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ISZ AMERIKOS
ATSITIKIMAS SU KEL
NĖMS, VISZTA, MUNSZAINE IR BALTPLAUKIA.
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Isz Visu Szaliu
ISZGIALBETAS.BA TIKĖJO
IN SAVO SAPNA.

I .olidoii,
Transvalinje, isz
aszl noni u ( larbiniuk u kurie iii
uleido m (»: iIiau>1'" auk>o ka
\\’ i I \\ a t e rsa nd,
kla
ii-vl io
300(1 metru, siigryžo gyvu tik
tai vienas žmogus. Lž savo ne
jima
paprasta i szgia
<zgia I1 be
liejimą
nuo
gas s;
"inert, yra dėkinga."
sapnai ko
k i turėjo diena priesz tai, kn
ris ji apsaugojo.
11 ell< I i i k i S (diver sapnavo
buk likos užgria nt as kasvk lo
siu ir stengėsi savi' iszgiaIbeli.
Ant rytojaus nusidavė in dar
l>a su didele neramybin ir pri
jau! imu pri>ia rl'i na nezios nela i mes.
Jisai pats apsako srkaiirziai
apie laja nelaimia: Priesz bi
sileidima in kasiki as, apsuk ia u
savo draugui a^iie sapna. Jisai
ma ne iszjnokej ir pavadino
s/.eszk n. I nsi leidom in kasvklas, laike darbo pradėjo lubos
griut i. Szmolas akmens kirto
man in galva ir daugiau nieko
nozi noja n. Kada a įsi kvotėja u
buvau užgriautas isz visu szaliu. 'I'urejaii prie saves tiktai
viena zapalka ir nežinojau ar
ja uždegt ar ne. ( /.degiau. Arlimoje radau szmoteli žvakes
kuria uždegiau. Paregėjau, jo
įdėjo sskersai ma
didele balki* gulėjo
nos ir tas mano apsaugojo nuo
sinerties. Aplinkui giliojo mano draugai, visimegyvi.
'Tame atsiminė man mano
sