Ket

verge vakara atsibuvo czionais 
galėjimas 
pyszkiu (bokseriu
to galincziaus DcmĮiscy ir Tun- 

•ounds” ga- 
linczius likos supliektas o Tun- 
ney apszauktassvieto 
ežiu m.

Galėjimui prisižiurinejo 1
732

tarp dyieju žanda- 
tarp svie-

nev. Po deszirnts •/ 4 (

galiu-

.25,- 
žmoniu už ka užmokėjo ar

ti du milijonus doleriu. Galin- 
czius laimėjo 200,000 doleriu o 
Dempsey gavo už sudaužyta 
veidą daugiau kaip 450,000 do
leriu. Valęlžo gavo padotku nuo 
tikietu $172,339.40

LIETUVAITE LAIMĖJO 
PLAUKIMO LENKTYNES.

Chicago. — Herald ant Exa
miner buvo surengęs plaukimo 
lengtynes kurias laimėjo jau
na Lietuvaite Emma Shemai- 
tis. Lengtynes buvo Nedelioj 
— nuo Municipal pier iki Oak 
St., maudytk|u, apib dvi mylias
ilgio. Lengtynese .(lalyvavo vi
so .132 mergaites, 'kuriu 
pasiekė tikslo, q 1V neinstenge 
tiek toli nuplauktu* > .-•'F''"

Lietuvaite Emma Shemaitis 
tik .15 m. amžiaus, isz Griffith 
Natatorium, tas dvi mylias nu
plaukė in 42 minutes ir 10 se
kundų. Josios sesuo Marv She
maitis užbaigė penktąją, 
klausioji plaukike 
2 vai. 40 min.

Jaunoji Emma Shemaitis jau 
no karta pasižymėjo kaipo ge
ra plaukike. Dar nesenai 
laimėjo 
Chicagos upėj.

Dar 
plaukimo

115

Pas- 
užbaige in

.)1

lengtynes

Jo Pirmutinis Szliubas.
Tūlas kunigas 

sekanti atsitikima: 
paszventinimu aplaikiau maža 
parapija, pripuolė man 
szliuba. Atėjo in bažnyczia 
gaspadoriaus sūnūs ir 
dorinus duktė.

— Ar turi

Atėjo in

apsakinėja
Kada po4 4

duoti

gaspa-

— atsigryžau in

gera ir nepri
versta norą? — užklausiau.

— Turiu.
— O tu? 

jaunamarte.
— Ne, neturiu.
Ateina vela kita Nedelia ir 

klausiu szikart panos:
— Ar turi Katriu'k, gera ir 

nepriversta norą ?
— Turiu.
— O tu Jonai?
— Ne, neturiu.
— Tai eikite sau namo.
Perejo vėla sanvaite ir vela 

atėjo pas mane jaunikis su 
pana in szliuba. Jau to man 
buvo už daug. Užklausiau jau
nikio:

— Ar turi gera ir nepri
versta norą?

— Turiu.
— O tu Katruk?
— Turiu.
— Bet asz jo neturiu — ta-

mane

riau. — Eil<ite sau namo
Ir tik ketvirta Nedelia suri- 

szau mazgu moterystes jauna 
pora.

SENA PASAKA.

Diedukas in anūkėlė: — Eik 
szia maži ulele ant mano keliu, 

rAnūkėlė:
T^n boa iiiniln i'n nUYYi taliDhi Irci/l

Negaliu dieduk.

w «b*wb m w

1 DU-KART SAKVA1T1N1S LA1KKASZTIS “SAl Ll 
I JSZE1NA KAS OTABNINK A Iii ĮįETN YCZIA.
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MAHANOY CITY, {

ttCBDumerata Kauztuoja: Amcrike ant viso meto 98.00 
- JEuropoje ir Lietuvoje $4.00 ant yiiQ mettf
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Eabsko. Ir Pinigus visada siuskite tik anf szto adjrMII
W. D. B0CZKAUSKA3 - CO.,

MAHANOY AND A STS.,

i

.41

W. D. BOCZKOWNKI, PrM. & Mfr
r. W. BOCZKOWMU, K41Ur 38 METAS

PASIUTĘS
MASKOLIUS

NUŽUDĖ PACZIA, 
UOSZVIA -IR DVIEJU 

METU KŪDIKI 
KIRVIU.

SAVO

DEL KO MUŽIKAS
NE TURI LOSKOS

PAS DIEVA
I■

t

Varszava. — Kelios sanvai- 
tes adgal įniro czionais 30 metu 
Lucije Lichvicne. Szeimyna su
sidėjo isz josios vyro Juozo, 
Stanislova Koszele, veliones 
sesuo su dvieju metu vaikucziu 
ir giminaite Tekle Janiakiute, ■ 
kuri nuo kokio tai laiko labai 
serga.

Koszele buvo 
minimu pietų

užimta paga- 
kad -sztai davėsi 

girdot kokis tai murmėjimas 
užpakalyje. Po valandėlei tusz- 
czias puodas nuszoko nuo len
tynos ir nukrito ant krėslo. 
Porsigandus motore, su kjiko- 
mu i-szbego isz kuknios, ktir 
kas tok is nematomas uždarinė
jo pecziaus duris, dėjo toriel- 
kas ant stalo o szebelbonai pa
tys pylėsi isz krepsziuko. Ne
matytos rankos gaspadoriavo 
po visa kuknia.

Staiga i sėdėdama mergaite 
ant slcnksczio suriko atkiszus 
rankas: “Teta! teta ateina! — 
ir ženge kelis žingsnius pir
myn. Koszela ir serganti gimi
naite taipgi 
regėjimą;

)

sėdėdama mergaite

mate nepaprasta 
kokis tai szeszelis 

nuslinko prie mergaites o ne
matytos rankos glostė josios 
galvele.

Moskva, Rosi jo. —

del ko papil-

nubausti 
lengvai uždi- 

s u kirviu,

Vlady- 
miras Babuszkiu, kaimietis 25 
motu, nužudo 23 metu paežiu 
uoszvia 50 metu ir dvieju me
tu senumo sūneli.

Laike slieetvos Babuszkiu 
szitaip 'aiszkino,
de taisės žudinstas:

“Norėjau truputi 
savo paezia ir 
viau jai per galva 
bet truputi per sunkei suda
viau ne kaip maniau tai pada
ryti sužeisdamas ja baisei. 
Idant nesikanbytu, damusziau 
ja ant smert. O žinodamas, 
kad josios sena motina neper- 
gyventu isz nuliudimo mirties 
dukters todėl ir ja užmusziau 
idant palengvint jos nuliūdi
ma. Užmusziau po tam kūdiki, 
nes žinau, kad kūdikiui butu 
sunku gyvent ant szio 
be motiniszkos priežiūros.

Babuszkiu li'kos 
tas ant suszaudimo.

O žinodamas

svieto
y>

nusprens-
ilk

Antra diena sutvėrimo, pa
prastai, idant nepasivelyt savo 
darbe, Dievas sutverė szlekteli.

Davė jam tri-laipsnini narna 
prie parko, puikius arklius ir 
Monte Carlo, idant szlektelis 
galėtu praleisti savo laika prie 
kazyru, po tam jojo užklausė:

— Ar esi užganadytas?
— Taip esmių, garbe Tau 

esmių labai

J
ik!

I

ant augsztybiu, 
užganadytas.

Treczia diena Dievas sutvė
rė miesezioni-kupeziu.

Davė ir jam dideli narna, biz
ni žemai su visokiais tavorais, 
davė jam riebia moterių parė
dyta szilkais ir prigialbetoja ir 
užklausė jojo:

— Ar esi užganadytas?
Kupczius nusijuokė užga na- 

dinaneziai atsakydamas: 
randu žodžiu 
padėka vot i, 
Vieszpatie, 
nadytas isz to ka man davei.

Ketvirta diena sutvėrė Die
vas Žydą.

Dave jam puikia karezema 
ir Soria 'su rėksmingu budu ir 
davė jam gojų kad turėtu k a 
apgaudinėt ir Dievas jojo už
klausė:

— Ar esi užganadytas, Ic-

lyta

“N
idant tinkamai 

o Augszcziauses 
esmių labai užga-

• i

h

1 :w

.„i

SURADO PUIKU SENO- 
VISZKA GRABA 3,000 

METU SENUMO.
Pekinas, Kinai. — Vargin

gas ukinihkas kasdamas lovy
je iszdžiuvusios upes artimoje 
Tsenghon miesto nusistebėjo 
nemažai kada iszkase puiku 
senoviszka kapa papuoszta in 
visokius paveikslus kaipo vi
sokiu senoviszku užlieku.

Ūkininkas apie savo nepa
prasta radini prancsze valdžei, 
kuri nusiuntė ant tosios vietos 
idant graba atvežtu in staly- 
czia ir isztyrinctu isz kur jisai 
paeina ir Ikaip yra senas.

Žinunai po kokiam laikui 
iszriszo raszto ženklus ant gra
bo kurie parodo, buk tai gra
bas kunigąikszczio Kuo Kung, 
kuris gyveno laike vieszpata- 

Cliow Chin karaliaus

II I

Ant rytojaūs atsilankymas 
dvasios pasiantrino. Apie ket
virta valanda po piet, gyveni
me davėsi girdėt tykus žings
niai ir vela sbszuko mergaite 
“matau teta!” Vien laiku pa
kilo krėslas isz vietos ir nuslin
ko prie serganeziosios lovos. 
Visi baisiai persigando iszbego 
isz gyvenimo. Ir ligone iszszo- 
ko isz lovos įsibėgdama pas 
kaiminka, 
tokis stengėsi jaja sulaikyti.

Locnininkas namo sukalbė
jas poterius už numirusius nu
ėjo in apleista gyvenimą, kur 
rado viską iszmetyta. Pats be 3000 o gal ir daugiau metu at- 
jokios baimes padare davada,

bet jaute, kad kas

jokios baimes padare davada 
neatkreipdjirnas jokios atydos 
ant baladojimu, sznabždojimu 
ir kitokiu pasielgimu dvasios.

Manoma, kad veliones dvase 
liudiję prie savo szeimynele’s ir 
gyvenimo ant szio svieto.

TUNELIS ISZ APRIKO 
IN ISPANIJE 16 

MYLIU ILGIO.
London. — Jau nuo 1918 me

to Ispanije padavė Afrikai už
manymą idant kasti tuneli 
tarp Ispanijos ir Afrikos po 
suspauda Gibraltaro, 'kuris tu
rėtu 16 mylu ilgio, o keleiviai 
važiuojanti isz Londono,
iszliptu isz trūkio pakol nepri
imtų tesiog Capetown. Ispani
je tame mete nelabai prietelin- 
gai gyveno su Afrilkos 
toju Abd-El-Krim
dien viskas persimaino ir 
manymas likos priimtas per 
abi vieszpatystes. Kada pradės 
taji milžiniszk'a darbu tai da 
neapsvarstyta.

no-

)

valdv- 
bet szia- v už-

I

26 UŽMUSZTI, O 58 SUŽEIS
TI GELEŽINKELIO 

NELAIMĖJE.
Tokio, Japonijo. — Telegra

mai isz Osaka skelbia, buk 2G 
pasažioriai likos užmuszti o 58 
sužeisti, kada ekspresinis trū
kis einantis' isz czionais hl Slii- 
monoseki, iszsirito i^ž šittingu 
artimojo Hiroshima praeita 
Ketverge vakaru. Keli vagonai 

za /Jnnnn«n

vimo

gal. Graba patalpino muzejui. 
kalbėjo teisybe.
MOTINA PARDAVĖ ANT 

TURGAUS DVI SAVO
DUKRELES UŽ 

1,200,000 KORONU.
Budapest, Vengrai. — Dc- 

brccyne atsibuvo nepaprastas 
turgus isz ko visi gyventojai 
nemažai nusistebėjo. Pati tū
lo prasto darbininko Antano 
Branisko, atėjo ant turgaus 
verkdama ir siulindaina ant 
pardavimo dvi savo dukreles: 
14 ir 3 motu kaipo ir 9 menesiu 
kūdiki. Ant tojo gyvojo tavoro 
atsirado kupeziai kurie užmo
kėjo motinai 1,200,000 koronu, 
bet kūdikio niekas nenorėjo 
pirkti.

Nelaiminga motina apsakė, 
buk josios vyras nuo ilgo laiko 
randasi be darbo, todėl nutarė 
parduoti savo dukreles i 
už aplaikytus pinigus 
iszmaityt da tris vaikus namie. 
Palicijo isztyrinejo visa daly
ku ir persitikrino kad motete 
150 UŽMUSZTA VIESULOJ 

JAPONIJOJ.
Tokio. — Baisi viesulą kuri 

prapute pro sala Oshima ana 
diena, užmuszc 150 žmonių o 
asztuoni szimtai likoą sužeisti. 
Bledes padare ant szimto mili
jonu doleriu. Du tukstaneziai 
žmonių randasi be pastoges.

k a u ?
* Žymias :
nusiėmė jarmulka ir szypsoda 
mat is atsake:

— Nu, a ežiu tau 
Dieve, asz esmi fain užganady- 
tas!

Ant galo Dievas padare isz 
likusio molio mužiką.

Dave jam puikia grinezele, 
puiku soda pilna vaisiu, daug 
lauko, drūta Maryte su keliais 
vaikais, du arkliukus, tri's kar- 
vukes, kliioneli pilna kviecziu 
ir rugiu ir ant galo užklausė:

— Ar esi užganadytas isz 
to visko kanlaviau?

Mužikas pažiurėjo piktai ant 
vinko, susiraukė ir atsake:

— Tai, va, novos... bet...
— Na ko daugiau reikalau- -

žemai pasiklanioję,

Ponas

P •
— Dievulėliau, viskas ge

rai, tiktai bukie taip geras, pri
dek da keliolika rubliu ant 
vodkos.

Nusikreipė Dievas nuo mu
žiko nieko neatsakydamas ir 
nuo tojo laiko neturi geros 
akies ant mužiko, todėl irszia- 
dien visi mužikai ne yra užga- 
nadytais ir vis rūgo ja ant Pono 
Dievo. —F.B.

RADIO STOTYS DUOS AG
RIKULTŪROS DEPART

MENT JROGRAMUS.

Apie 100 radio stoeziu re
prezentuojant visas szalies da
lis, pradedant Spalio 4 d. duos 
Agrikultūros Dpartmento pro
grams.

Valdžios nauji ukes pogra- 
galetu ' mai apdengs interesingiausius 

ir tinkamiausius 
problems.

Isz Agrikultūros Dcpartmen- 
to namu ruoszos biuro patari
mai apie visokius namu klau
symus ir problemus bus duoti 
szeimininkems. ’

idant Į
I ukininkystes

SALDUS ISZSI- 
KALBEJIMAS.

/ «' Ii

t'iii
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A>BE-CELA arba pradžia skaitymo ir 
raBzymo, del vaikams. - Preke 15c

Pati: — Tai tu rakali, per 
v - —
gavai!

Vyras:

visa diena tik viena žuvį pa-

i.:
Duszele, tik atsi
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II Kas Girdėt EINA PĖDOMS TĖVO
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ISZ LIETUVOS
BAULK
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Pagal valdžios surasza, tai 
Suv. Valstijose atsitinka per 
metus apie du milijonai nelai
miu laike daikto visokiose pra
monėse, o apie 3,000 ypatų ne
tenka gyvaseziu ir apie 300,000 
buna sužeistais ant viso gyve
nimo, ne gana to, apie trys mi
lijonai žmonių suserga.

Kožna mota mirszta pusant
ro milijono žmonių, o pusant- 
ras milijonas serga nuolatos 
nuo visokiu ligų, kuriuos butu 
galima iszgydyt in laika, jai
gu butu paszauktas daktaras 
in laika.

Puse milijono žmonių serga 
džiova, o puse isz tuju yra sun
kenybe del visuomenes nes ne
gali dirbti ant saves. Apie du 
milijonai yra užkrėstais baisia 
lytiszka liga sifiliu. Yra tai 
baisus skaitlis, o bet teisinga.

Apie szcszi milijonai žmonių 
vra netinkami in darba — tai 
yra didele bledo del skhqio.

tik apskaitysime, kad 
tuju bedarbiu už

dirbtu ant dienos po tris dole
rius, tai suma daeitu ant bili
jonu doleriu.

Didetue dalis nelaimiu, kaip 
suraszas parodo, galima butu 
užbėgta. Tik reikėtų, kad žmo- 
nys mažiau skubintu o pripras
tu apsisaugoti save. Apsisau
gojimas save yra reikalingas 
ne lik fabrikuose, ant ulycziu, 
geležinkeliu, ir visokiuose susi
rinkimuose, bet kožnamc musu 
name.

Atsiminkite visados ant se- 
noviszko priežodžio: “ 
pats save apsisaugoji,
Dievas tave apsaugos.” Steng- 
kites paprast prie apsisaugoji
mo ant kožno žingsnio, ir nc- 
lyskite ten kur nereikia, nes 
po tam, rugojimai jum nieko 
nepagialbes.
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daigu
kožnas rsz

Jaigu 
tai ir

neiszmoko

czedyt.

Užėjo toki laikai, kad ant už
dėjimo kokio biznelio yra rei
kalinga kanecz pinigai. Kas ne
turi mažiausio kapitalo, tasai 
lai ne nemislina apie uždėjimą 
ant savo rankos koki bizneli, 
tokis žmogus turės dirbti pas 
kitus per visa «avo amži ir bū
ti nevalninku kitu.

Žmogus, kuris
czedv't sziek tiek isz savo už
darbio, noras įsuszclpimo pas 
kitus, nes kaipgi galėtu kas ti
kėti tokiam žmogui, kuris per 
savo gyvastį nesuezodino nie
ko, kuris nemokėjo valdyti sa
vo pinigu ir būti geru gaspado- 
rium ?

Yra ir tokiu ka sako: “kada 
busiu senesniu, tai bus laiko 

” Tuom laik meteliai
bėga greitai viens paskui kita 
ir ant galo nubosta jam darbas 
ir mausto apie uždėjimą kokio 
biznelio, bet prie to yra reika
lingi pinigai. Tokis žmogus ei
na pas savo pažinstamus jesz- 
koti paskolos, bet pats nežino 
kiek jam reikė ir ant galo nie
ko negauna. Taip, proga atsi
randa ant uždėjimo biznio, bet 
ne del jojo, tiktai kitiems, ku
rie per daugeli metu buvo ant 
to pasirengia.

Todėl czedinkite pinigus, tu
rėkite maža ka pi t aleli, o galė
site’ pasinaudot isz progos be 
pagialbos kitu, nes jaigu prie
temai matys kad nieko neturi, 
tai neužsitikes ir supras, kad 
isz tavęs nekas per gaspado- 
rius. _________

Szvediszki žinunai kurie isz- 
keliavo in Graikija jeszkoti se- 
noviszku užlieku tenais, turėjo 
neiszpasakyta pasekmių savo 
darbe, nes surado tenais seno- 
viszkas užliekas kaipo ir daug 
visokiu brangenybių padirbtu 
isz aukso ir sidabro verties ant 
25 milijonu doleriu. Viename 
kambaryje, senoviszkam palo- 
cifaje, kuri atkasė, surado dau
gybe visokiu perlu vertes arti 
ant penkių milijonu doleriu
karpo ir puikiu žemeziugu.

Tankiai girdim nuo žmonių 
kad toks ir toks vyrąs yra tik-

Jrakta, htsirakino Aiiris ir inejo 
in urvą. Bet tuo laiku, kliopt! 
urvos durys uždare bagoeziu 
urvoje. Niekaip bagoezius ne
galėjo iszeit; atvažiavo žmog
žudžiai ir radę ji urvoje, užmu- 
szo.

nokR*A. RAMANAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

MILL & PATTERSON STS^ 
ST. CLAIR, PA.

iHzbahmmuoja Ir laidoja mirusiai 
ant visokiu kapiniu. Pastabus paruo- 
szia nuo papraseziausiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius de) 
laidotuvlu, veseliu. kriksztyniu Ii 
kitiems pasivažinėjimams.

Boll Telefonas 1878-M.

r Iff

H) Lietuvisxkaa Graboriut 
K. RĖKLAITIS

Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagelbi- 
ninke moterems. Priei
namos prekes.

616 W. Rprace M.,
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Lietuviszkos Pasakos.
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f*LIETUVIS SUGAVO DI- 

DŽIAUSE KROKODILIU.
Chicago. — Priesz keletą 

dienu laikraszcziuosc tilpo ži
nia, kad Lincoln parko žvėry
nas gavo nepaprasta ir 
gift dovana — 11 pėdu kroko- 
diliu (alligator), 'kuri 
Chicagiotis 
ir paskui ji 
Dovana buvo nepaprasta, 
11 pėdu krokodlius yra vienas 
didžiausiu žinomu krokodiliu, 
kokio tnr but jokia kitas žvė
rynas neturi. Bet kas mums 
Lietuviams yra indomiausin ir 
svarbiausia, kad 'ta dideli ir la
bai sena krokodiliu — nema
žiau 500 motu amžiaus, — pa
gavo ir parkui padovanojo ne 
kas kitas, kaip dar gana jau
nas Lietuvis Petras Radwill 
(Radvilas), gyvenantis 
6002 So. Stato St.
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Apie tai, jcaip stiprus yra 
moteriszkl prižadai.

Gyveno seniau vyras su mo-
a f1 J 'k m « a

f
H*i > M

bran-
Apie pavogta karalaite. M AIIA ROT CITI. PA.

SOG.MAUKBT «t., 
TAMAQUA, PA.
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Charles P. Taft, sūnus buvu-
prezidentošio prezidento Taft’o 

augszcziausiu sudžiu Supremo 
Court, Wasbingtone. 
Taft’as taipgi yra sudžium.

yra

Senis

mazgo tie
yra jo-

ras lepsze, kad visame pri- 
gialbsti savo paežiai naminiam 
darbe, todėl užeina klausymas: 
“Ar vyras privalo prigialbot 
savo paežiai naminiam darbe 
ir kuknio.je.”

Prigialbot paežiai
torielkas kuknioje ne 
kia sarmata ir nusižeminimu 
norints jisai butu mokycziau- 
f in profesorium.

Tasai klausymas buvo svars
tytas ant suvažiavimo Amster
dame Moterių Susivienijimo, 
kurios užbaigė universitetus ir 
kolegijos. Mrs. Gilbert isz 
Montclair, N. Y. motina vie
nuolikos vaiku ir pirmsede to
sios draugoves, turėjo atskai
ta kas kiszasi profesijos ir ve
dusiu poru gyvenimo.

Mrs. Gilbert pristatė dava- 
dus, kad daugelis studentu uni
versitetuose kaip Pennsylva
nia, Oormdl, Purdue ir kituose^ 
mokinasi virti valgius, idant 
galėtu prigialbet savo paeziu- 
lems ateitoje.

Sziadioti užėjo kitokį laikai 
ir noužilgio daeis prie to, kad 
lygiai vyras su paezia dirbs isz 
vien prie visokiu naminiu už
siėmimu ir iszauklejimo savo 
szeimvnu.

Galybe vyro ir pono namie 
jau praeina. Vedusia gyveni
mas pradeda būti daugiau tarp 
poru kaipo kompanije, kurioje 
vyras ir motore turi dirbti isz 
vien ir 
tam idant butu laimingi ir tu
rėtu pasekmių gyvenime.

Mrs.
N. Y.

prigialbeti vienas ki-

EKSKURCIJA
in New Yorka

Nedclioj, 3 Octoberio.
$4.00Dufceltavas Tikietas 

Treinaa apleis Mahanoy City 4:40 
ryte. Grįžtant apleis Jersey City 
(Excrange PI. Stacijos) 7:20 vnk.

(Eastern Standard Time)

Lehlgh^Mlcjr

tūlas 
pagavo. Floridoj 
atidavė pailkui.

nes

prie

TOMEITES LIETUVOJ 
NUSZALA.

Mikucziu k., Szvontožoriu y.,
(Tsztraukos iszScinu apskr.

brolio lasizko D. Sujotai.) 
Butu labai smagu gyventi Lie
tuvoje, jei Lenkijos rubežiai ne 
pasiektu musu,
mo nors po viena gimine Ame
rikoje, kuri parleistu nors po 
$100 in metus szeimynai. Da- 
b/ir .Ųcms, kuriems paramos no 
galima gauti isz Amerikos, lai 
vargas isz'siversti ha norą kur 
užsidirbti litu. Ne dvaru, ne 
miszku (kaip seniau — 38 me
tai atgalios.

Veisėju szilas jau senai visas 
iiszkirstas. Dabar vejas tik 
smiltis noszioja: nei grikai ne
gali augti. Visi ežerai yra val
džios globojo — žuvauti gali 
tik kas pinigu turi 
ir tinklus.

Nuo Mikucziu kaimo iki Len
kijos rubežiu yra 12 verstu, 
nuo Lazdijų <8 verstai. Galinu 
kancelcrija ir 'kaimas Akme
niai, Kucunai, Įyaledžiszlkiai, 
Stalai ir už

ir kad turėt u-

Ne dvaru

Dabar

randavoti

Kaledžiszlkiai
• • •

1
K a pcz i a m i esezi o

Szverstai dar po,.Lietuva. Al
nu abudu dvarai,- Punskas ir 
Rokelija jau po Lenkija. Sun
ku tiems Lietuviams, kurie gy
vena palei Lenkijos rubežiu.

Vasara buvo vidutine. Duo- 
» ■ 

nos bus in valos.
Ka pasiuntėte seklu isz Ame

rikos, tai komai užaugo dideli, 
kaip miszkas; svogūnai, ropes 
ir kruczkai geri kopūstai ne- 
dyga, o tomeites tai nuszalo.

r *

T

Railroad 
<Uw*Mte efTke Black. Dlomend

LATVIU PLESZIKAI.
Palanga. — Rugiuczio 20 d.

4 vai. vaik., juroj ties Palanga 
kokiu 3 klm.
kranto, užpuolė viena žveju 
laiva povandeninis laivas, ku
riame buvo penki ginkluoti 
vyrai. Laivas buvęs, kaip pa
sakoja žvejai, raudonai dažy
tas. Buvusieji laive vyrai kal
boje Latvisžkai. Iszszove kele
tą įkartu, liepe žvejams sustoti 
ir, sulipė ju lai van, ome dau
žyti žvejus, visai be priežas
ties. Velau asieme isz ju laivo 
inkaru ir (kitus žvejybos prie
taisus paliko viena ginkluota 
vyra ir liepe jiems laukti Lat
vijon. Patys gi nubėgo savo 
keliu. Žvejai, užuot lauke Lat
vijon, matyt, inrode ginkluo
tajam kad jau Latvijos žeme, 
inplaukc in Moncziszkes laivu 
prieplauko (3 'klm. nuo Szven- 
tosios,) o ginkluotąjį pleszi’ka 
indave Lietuvos policijai

)

atstumu nuo 
viena

Patys gi nubėgo savo

SUPJAUSTĖ NEKALTUS 
GYVULĖLIUS.

Vieszintai Panevėžio apskr. 
Žliobiszkiu kaimo, ViekselioCAPITAL STOCK 1125,000.00 

SURPLUS' IR UNDIVIDED
PROFITS 1628.858.62

Mokame 8.czia procente ant 
sudėtu pinigu. Procentą prldo* 
dam prie Jusu pinigu 1, Sausio 
ir 1 Liepos. Mes norim kad ir 
Jus turėtumėt reikale su musu 
banke nepaisant ar mažas ar 
didelis.

H. BALL, Prezidentaa 4
G, W. BARLOW. Vica-Prea. 
i, V. FERGUSON, Km.

vienkiemy jsz 16 in 17 d. Rug- 
puczio kažin kokio * piktada
riai peiliais subado uk. Liudo 
Putnos 2 arkliu. Vienas spėja
mas, kad dar pagys, bet ant
ras nebegales sugyti, nes jam

tore. Labai aiiie abudu mylėjo
si ir prižadėjo vlionas kitam, 
kad jaigu kuris isz 
numirtu, 
antra karta. Viena karta mo
tore isz netycziu ins'ipjove pirsz 
ta; vyras pamatęs jos krauja, 
tuojau apgeibo 'ir numirė. Kas 
daryt? kad numirė, tai reikia 
pakavot! Nune'sze numirėli in 
koplyczia, ir pati paskui nuse
ko ir verkė ir mol'dosi prie nu
mirėlio, žadėdama daugiau už 
niekeno netekot. Netoli nuo tos 
koplyczios buvo pakorclis, ku
ris kas nakt saugodavo kad nc- 
isznertu jo voluos ir neitu žmo
nių gundyt inlindos <in jo skū
ra. Ta nakti taippat saugojo 
jaunas kalvis.
szalla, pamate, kad koplyczioj 
žibu ris'ir inojes. susiszilt, rado 
szita naszle verkenezia. Ir pra
dėjo anas ja tildyt, sakydamas: 
“Nieku 
esi da isztekesi. 
ke: “ 
ims naszle ?

viduriai isz pradprįos skyles
ipzeina ir jau praaįdejo vidų-
m uždegimas.

Musu apylinkėj panasziu 
kersztu pasikartoja dažnai,
ypacz ežiais metais.

j u pirma 
tai ' likos, nesiženis

Naktis truputi

tu ežia verki! Jauna
Naszle atsa- 
mane dabar 

Ogi ir asz imsiu,
Jiem besznekant

kalvis,
Blogai! da

ne ra s, tai mane 
Bet naszle parodijo pa-

plaukus
( c

“tu mane
Kalvis atsake: “Tas pa-

J T

Ogi kas-gi 
M U

kad tik eisi.”
ome voluos ir pavogė pakoreli. 
Pamatęs tai 
sau peszo ir roko: 
bar kai szito 
kars!”
kart jos vyra numirusi to vie
ton, kad tik, sako, 
imsi. ” 
korelis buvo be dvieju dantų
pryszakiniu, o tavo 
dantimi. Pažibs ir bus blogai! 
Naszle sako: 
imk. Asz savo 
ežiu iszmusziu!
bus akmeni /irizmuszo 
vyrui ne dii,’ bot' bent kelis. Pa
kabino ji pakbrelio vieton: bet 
dabar kalvis apmislino ir tarė: 
“Ne, asz tavos neimsiu. Jau 
kad tu savam pirmajam vyrui 
tik vakar mirusiam dhužai 
dantis, tai man ir gyvam esan- 

nosigailosi!” 
naszlem dažnai atsitinka.
ežiam

4

vyras su

‘Tik tu mane
vyrui du dan-

y >
>• • Ir pagrie

dantis

Taip su

Pasaka dvieju broliu: bago- 
cziaus ir biedno.

vienas

pas tęva
maren
na i be Va i kszczioja nt

Gyveno du (broliai: 
labai bagotai dvaruose, o kitas 
sulūžusioj grinczelytej. Bago
ezius turėjo du sūnūs, kurie 
dažnai pas biedna dede nuei
davo. Bet tas bagoeziui nepa
tiko, kad jo sunns ponaieziai 
pas driski ir ubaga vaikszczio- 
jo ir užgynė jiems tenai eiti. 
Ledva per vaTga sūnūs iszpra- 
įszc nuo tėvo kad duotu bied- 
nam dedei sausu szaku del kli
binimo pasirinkt isz savo misz- 
ko. Nuėjo viena karta biedna- 
sis rinkti szaku ir iszgirdo at
ūžiant, atvažiuojant. Mislina, 
kas-gi ežia butu? Užsiglaudo 
už egles ir pamate kad atva
žiuoja pulkas žmogžudžiu. Pri
važiavo prie pakriauszio, vie
nas priėjus prie egles, atkeles 
žieve, iszsiomo rakta ir atver
to kelmą atrakino geležines du
ris. Po tam visi sulindo in ur
vą. Noužilgio vėl visi iszlindo, 
duris užrakino ir rakta vėl po 
žieve pakavoja, nuvažiavo. 
Biednasis tuoj pasienio rakta 
ir atsirakinės inejo in urvu. 
■Rado sienas iszgrystas žmonių 
galvom, o pasieniuose skrynios 
pinigu. Pasisėmęs pinigu kiek 
tik panoszdamus, vėl duris už
rakino ir parojo namo. Da'bar 
turėdamas pinigu, tuojau pra
dėjo vest kitokį gyvenimą. Isz- 
jsitaiso triobas, galvijus, rubus 
ir t.t. Matydamas tai bago
ezius, galiai sau laužo bemis- 
lindamas, is? kur jo brolis taip 
greit urnai prasigyveno. Atėjo 
viena karta ir iszklausinejo, 
kaip ir kur gavo pinigu. Dasi- 
žinojas'bagoezius, greitai nu
bėgo in miszka. Atrado ir ta 
egle, kaip jajn sake. Iszsiemes

pakavoja

LADIES!
YOUR PRUGGIST
RECOM MENDS

ROYAL PURPLE
PILLS

ATTENTION!

Dis. by First National Laboratories
Lehighton, Pa.

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKA3 
GRABOR1US MAHANOY CITY

Laidoja kunua numolrellu. Pasamdo 
automobilius del laldotuviu, krikss- 
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Turėjo vienas karalius (luk
teri, kuria auklėjo uždaros di
deliam bakszti. Tenai 'būdama 
karalaite nieko daugiau nema
to, nei žmonių svetimu, nei pa
galinus, savo levu, kaip tik vie
na tarnaiti, kuris atneszdavo 
kasdien karalaitei valgyt. Kai 
jau jai suėjo penkiolika metu, 
tai užsigeidė karalius pamatyt 
savo dukters ir liope ja is’z to 
bakszto isziint. Tarnai sugrio
vė bakszti ir iszemo karalaite, 
nuvedė pas tęva. Tėvas pama
tęs savo (lukteri, kad labai gra
ži buvo, liepe jai gyvent kur 
tik norės ir eiti kur tik užsi
geis, o savo padaniesiams pri
sakė, kad kas tik ja sutiks kur 
einant, kad pultu pr.iesz ja ant 

Į keliu. Begyvendama karalaite 
, iszejo viena karta pa-

pasivaikszcziot. Jai te- 
atplaiike 

per mares laivas ir priplaukęs 
prie pakraszczio, karalaite pa
griebė in vidų ir nusivožė per 
mares.

Atėjus vakarui, namie kara
lius pasigedo kad nėra jo duk- 

I tęs. Liepe jeszkot po visa mies
tą, bet 
nakti niekur negalėjo rasti. 
Ant rytojaus iszjeszkojo po vi
sa karalyste, bet ir tai nerado. 
Nebesumanydamas karalius ka 
daryt, pažadėjo atiduot tam ir 
(lukteri ir puse karalystes, kas 
karalaite atras. Atsirado tokis 
artojas, kuris iszgirdes kad 
taip karalius pažadėjo, pasi
balnojo* savo žirgą ir iszjojo 
jeszkot karalaites. Jojo artojas 
labai ilga laika ir prijojo misz- 
ke labai gražu palociu. Kąip 
tik anas artyn prijojo, tuojau 
iszbego labai didelis milžinas 
ir sugriebęs ji insitrauke in vi
dų. Tenai tuojau pasodino už 
stalo ir sudavė kumszczia in 
stala isz kurio iszszoko visokiu 
valgiu ir gerymu. Verte artoju 
milžinas gert: artojas gere su 
stiklu, bet milžinas 
baczka ir ant galo milžinas 
taip nusigėrė, kad negalėjo ant 
kojų pastovet ir griuvo ant že
mes kaip negyvas. Tadda arto
jas skubinai isztrauke paties 
milžino kardu ir nukirto jam 
galva. Bijodamas kad nepra
dėtu milžinas vaikszcziot kad 
ir be galvos, artojas nukirto 
jam rankas ir kojas. Paskui ap
žiurėjas ji, užeziupo jo kiszo- 
niuje tris aukso raktus. Rados 
raktus, praddejo jeszkot kas 
su jais reikia atrakint ir pama
te sienoj mažute skylele. Pride
rino viena rakeziuka ir kaip 
tik suktelėjo, tuojau atsidarė 
sienoj durys ir inejas tenai ra
do labai gražia kamaraite, bet 

| joje nieko nebuvo. Isz tos vol 
kitas duris rados atrakino, bet 
ir toje nieko nebuvo tik durys. 
Kada treczias duris atrakino, 
rado labai gražu, daug už pir- 
maises gražesne kamaraite ir 
joje sedineziai labai gražia pa
nele — tai buvo karalaite, ku
rios jisai jeszkojo. Pamaczius 
ji ineinant karalaite labai nu- 

“Kaip tu 
ežia žmogau, ine'ja?” Begk isz 
ežia kogreieziausia, nes tave 
milžinas užmuszl” Bet žmogus 
atsako, ka'd jau milžinas negy
vas. Tada karalaite labai pra
džiugo ir parode artojui kur 
yra milžino brangumynai vi'so- 
ki, kuriu prisiėmė kiek tik ga
lėjo, parkeliavo pas karalių na
mo. Karalius labai pradžiugo 
sulaukės savo dukterį ir pildy
damas savo žodi, atidavė arto- 
juLsavo dukterį ir 'puse kara

lystes. Tolinus bus.

jeszkodami per 
niekur

sigando ir suszuko:

su

visa

visa

Dh T. J. Tacielauskas
Pirmutinis DWWVisskas '
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Dantistas Mhhanojuje.
Ant antro, floro Kline Sztoro.
W. Center St. Mahanoy Oity

Asz Boleslavas Greskewitz,
T

Kartais turėjau karszti, kartai>

203 Fred St., Sugar Notch, Pa. 
turiu praneszti kad sirgau šū
vi rsz meta ir tnrejau keturis 
daktarus be pasekmes. Labai 
kentėjau per ta laika. Ne vie
niu daktaras nežinojo kas man 
vra. Kiti vėl sake kad turėsiu 
eiti in ligonbuti ant operacijos. 
Turėjau keletą ligų, skilvis bu
vo blogas, neturėjau apetito ne
galėjau nei pažiūrėti ant val- 
g‘°,.
imu drūtas gyduoles del iszsi- 
valinimo, kaip kada nedirbo 
viduriai per ketures dienas, tu
rėjau viduriuose gaza, jaueziau 
skilve 'sunkuma ir ruksztufna.

žalti ir rumatiszka skausmą 
, ir kada nusidaviau pas 

turėjo man pagelbėt iszlipt isz trūkio. Po

Kiti vėl

viduriai neveikė, turėjau

Kartais turėjau Karszu, Kanais s 
visam kūne. Buvau labai nusilpnejas 
Dr. Mendetsohn’a, 
dvieju menesiu gydymo per D r. Mendelsohn’a jaueziausi jau 
daug geriau. Diena 29 Kovo 19 21 kada nusidaviau 
Mendelsohn ’a, 
kraujas buvo

pas Dr.
sziadien sveriu 175svėriau tada 16/ '.svarus, rzuuviivu .->wiiu *»•», 

tada 'blogas, sziadien yra drūtas ir sveikas. La
bai esmių dėkingas Dr. Mendelsohn’ui kad mane iszgyde ir 

įs i pas Dr. Mendelsohn’a.
BOLESLAVAS GKESKOWITZ

203 Fred St., Sugar Notch, Pa.

patariu kožnam idant kreiptu 
lt W • ' 1

6

• Asą gydu visus-ligoniu* patsai ypatiazkaij neturu jokiu I 
studentu kad praktikuotu ant jus; nereikalaujate jokiu 
tlumocziu nes asz pats kalbu su ligonais juju kalboje. 
Joigu sergate ar sirgo te ir nebuvoto visiszkai iszgydinti tai 
kreipkitės tuojaus pas mane, asz apsiimu jus gydyti. 
Praszau atraszyti pas mano kokia sanvaite laiko, priesz 
atvažiavimą o paskirsiu- kokia diena galėtumėt atvažuoti. 
Nelaukite jei sergate. Jeigu turite kokius draugus kurio 
serga, tai paduokite jiems szita apgarsinimą perskaityti.
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m. MENDELSOHN
Ant antro floro Strand Teatro.

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

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

3-czias Procentas už jus u pinigus ir saugumas del jusu 
pinigus yra geriaus negu 10-tas Procentas to jokio 
saugumo.

MERCHANTS BANKING TRUST 00., 
moka 3-czia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir ta 
suma kas-kart auga didyn. Yra tai saugiau ir geriau 
del žmogaus kuris dirba ir czedina.
pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matysite 
kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento. 
----- ; . ........ ' 3 ' ■'

Dėkite savo

Dr. C. J. BEBGER
SPECIALISTAS VYRU IR MOTERŲ LIGŲ 

NERVISZKU IR CHRONISZKU 
Garsingas Specialistas per 23 metus.

s Pabaigęs aukszcziausia mokslą Uni versi tuose, stenegsi insi- 
cgyti psisiekima kaipo specialistas, per moksliszka isztiri-
> ne jima ir praktikavima. Taigi sergantieji kreipkitės pas 
{tikra specialistą, kuris su pagelba naujausiu iszradimu ir 
c aparatu isztirine ja j ūso liga. Tik tokis gal suprasti jeigu
> juso kūnas yra sveikam ir drūtam padėjime ir jeigu visi
> dalis kūno prideranezei veikia. Gyduoles, Viole-rays, Serum 
< ir Intravenous ampules, kurie ineina tiesiog in kraujo, tai 
c yra keletą budu del gydimo ligų. J eigų sergate tai tuo-
> jaus reikalaukite pageltos nes laukti yra pavojinga. Krei-
< pkites pas garsinga speoialista

Dr. C. J. BERGER
| 20 N. Centre St. Pottsville, Pa.
S OFISOS VALANDOS:— 911d 12 ryte. 1 iki 5 popiet.
< 7 iki 8 vakare. Nedeliomis 9 iki 12 ryte. RODĄ DYKAI
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Vaikas A tve r te knygele ir jums isz ju paskai
tysiu. A . 1

— 'Vai, mano brangiausia 
vaikeli I — suszuko senute. Ar 
isztikruju! Ar nebus tau per 
daug vargo daryti tai, vietoje 
eiti žaisti! Vienok asz labai 
megeziau, kad paskaitytumei. 
Asz dažnai mastau, ar Gerasis 
Žmogus danguje kuomet nors 
pamąsto apie tokia vargsze 
kaip asz!

— Jei jus kalbate 
Szvcncziausiaji Vieszpati,
tarė Jokūbas, pakeldamas ke
pure — asz niekuomet negir
dėjau ji taip vadinama, 
kad tamsta Ji vadini, 
manai apie Ji, tai žinok, kad
Jis myli žmonos knip tamsta. 
Juo jie senesni, 
labiau serga tuo labiau

tai tikrai ži-
Mama taip sako, ir se-

ir kai ners taip sako, ir tėvas A lok-

Sztai viena ryta jis rado ja 
.dvesuojanezia; jos akys isz- 
plestos, veidas iszbalcs, kaip 
mirtyje. Jokūbas buvo tikras, 
kad ji mirszta. Pirma jo mintis 
buvo paszaukti kunigą, bet at
simindamas motina sakiusia, 
kad ligone esanti protestante, 
jis mane nebusią žalos sukal
bėti keletas poterėliu. Tad at
siklaupęs ties lova, jis pradėjo 
garsiai kalbėti Gailesties Ak
ta; po to tikėjimo, vilties ir 
meiles aktus, “Tėvo musu” ir 
“Sveika Marija 
prastas kūdikio maldas. Kuo
met jisai nutilo pastebėjo, kad 
jai buvo geriau, kad jos veidas 
pradėjo iszrodyti kaip papras
tai. Jis tuojau paragino ja imti 
karsztos sriubos ir padėjo jai 
srėbti. Jinai atsigavo, 
ja paskui paliko, tai ji jautėsi 
labiau kaip sava. Ji pasisakė 
kartas in karta turėjusi tokius 
antpuolius ir jaute, kad jie jau 
silpnėjo. Jokūbas nežinojo ka 
sakyti, tad jis tylėjo.

Kuomet Jokūbas vėl atšilau dc. Ant rytojaus jisai atsincsze 
ke pas ligone tai buvo jau po 
pietų, ir ponia Moss sėdėjo lies lėta skyrių. Vargsze moterisz- 
langu savo senoje kėdėje. Jos 
veidas tartum kalbėjo Jokūbai traukdavo jisai gi teisingai in 
kaip jisai buvo laukiamas. Pa
sisveikinęs su ja, jis 
kraustė ant skrynios ir pa
smaukė kepure ant pakauszio. 
Jis jau buvo pamotos visa bai
lumą ir kalbėjo su ja gana 
laisvai. Ji visai neblogai isz
rode, kuomet būdavo apsida
binusi, Jokūbas 
ypacz gi sziandie su savo szva-

d ra b ūžia i s ir žiurksztu; 
jos tankus balti plaukai buvo 
lengvai susukti, jos rausvos 
akys žėrėjo džiaugsmu; buvo 
malonu in ja žiūrėti. Vaikai tai 
žino taip gerai, kaip suaugusie
ji, ir Jokūbas jaute koki tai isz- 
diduma žiūrėdamas in savo li
gone.
—Jokūbai mano vaikeli— 

t a rojini a AUm. Asz jokiu bu- 
du negaliu iszvaryti isz savo 
galvos tu ma|du, kurias kalbė
jai ana diena. Asz niekuomet 
nežinojau kitos maldos kaip 
tik paties Iszganytojaus

Teve musu, kuris

gyvenima , tik ( užbaigus 
jos sielos iszganyma. Ji, matyt 
ėjo silpnyn ir silpnyn po pri
ėmimo Sakramentu, ir viena 
popieti asz suteikiau Paskiiti- 
niji Patepimą, buvo ir

r laks

apie

niji Patepimu, buvo ir Jokū
bas. Asz maeziau jo rimtame, 
vaikiszkamc veide, Ikad in ji 
inspudingai ir viskas atsiliepė. 
Josios gi meilingas vaikuczio 
garbinimas buvo graudinus. 
Ji džiaugėsi matydama ji kam 
baryje.
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Tėvo musu 
y >

susukti,

ksi p 
Bot jei

juos myli ir asz 
hrtu..

vargingesni, 
Jis

sakvilavo.

PASAULINIO KARO 
INVALIDU SKAIDŽIUS.

f

Pasirodo, kad Lietuvoje pa
saulinio karo invalidu esama 
kur kas daugiau negu, kad bu
vo manyta. Invalidu komiteto 
vis ateina insiregistruoti daug 
nauju ir, galimas 'dalykas, Ikad 
ju rasis Lietuvoje arti 2,000 
tuo tarpu kaip Lietuvos nepri
klausomybes karo invalidi! 
tora nepilnu du szimtu.

PASĄULINIO KARO MOTINA NUTRUCINtO . 
SAVO KŪDIKI. o9Sibuiblinttfi. — Kolonijoj J<rze- 

zonovo, Karolina Ada miene, 
pagimdė kūdiki vyrisz kos ly
ties. Iszgama motina r nuorėjo 
tosios sunkenybes ir nutarė 
nuo jopo atsikratyt ir numanė 
Kzetoniszka būda. Kr /dikis tu
rėdamas tik asztnon dienas,
uždavė jam arsenik' Kudi’^ĮjJ

- 1 ka’.iCzias 
mirė.

■ ■ —* *......... III ■

BLOGAS DERLIUS RYTU 
LIETUVOJE.

Esamomis žiniomis Ežerenu 
Utenos, Rokiszkio ir Traku 
apskrityse sziemet buvo dide
lis žiemkoneziu javu nederlius. 
Daug ūkininku tiek mažai su
ome žiemkonezu javau, kad no 
turės isz ko ir lauku atsėt i. 
kernos ūkio koporacijos sąjun
gą, eidama ulkininkams in pa
galba, nutarė nederliaus isz- 
tiktas apksritis aprūpinti sėk
la ir tam tikslui žemes banke 
gavo kredito 160 tukstanezin 
litu.

ietuvojo arti 2,000

f I 
'i
[

kentėdamas baisės 4 [ 
per keliolika vak/mlti * • W • • • J
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Viena diena nuėjės po Mi
ežiu, radau Jokūbą klupojaht i 
szalin jos lovos. Vaikutis ne 

kai Atidariau 
I duris. Vienu žvilgsniu pnma- 
cziau, kad senoji Eelena buvo 
jau negyva. Jos veidas buvo 
baltas kaip sniegas, akys Už
merktos ir maloni sz}rpsena, 
tartum motinos, puosze jos vi
sa iszvnizda.
saldžiai ji iszrode, Ikad vargu 
buvo ja pažinti.
balti plaukai gulėjo 
jos galvos; jie pridavė instabu 
rimtumą josios rainiai iszvaiz- 
(la, tartum ji dėvėjo sidabrini 
vainiką. Jokūbas pažvelgi’ 
auksztyn ir 

! balsu:
— Teveli, ji mirė man'boin- 

cinant. Ji tartum szyptclejo ir 
tarė: Telaimina tave Dievas, 
Jokūbai, ir užsimerkė. Asz ne
galėjau tikėti, kad ji mirszta. 
Ar jinai tikrai negyva, Teve
li!

Asz ranka apkabinau jauną
jį apasztala.

— Taip, Jokūbai. Ji negy
va ir danguje. Bet, mano vai
keli, tik tavo didele pagalba 
ji ten pateko.

Sužinojome isz betureziu na
mo virszininku, kad josios vy 
ras buvo jau mires. Tad palai
dojome vargsze Elona su Szv. 
Misziomis ir davėme jai skly
peli žemes musu kapinėse.

Jokūbas ir asz buvome vie
ninteliai raudotojai, stovi sza- 
lia jos paprasto kapo.

‘ K V. — Laivas.

nok r u stotojo,

Taip ramini ir

—
’’.l’i’^ / Aį kaimynai,

---- iszgama
j’lažinoja 1
pranesze valdžia’ / kuri i~ 
molina uždare k alejhne. 
r ----------- ,f|lU

MINERS’ ASTHMA
Anglekasio dusulis, gerkli

nis dusulis, sunkaus kvėpimo^, 
nosines kataro, kurtumo, uži
mąs ir skausmas galvos ir t.U 
neapmokama gyduole vartoja
ma su stebėti ne pasekme per 
30 metu. Preke tiktai 25c per 
paczta. Tszrasta ir parduodama* 
tik per

The Hampton Laboratory \ 
724-736 Mulberry Street 

Reading, Pa.

Miczigano gubernijoje 
Pirm<yjo dienoje, 

Susirinko vyrai l«irczcmoje> 
Gere net viskas ruko, 

Ant galo keliu kauszai truko. 
Susirupcziavo kaip kvailiai, 

A rba pragert-smegeniai, 
Sarmata,.

•Net svyla kakta.
Tai vis ant Lietuviszkos 

dirvos, 
Taip sau makaules skaldos, 

galvas daužykit,
y

y

DIDELE VAGYSTE KLAI
PĖDOS MIESTO STOTYJ.
Klaipėdos miesto stoties vir- 

szininkas Rudas paliego su 
vaJdiszkais pinigais in Vokie
tija. Isz Kauno pasiusta komi
sija dalykui isztirti. Gauna
momis žiniomis, 
gos apie 50,000 doleriu. Spė
jama,

Jos ta nik u s 
vi ražu m

Asz
Tad 

ponia

sandras irgi taip sako! 
atsinesziu knygas rytoj, 
bukite pasiruoszusi , 
Moss! — ir Jokūbas, nueziuo- 
žes nuo skrynios, iszejo.

Jokūbas duotaji žodi iszpil-

pasiruoszusi

Jokubas pažvelgi’ 
tarė užkimusiu

maža ji katekizmu ir skaito ko-

ko dažnai savo klausimais per-

ne-
Perejo kate.kiz-

juos atsakinėdavo. Jis jautėsi 
nžsi- daras ka nors žmogisztkni sie- 

ai. Jame buvo misijonieriaus 
instinktas, ir jisa ji šoke ly
giai (kaip trys Iszriiincziai šoke 
Žvaigžde.

Dabar ne vienos dienos 
praleisdavo.
ma, bent Insakvmu ir Sakra- 
men t u dalis,
kinys neturėjo uolesnio moky
tojaus ne mokytojas uolesnio 
mokinio. Senoji Elena paleng
va regėjo szviesa. Dievo malo
ne lanke josios vargsze neap- 
szviesta siela. Pagaliau ji tarė:

— Jokūbai! ar žinai ka asz 
sziomis dinomis maseziau ?

— Ne, — tarė Jokūbas. O

ir ne vienas 1110-

ka !
L,— .Tai, kad jau lailkas man 

apsikriksztyti ir būti Katali
ko.

REIKALINGA
DARBININKAI.

Gerai,
Tautybe ga i vyki t

Juka laistykit.
* * ♦

Hei jus, Ilarrisono sportai 
Ka in kazyras tiki kietai, 

Uteles jau pradeda esti, 
O patys ne turi ka esti.

Imasi prie vagystes,
Ir prie kitokiu szelmyscziu 

Prie stalo per naktis, 
Ba rszk i n a dantimis,

Ka ant rytojaus duris « • • • • •

isztirti.
Rudas pavo-

kad Rudas iszvoges vi
sos savaites stoties pajamas, 
kurios kasdien siekusios apie 
100 tulkst. litu.

LIETUVOS PREZIDENTAS 
SZIAULIUOSE.

Kaipo atstovas nuo D i dejos 
Kultūros” būrelio, 

noriu

< *

jf^PAPANKlAUSlAS
# KELIAS

( LIE
/ A

B

1
J i

LAUTER
baby grand pi ana 

$650

iM

mal
da,. ‘ * Te ve musu, kuris esi 
danguje?’ Kur gi tu iszmokai 
jas visas.

— Asz jas kalbu kasdien; 
iszmokau mokykloje Ar gi jus 
nemokate 
Jas” ir “
dis”f Bet asz pamirszau; tams 
ta esi Liuterone. Kaip gaila! 
— ir vaiko veidas pareiszke 
toki tikra rūpesti kad vargsze 
motcriszke negalėjo insižeisti. 
Tad ji nužemintai tarė:

— Gal ir gaila, Jokūbai, 
bet asz tik tiek buvau iszmo- 
kinta. Mes mažai 
apie tikėjimą savo 
Ar nemalonetumei 
man tas maldeles!

— Su mielu noru

visti 
kurie

“ Vieszpaties Ange- 
Szvencziausioji Szir-

J 
ženoti žmones kad 

vaikucziu, turite

sa-

žinojome 
namuose, 
atkartoti

— tarė

Pajeszkau dvieju vaikinu ku
rie norėtu gyventi ant farmu 
arba jauni 
ir su keletą
insineszti nuo $2,500 iki $3,000. 
Turime dvi farmas su gerais 
bildingais, su vandeniu vidu
je. Abidvi farmos krūvoje. No
rime gauti žmones kurie butu 
kaip savo vaikai, nes mes seni 
žmones ir vaiku neturime. Far- 
ma yra po 80 akeru arba viso 
160 akeru ir visa žeme dirba
ma. Ant tos paezios farmos yra ’W • . • t -• V

<4 11 V A J LWJ<4Un V4<44 40, 

Kaip gaspadine iszvaris?
Varga kentės, 

Ir stones. .
♦ * ♦

Vienas sportelis jau nuo 
senei Szenadoryj gyvena 

Niekas jam daugiau galvoje 
tik szposai apeina, 

Ir pesztynese daugeli kartu 
dalyvavo, 

Su kumsztemis ant kožno 
szokdavo.

Užsinorėjo jam mptorcikelio 
Visi žiurėjo kili p ant

O badai ir ženytįs norėjo, 
Karczema nupirkti reikėjo, 
Norints jau bizneli turėjo, 
Bet už jojo eiti ųenorejo.

O kad ark Ii turėjo 
Munszainc pardavinėjo, 

Nes neparanku t^iip buvo 
Tai du mulus pirkti kliuvo, 
Bet mulai'buvo ne naujos 

mados, 
Su dviem kojom ir be uodegos, 

Ant baczkutes užsisėdės, 
Važiuoja kaip Kinczikas 

pasirėmęs.
Dabar žada mulus parduoti, 
O bobeles žada ji užvaduoti.

Į . - I # a a | • 1J

pu^u tolio,

y

kuomet isz-

ir vadas' 
ekskursijos noriu suteikti 
skaitytojams savo pastebėji
mus ir žinias apie Sziauliu pa- 

Žmonos ja labai žingei-

i <

iki pat 
staezias.

rodą, 
davo. Traukiniai tiek buvo pil 
n i, kad isz Rokiszkio 
Szia u l i u iszstovojau 
Sziauliu stoty buvo didelis ju
dėjimas. Tvarka, palaike Szau- 
liai su skautais. Pas stoti buvo 
iszrikiuotas raiteliu eskadro
nas, 8 vai., ryto atvyko speci
alu traukiniu Respublikos 
Prezidentas, 
kas kraszto apsaugos ministe- 
ris, minister i 8
šus, iriin. Viild.
ežius žemes ūkio inin. 
cziunas, 
torius Žukauskas, 
burmistras p. Vileiszis ir dar 
daug palydovu, kuriu asz ne 
pažinau. Vietoš.Ikaro ir civili
nes a d min i st racijos 
pasitiko prczidėnt'a su 
tais.

traukiniu
Seimo pirminiu-

pirmininkas, 
Toinaszevi- 

Kris- 
kariubinenes inspek- 

Kauno m.

daug palydovu, kuriu

atstovai 
rapor-

Po pasveikinimu anksz- 
tieii svecziai automobiliais va- ... . ■ . > -a1-. • ••žiavo in miestą, lydami minios 
ir garbes sargybos.

Baltijos Amerikos 
Linijos

LAIVAI ISZPLAUKIA 
“LITUANIA” - -12 SPALIO 
“ESTONIA” 2 LAPKRICZIO

Važiuokit visu keliu
iJ

vandeniu in paezia /

KLAIPEDA
Per laisvaji Danzigo porta. 
Isz ten tiktai vienos nakties 

kelione kitu laivu
$107 TIESIOG IN KLAIPEDA

(Treczia Kliasa)
IN ABI PUSI TIK .. $181 

Populiariszka turistine 3 ežia 
kliasa tiktai $10 brangiau už 

vienpus. $15 už abipus.
Taksai atskirtum.

Informacijų kreipkitės in vietos 
agentus ar staeziai in kompanija

Baltic America Line
New York

Tiktai 5/g coliu ilffio i 
I’ardnvJ mo Preke Tiktai. .'

i

, LAUTER-HUMANA
’/ ' ~ PLAYrff P/ANO • l

• •i’

I

SVIETO GERIAUSIS
PLEJERIS, TIKTAI..
"" " • —.. ■■—"■■g ■

MUSU DIDELI OFERTA

$850
į

Naujas Mahagony medžio Player 
Pianas, 36naujausiu rolių, uždan
galu, d u bei tavas benezius, prista
tomas tiesog in jusu na- tf* 0QA 
mus, tiktai už .................. OOuU

ANT LENGVU MOKESCZIU

CONWAY PLAYER PIANO
Buvo $750.00 naujas 
Galime pirkti dabar už .

I
$275

Raszykite o gausite pilna surasza 
ir katalogu geriu pirkiniu.

JOHN LIZDAS
P1ANA STORE 

477 S. MAIN ST. 
WILKES-BARRE, PA.
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10 Bridge St.

M

3ALLBAND<6

Patčmyk raudoną bolę ant kie-

LOPAC

M j

*

<1 . .

f r
M

Lengva pažinti tuos gerus debatus ir guminius kalošius Į 
kuomet juos matai, 
kvienos poros.

Žeminus parodytos rūšys, Lopac ir Himiner, padarytos 
angliakasiams. Drųtos kur privalo būti drąta. Gumas 
tvirtas ir ilgai nešiojantis. Padai truputį pailginti ap
saugoti virštį nuo aštrą akmeny.

Jos duoda ilgaus nešiojimo ir tikro smagumo.

Padarytos iŠ balto, raudono ir juodo gurno. Prašyk 
tavo krautuvninko tau parodyti.

(raudona bole) gumines kurpės yra tinka-
i« iK’* I
r W r l t

/ ’ I \

SMAGIOS GUMINES KURPES
Guminės kurpės, kurios leasdien nešiojamos, privalo būti smagios. 
Tas reiškia, turi būti tinkamai pritaikintos prie koją — ne per 
šiaurios ir ne per liuosos. *

“Ball Band 
minusios, fl’ . \ - ‘ i i 7

'" ■ Tt

♦ * ♦

Neturiu sziadien naujienų 
invalei,

Ba mano daneszejai pasidarė 
snauduliai,

Iszžibejo aliejus isz mano 
galvos, 

Ir nežinau.ka dainuoti ant 
pagalios.

O ka galiu daryti, 
Reikė szita varyti, 

Ba maitele, žmonys pašakis, 
Jog Taradaika žioplys.

Tiek to, klausykite, 
Ausis pastatysite;

Vienoje ‘Skulkino apygardoja 
Nedidelioje—mažo ja, 
Kaip laukiniai JO'dasi, 
Už plauku kabinasi. 
Yra ir tokiu nedoru, 
Kaip laukiniu žvėrių, 
Prisiege už neteisybe, 

O Dievo galybe! 
Toki skudurliai, 

Tai vyruti tikri rakaliai, 
Pirmiausia reikia tokiam 

plegu, 
Kad nesikabintu prie kitu 

Juk czion ne Lietuva,
Uzion neskaldys! galva, 
Ne peiliu nepjaustysi,

Už tat gala susigrai'bstyši;
■ i .•

Lietuviszka bažnyczia ir mo
kykla arti. Karma vertes $20,- 
000. Praszom kreiptis sziuo ad
resu: (t.81

r®

: -

— Ar isztikruju? — už
klausė Jokūbas paszokdamas.

Jisai nebuvo supratęs 
mineziu ir nagrinėjimu,
invyko senosios Elenos minty
je boszirdyje laike tu ilgųjų 
valandų, (kuriomis jo nebuvo.

— Asz isz szirdies tai 
kau ir troksztu!

— Jei taip — tarė Jolku- 
bas — tai asz turiu paszaukti 
tamstai Tęva Aleksandra.

— Atvesk ka tik nori. Asz 
tiktai troksztu jausti Vieszpa
ties ošima.

Ir taip Jokūbas atėjo pas 
mane.

Asz nustebau,
girdau atpasakotasias smulk
mena ir visu greitumu nusidku 
binau aplankyti 
žmonos Moss.
cziau, :kad, nors ji szliaužinejo 

savais 
mažais darbeliais, jos gyvybe 
buvo vis vien dideliame pavo
juje. Asz ja iszlkalusinejau ir 
sužinoau, kad mano tarnukas, 
Jokūbas Baltis tikrai atvedė 
szia siela prio Bažnyczios du
riu! Jinai buvo jo atversta, o 
sztai asz, gyvendamas visai 
netoli szios vargszes vargingu 
nameliu nežinojau net kad ji 
yra. Ji praszo, kad ja apkrik- 
sztycziau, nes ji nebuvo kriksz- 
tyta ne Liuteriu Bažnycziojė.

Asz prižadėjau tai padaryti 
sekanezia diena.

Vėliau aplankiau Jokūbo 
motina kuri man visa papasa-

vargingos
Tuojau pama

Jokūbas džiaugdamasis Imsiąs p0 narna rūpindamasi
nors kiek naudingas. Jisai nu
siėmė kepure, atsiklaupė per- 
sižegniojo, sudėjo gražiai ran
kas ir [^radėjo Gailesties akta; 
po to ir kitas maldas, kaip pir
ma karta. Senute atydžiai in 
ji žiurėjo. Jo akys buvo nuleis
tos, jo mintis persiemusi tuo, 
ka veike. Pabaigęs persižegno
jo užsilipo vėl ant skrynios, 
surietė po savim ’kojas, 
move kepure ir visiszkai kitu 
balsu tarė:

— Ar ne gražios tos mal
dos! Jos taip senos, kaip sena 

o ji yra 
kuria Kristus in-

Kazys Zvirgdas, .
R. No. 1 Box 57 

Fountain, Micliv

DAINŲ KNYGELE, toipgl tinkama 
kaipo eilos ir dekliamacijos. 92 pus
lapiu, popierini apdarai.

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

Preke 25c

luti

■ y j. •
UZBl-

Kataliku Bažnyczia, 
Bažnyczia, 
fiteige.

— Tu, Jokūbai iszrodai gi
liai insitikines — tarė senute. 
Kas tave visa to iszmokef

— Visa tai yra mano kate
kizme — jis atsake — ir asz 
tai girdėjos pamokose. Asz jau 
esu buvęs prio Pirmos Szven- 
tosios Komunijos. Žinai, asz 
jau trylikos metu.

— Asz nedaug suprantu 
apie tuos dalykus, kuriuos tu 
mini.

koja: kaip pati sutvarkė žmo
nos Moss namus ir kaip kas
dien siųsdavo Jokūbą su mais
tu. Ji dabar prižadėjo vėl nu
eiti ir paruoszti viską krikftz- 
tui.

Sekanezia diena senoji Ele
na buvo pakriksztyta. Jokūbas 
buvo kriksztu tėvas ir buvo 
pagarbus lyg angelas. Dar po 
koliu aplankymu asz suteikiau 
jai pirmąją Szventa Komuni
ja. Jokūbas ir ten buvo: jisai 

•— Ar girdi, ponia Moss — paskaitė dėkojimo maldas, kai 
tarė jis su gyvumu asz atsine- asz iszejau.

♦

GYDIKIS SU ŽOLĖMS
Geriausias būdas gyditis su žolėms, 
nes žoles yra tai tyriausias vaistas 
gamtos surūdytas ir tik toki vaistai 
yra geriausi del žmogaus kraujo 
atgavimo nes žoles yra sveikiausi 
vaistai vartoti del žmogaus kraujo 
kurios atitaiso žmogaus krauju nuo 
visokiu ligų. Mes užlaikome įvai
riausias žoles nuo visokiu ligų kaipo 
tai nuo kosulio, kokliuszio, dusulio 
mainu ar bile kokios astma, vidurio 
užkietūjimo, skilvio nematinio, strėnų 
ir pecziu skaudėjimo, lovoj szlapini- 
mosi, porszalimo, rumatizmo ir Lt. 
po GOc. Nuo nervu iszgasties, nuoma
rio, galvos skausmo, galvoj Ir auyse 
užima, bemieges, szirdies drebėjimo, 
vandenines ligos, užsisenejusio kata
ro, balt-liges ir t.t po 85c. pakelis. 
Jeigu kenti koki nesmagumą isz virsi 
minėtu ligų, tai greieziaus kreipkitės 
pas mane. Asz tukstaneziams sutel
kiau sveikata su savo garsioms žolėms 
ka ir suteiksiu ir jumis. Pas mane

>

Mishawaka Rubber 6c Woolen M f g. Co. 
.460 Water Street Mishawaka, Ind.

“NainnH Kuris Išmoka MilUonus Del Rūšies
I ■ I I ‘ : 'H < - - • ”

1 ;; ‘ .'-r■ .y/r:.
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szu savo katekizma ir maldų Dievas tartum prailgino jos

Kft IT BUvOiKBlll IP jlimiBe Jrn8 TnAnQ wwT /S “ •

galite gauti Didyste Šlaitinis, Tiltas . SZHCluČriS 1F SlIllllS 
spaudos, pagal tikra 10 Ir, 0 spaudo
ma, puslapiu 992 su juodais mink-
spaudos, pagal tikra 10 Ir, 0 spaudo
ma, puslapiu 992 su juodais mink- 
sztais apdarais po $4.75. Atsiųskite 
10c. o gausite visokiu žolių Ir knygų
katalogo. Relk^fd B*10 pardavinėto-
ju musu žolėms po visus lietuviszkus
kolonijas. AdroBavokite szitelp:

J .LSpencerport, N« Y.
M. ŽUKAITIS, 

25 Glllet R||. I

GRABEORIAI. f

Patarnaujame slmpattezkaf, 
mandagiai ir pigiai. 

Automobiliai vestuvėms 
kriksztynoms Irtt.

Bell Telefonas 90 •
215 E. Centre St. Shenandoah.
Bell Telefonas 90 •
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ŽINIOS VIETINES
— Oras daug atvėso.

■. * ,

— Misijos kurios buvo laiky
ta Sz. Juozapo bažnyežioje per 
dvi sanvaites pasibaigė pasek
mingai Nedėlios vakara. Misi- 
jonieriai kun. J. Vaitkeviczius 
ir kun. M.» Urbanaviczius, ku
rie laike misijos, iszvažiavo 
Panedelyje in St.Clair kur lai
kys mi'sijes per viena sanvaito.

— Martynas Rėk liekas su 
duktere Veronika ir sūnum 
Jurgiu taipgi su 4 anūkėliais 
isz Baltimore, Md., svecziavo- 
si pas T. DidžunuS 520 W. 
South St. taipgi apielinkej. Po 
vakaciju ir pasilsio gryžo užga
nėdinti namo.

— Airisziu kunigas Sere- 
dos vakara suriszo mazgu mo
terystes Chester Klekner isz 
Boston Run su p. Ona Pineliu- 
te, duktere Augusto Pinelio

Hudson, N. Y. — Czia stai
ga pasimirė 45 metu viengun
gis Bartuszeviczius, kuris dir
bo paskutiniu laiku pas Pauža 
ant fanuos. Jis, sakoma, buvo 
geras darbininkas, pagal ama- 
ta kalvis bet labai mėgo degti-1 
ncle kuri be laiko ir nuvaro ji 
in kapus.

Jis piklause prie SLA kuo
pos. Buvo palaidotas per Stott- 

«... •» .1. * 1 •

' ‘p i.- .
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“SZPUKAS” VIKADE
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KAIP GASPADORIUS 
INLINDO PER LANGA IN 

SVETIMA STUBA.

— Czio- 
atsitiki- 

Sziomis dienomis Juo- 
rengesi

vilios naujai pastatyta Katali
ku bažnyczia. Szermenyse ir 
laidotuvėse dalyvavo nemažas 
būrys vietos Lietuviu.•Z

Cleveland, Ohio. — Rugsėjo 
18 d., 
tuvej patiko nelaime Petra 
Stabui i. Maszinos diržas paga
vo deszine ranka ir sulaužo vi- 
suS*pirsztus.
rity ligonbuti t u re j <

apie 8:30 vai. ryte, dirb- 
nelaime

duktere Augusto 
525 E. Pine ulvezios.

— Jonas McElhenny, 
metu, laike darbo ant elektri- 
kini6 stulpo, Delane, likos elek- 
trikiuotas ant smert. Kūnas ne
laimingo likos baisiai sudegin
tas. Gyveno jisai 136 E. Maha
noy avė., paliko paezia ir du 
vaikus.

— Nedėliojo apie 11:30 
priesz piet paeziule Elorijcmo 
D. Boczkausko pagimdė drūta 
ir sveika sūneli Shenadorio li- 
gonbuteje. Motina ir kūdikis 
sveiki ir po priežiūra geru nor- 
siu ir daktaro.

apie

27

St. Clair, Pa. —Czionais pra
sidėjo misijos Szv. Kazimiero 
Liotuvisžkoje Imžnycioje, ku
rias laikys kunigai misijonie- 
riai J. Vaitkeviczius ir M. Ur- 
bahaviezius per visa sanvaitia. 
Daugybe žmonių lankosi ant 
misijų isz visos aplinkines, nes 
misijonieriai kalini pilkius ir 
pamokinanezius pamokslus 
kurie žmonim iszdesto supran
tamai ir iszmint ingai. Prabasz- 
czius Matulaitis nuoszirdžiai 
užkvioezia visu ant atsilanki- 
mo ant tuju misijų, kurios bus 
del kožno naudingos.

A amas,

Medes ant

Minersville, Pa. —
kuriame gyveno Jonas Valkū
nas sudege lyg pamatu isz ne
žinomos priežasties — viskas 
sudege vidurije. Namas prigu
lėjo prie Frano Auksztakalnio, 
kuris apturėjo
$4,000. Vnckunas tame laike 
radosi prie darbo, 
davė moteriai -
idant nunesztu in banka. Mo
tore taipgi buvo iszejus in 
miestą kada ugnis kilo ir laike 
sumiszimo pamėtė pinigus ku
riu nesurado.

, iszeidamas
400 doleriu

Kasyklos 
žmonelei gyvena

4 4
tu- 

a viza i

Coal Dale, Pa. — 
dirba gerai, 
sutik i m ia ir negirdėt jokiu ne
supratimu, tik turiu pranerti 
apie viena porele, kuri gyvena 
už daug sutikime kaip tai 
las žmogelis, kuriam
byra” ir turi 65 metus susine- 
sze su bobelka turinezia 64 me
tu — abudu yra vede ir turi 
Šeimynas. Toji bobele prisi
plakė prie to žmogaus ir suar
do jo paežiai malszu gyvenimą. 
Sarmata kad tasai žmogus ja 
pristojo ir nužemino ne tik sa
vo moteria bet ir vaikus. G e- 
nau žmogeli atsikratyk nuo 
tosios “pagundos”, nes kitaip 
busiu priverstas daugiau apie 
tave ir tavo prielaidinia apra- 
szyti. Jaigu dagirsiu kad nuo 
jos neatsikratei, tai busiu pri
verstas apgarsyt abieju pra
vardes kad visas svietas žino
tu kas jus esate. Geriau atsi
minkit ant savo senatvės ir 
prisiartinanezios mirties.

— Atsilankęs Sveczias.

vo moteria bet ir vaikus. Ge- 
žmogeli atsikratyk

Worcester, Mass. — Rugsėjo 
11 d. laivu Leviathan, iszplau- 
ke Lietuvon Ona Paksztiene,
su motina p. Juszkiene. Jos pa- 
sisvecziuos Lietuvoj tūla laika 
grysz sekaneziais metais. Rug
sėjo 21 d., Juozas Balcziunas • _  « « « •_ a • A • •I------- -- ----------------- ---------plauke laivu Estonia tiesiog

Nuvežus in Cha- 
> nupjaut 

ranka. Buvo manyta kad gales 
iszgelbet bent pora pirsztu, 
bet buvo perdaug sukonoveik- 
ti ir rekejo nupjauti visus.

Tai pasekme skubėjimo dar
be. Petras Stabulis jau ilgus 
metus dirba White Motor Co. 
Gyvena 655 E. 79th St —D

Brooklyn,. N. Y. — Veik vi
sos 
dabar “bizi”. Darbo yra, tik 
dirbk. Bet dirbdamas neineina 
in programa tulu Bolszevike- 
liu, kurio, nors szapojo dirba 
isz visu jogu, bot paskui raszi- 
neja in savo organa kad girdi 
bosas pamokinti reikia 
kada jie turi darbo.

— Nedelioj Millers Grand 
Assembly saloje, i n vyko vestu
vių pokilis 1 
jos nario ir 
janczkausko. Dalyvavo daug 
svecziu ir visi turėjo triuksz- 
mingai linksma laika.

Lietuviu kriaueziu szapos 
“bizi

Cambridge, Mass, 
nais buvo juokingas 
mas. 
deikis su savo žmona 
važiuoti Lietuvon ir paprasze 
namu savininko, kad padėtu 
jam nueit in banka pinigus at
siimti. Juodeikis buvo papras
tas darbininkas, bet vaiku ne
turėjo ir dirbdamas ilgus me
tus su paezia dirbtuvėje, 
czedino $10,000. Namu savinin
kas padėjo Juodeikiui nueiti 
bankan ir parsineszti $10,000. 
Juodeikis bijojo, kad tu pini
gu kad isz jo nepavogtu, todėl 
iszeidamas isz namu kiekviena 
syki visas duris ir langus isz 
vidaus užrakindavo. Bet sztai 
viena diena pareina 
Juodeikio burdingieris su 
vo draugu ir girdi kad toileto 
kažin kas daužosi ir 
duris. I 
ras, todėl nieko nelaukdamas 
eina prie toileto (vikados) ir 
žiuri, kas ton per szpukas bel
džiasi. Atrakna duris, ogi pa
sirodo, kad ne szpukas, bet tas 
pats namu savininkas, 
padėjo Juodeikiui pinigus isz 
•banko parsineszti. 
įtoilpte užkluptas,

HU-

namo
sa-

verezia
Burdin'gieris drąsus vy-

!

kuris

’dabar

Operetes Draugi- 
vaidintojo, 
Dalvvavo

Ža

—V.
NAUJI MUZIKALISZKI 

LEIDINIAI.

Ka tik iszejo isz spaudos, 
Trys Muzikaliszki Kuriniai, 

y

M uzi k a 1 i szk i Kuriniai 
gaidom su 
ant piano.

Mylėkie Tėvynė
Man Tinka”
Audra Girioj

, y 
y

žodžiais (dainos)

1.
2.
*>

4 l

4 4

4 4

Bijūnėlis

50c.
50c.
50c.

miszram cho-4 4

rui, keturiems balsams, iszeis
Spalio menesi, 21-d. $2.00

Komponuoti ir iszleisti J. A.
, visi yra labai gra-Zcmaiczio 

ir nesunkus skambint ant 
(t.78

žus, 
piano.

J. A. Žemaitis, 
315 S. West St.

Shenandoah, Pa.
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SESQUI
CENTENNIAL CITY

Nedeliomis 3 Oct. ir 7 Nov.
Isz Ryte

Shamokin ............................ 1:30
M t. Carmel.............................. 1:30
Ashland ........................\* * * 2:21
Girardville................... ?... 2:28
Shenandoah ........................ 2:00
Mahanoy City (Preke $3.25) 2:49 
Tamaqua (Preke $3.25) .. 3:lt

Grįžtant specialia treinas apleis 
Philadelphia 7:30 vakare ta pa- 
czia vakar in virsz-minėtas sta
cijas.

$3.50
Reading Company

DU B ELTA V A5 
TIKIETA3

4 Reading 
alinęs ,

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.

Netikėtai 
jisai apsi

pylė prakaitu ir nežino ka sa
kyti. Pasirodo, 
inlindės in toileta per 
o isz toileto norėjo 
in Juodeikio kambarius. Klau
siamas, kokiu velniu jis tenai 
inlindo, namu savininkas ome 

, buk 
” apaezioj, tai 

paipa pafiksyt.

kad jis buvo 
Įauga, 

insilaužti

teisintis mikeziodamas 
vanduo “lyknas
jis norėjos “paipa pafiksyt.”

Nueita apaezion pažiūrėti 
kur tas vanduo “lykina,” bet 
pasirodė kad lubos 
vanduo niekur nevarva, tik 
ant žemos matomai tvezia bu-• r

lyk i na, 
sausos ir

nevarva,

y y

vo vandens palieta, turbūt su 
žinia tos moteriszkes, kuri 
tenai gyvena. Ir taip tos 4 4 pul
pos fiksyt” visiji nereikejo.

—Keleivis

ŽYDISZKAS SfcVARUMAS.

— A r t u 
maudaisi L..

— Jau antru kartu, ha ma
tau, kad tai yra reikalinga. Ka
da nuėjau 
karta,
kamzole, kuria pamecziau pra- 

,<4tatįneta.

Ickau tankiai

maudytis pirma 
tai isz syk suradau savo

, —: Nu, kaip tu ja suradai?
.((777*J( Labai lengvai. (Pasiro
do, kad jaja nosziojo po marsz- 
kiniais.) *

ISZMINTINGAS JONUKAS.

nuo
Staigai Jonukas pa-

Jonukas ir Onute bovijosi 
obuoleis, kuriuos aplaike 
motinos, 
szauke:

— Ar žinai ka Onu'k, bovi- 
kimes in Adoma ir Jeva.

— Gerai, bet kaip tai da-
rosi 1

— Labai lengvai Tu mane 
prikalbyk, kad suvalgycziau 
tavo obuoli ka tau mama da
vė. *

ANT PARDAVIMO.

Dveji namai ant viso loto, 
randasi Frackville, Pa., 
Spring Street persiduos 
brangiai. Norintieji pirkti gali 
pirkti puse loto už $3,500 arba 
visa lota už $7,000, todėl gera 
proga insigyti gerus namus 
geroj vietoj. Priežastis parda
vimo sužinosit pas savininku. 
Atsiszauikit po sziuo adresu:

Mat Mitchell, 
507 W. Centre St.

Mahanoy City, Pa.t.78)
•>

ANT PARDAVIMO.

ant 
ne-

Du lotai 50 pėdu per 100 pe- 
du;~ffntr Fartoys Estate arti 
Park Crest. Kreipkitės ant adT 
reso (t.79

k

Mrs. Doyle
530 E. Pine St.

_________ SAULE

PHVA5HRI.
t '

Jonas Griženas jau ketvirtas 
menuo bo darbo. Po keletą kar
tu jis buvo aplankęs visas 
miesto dirbtuves, bet visur 
iszgirsdavo trumpa, atsakymą:

Nora, nieko tokio nenuma
toma, inmone placziau nesi
vysto ir tt. Keletui dienu buvo 
gavės darbo pas viena rango
vą, kuris naujai statomam 
name invalidus vidaus i n rengi
mus skubai turėjo atlikti, bet 
po to niekur daugiau nebera
do. Visa, įkas buvo užsilikę, nedo. Visa, kas buvo užsilikę, se
nai iszaikvojo. Gauti pinigai 
už parduota atsargine, pora 
batu ir pataline taip pat isz- 
seko. Dabar jau treczia diena 
kaip Jonas vaikszto gatvėmis 
nevalgęs. Ausyse spiegia, ko
jos isz nuovargio pinasi, sieloj 
— tylus skausmas.
Griženas sustodavo ties kniu- 
tuviu vitrinoms. Tvarkingo
mis eilcpiis prikrauti langai 
invairiu spalvuotu dežucziu. 
Gražiai supresuotas sviestas, 
deszros, sūriai ir duona. Daug 
duonos. Sznerves putėsi, kaip 
medžiokles szuniui, užuodu
siam pėdas, viduriai doge, 
akys tik valgė tik valgė viską, 
ir duona ir deszras ir sviesta. 
Per duris skubiai iszeidavo 
pirkėjai, ir jam rodosi, kad jie 
savo ryszuliukus nesza visai 
bejokio atsargumo. Jis lydėjo 
juos ilgu, bevilcziai 
j amu žvilgsniu,

Kurtais

maldau- 
bet tik tie 

žmones in ji nekreipė jolkio dė
mesio ir greit pranykdavo gat
ves nuotaikoje.

* II.
Szviesi pavasario saule savo 

žerineziais spinduliais meiliai 
glamonėjo miestą. Jos gaivi
nanti jėga skleidė linksmybe ir 
džiaugsma. Per pravertus na
mu langus veržėsi maži zui- 
kucziai, kurie vikriai szokine
darni po knmbhrio lubas, grin
dis ir sienHs linksmai žaidė. 
Puiki ir 1 iiikshii diena iszkvie- 
te in gatve (latig gražiai apsi
rėdžiusiu ponu ir poniu. Kitlk- 
vienas ju linksmu 
szypsanezomis 
užimtas tilk'savimi, 
plyszusi darbininku

takelius 
aukles

void u ir 
ak imi Š buvo 

ir in nu- 
nei vie

nas nokreipe nei mažiausio do
mesio. Griženas beeidamas at
sidūrė ties miesto sodu ir be
valiai inuko jame. Po gražiai 
iszbarstytus smėliu 
a u ksztoso karietų kęso
vežiojo sziltai aprengtus kūdi
kius. Ant suoleliu linksmai 
szenkucziuodamos sėdėjo jau
nos poros. Viename sodo pa- 
kraszty pilnaus veido su pliu- 
szine, juoda skrybėlė gražus 
vyrisz)kis įkaite laikraszti. Jo
nas kaž kaip bevaliai sustojęs 
ties juo dusliu užsikertaneziu 
balsu prabilo pirma karta gy
venime:

— Ponai, duok... kiek nors 
duonai — nevalgęs....

Daugiau isztarti nebegalejo. 
Asztrus skausmas suspaudė 
szirdi. Indubo veidai isz gėdos 
paraudo. Gražus vyriszkis ne
pasitenkinęs pasižiurėjo.

— Kas, nori turėti pinigu, 
privalo dirbti, ruseziai pasakė • •
JIS.

Atstok
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NEPAPRASTAS TRI-KAMPINIS tiltas.
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valgyt

f*

— Ponai, duok 
noriu — duok.

susimildamas!
Ndkliudyk skaityti

— Duok... Asz gi ne
— Szalin, valkatai
Viskas: alkis, nuovargis pik

tumas — isz karto susispaudė 
in baisia kieta kamuolį, pas
kui iszsipute, plyszo ir apipilė 
Joną didele karszta banga. 
Tukstancziai žiežirbų suspin
dėjo oro, ir lyg per kaž-kekias 
akmenų krūvas lipdamas ju
dėjo jis vartų link. Pasiekęs 
vartų Griženas smarkiai atsi
duso. Pažiurėjo in sėdinti poną, 
sumojo sustingusia ranka ir 
užsitrauikos. iki pat antakiu 
kepure iszejo in gatve ir vėl 
žingsniavo, pats nežinodamas

užsitraukęs, iki pat antakiu 
kepure iszejo in gatve ir vėl 

kur, su didreliu skausmu žhv 
redamas priesz saVe *in toli, 
kur gatve raitėsi kaip baisus 
gigantiszkas kirminas. Galu 
gale Griženas sustojo ties kaž
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Zanesville, Ohajas, gėrisi tuom, kad turi nepapraseziausia tilta ant svieto. Tiltas pa

darytas isz konkreto ir eina per Muskingum upia ir yra tri-ka m pinks, vedantis in tris dalis 
miesto. Paveikslas nutrauktas isz eroplano.
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AMERIKONISZKA FLOTA GUANTANAME.
Guantanamo, Kuboje, 

Kubos, daugiau nepavelins laiky- 
; paveiksią nutraukė

Amerikoniszka flota, kuri laikydavo savo metines manevras
kas metas laikys szimePpasku tini karta, nes prezidentas 
t------ - *...................... ............................
isz eroplano.
li lenais manevras. Ant paveikslo niutome Amerikoniszka flota, kurios

gaivinancziu,czia gaivinancziu, pusziniu 
miszku. Jonas drebėjo. Galvo
je insmeges sunkus tamsus 
kamuolys, koja lenke szvinas, 
viduriai kaito. Jeigu lentos bu
tu valgomos, Jonuas griaužtu 
jas. Jei reikėtų gavimui kąsnio 
duonos szliaužti kilometras, 
du jis szliaužtu ir

Viskas, kas tik buvo 
žmo- 

— viskas rodosi 
nereikalinga, be praszmcs, ir 
tik vieml noras 
aiszlkiai tiksli: valgyti

duona.
matoma aplink:
nes dangus

ti, valgyti.

pasiimtu

namai,

viena mintis
valgy

in.
Graži saules szviesa 

žel pradėjo nykti. Lengvas vė
jelis kuteno ausi ir glostė vei
de szvehius debesėliai, kurie 
de szvolnus debenseliai, kurie 
vikriai vienas kita pavydavo, 
susiliedavo ir banguodami to
se dangiszka kelione.
si i nik o vakarop. Siaura, tusezia 
gatvele iszejo Griženas in di-

Gasdinan- 
sznioksztė milžiniszka 

Pasirėmęs užtvaros bai-

pama-

Diena

deli, medini tilta, 
ežiai 
upe.
siomis akimis Jonas žiurėjo in 
putojanezia versmo ir pamato 
savo virpanti szeszeli. Ir jam 
rodėsi kad jis persiskyres in 
dvi dalis, kuriu viena czia, o 
antra — ten apaezioje kuriai 
nereikia nei valgyti nei gerti. 
Grižena bežiūrint pajuto vi
sam kupė nepaprasta silpnu
mą ir nuovargi. Stambios asza- 
ros tamsiu atsiminimu iszauk> 
tos, apklojo blakstienas. Ir 
staiga visai silpnai, kaip gęs
tanti tamsumoje žvake suszvi- 
to tolima tyli mintis, kad tas 
virpantis apaezioje šzefezelis 
kvieezia in tikrąjį tikslą ir 
tas tikslas — tyli vienoda ra
mybe ir atilsis.

Grižeiiąs iszleto peržengė 
užtvota ir papūtos galva szoko 
žemyn. Užgautas krintaneziu 
kunu vanduo smarkiai su- 
pliaukszejo iszmesdamas dau
gybe blizganeziu lankeliu. 
Melsvoj padangoj tebežaide 
szvolnus debesėliai.
1 — Kazys Kiela.

PRANESZIMAS
—

Jeigu norite gero užtikrinto Insu 
ranco; Insurances kas apsaugoja 
jus laike ugnies. Gaukite nuo

Parmlev. 17 S. Catawissa St.

A

VARO AUTOMOBILIU SU KORNINIU KRAKMOLU.
Valstijų komikai iszradoPo ilgo laiko bandymo, Su v.

nauja būda varymo automobiliams. Vietoje gazolino naudoja 
komiui krakmolą. Žodžiu, galima naudoti bile kokius gru-
dus. Komikas Noel daro bandymus su tam tinkamu motoriu.

i

STENGĖSI ISZSIGAUT ISZ KALĖJIMO.
Baltramiejus Vanzetti (ant kaireses) ir Nicolo Socco, ku

rie keliolika motu adgal likos apkaltinti ant viso gyvenimo in
kalėjimą už nužudinima kasieriaus Bostone, aplaike nauja 
perkratymą bylos, nes pasirodė kad visai nekaltai li'kos nu
baustais, nes tai buvo darbas žmonių kurie augsztai stovi po-

ti




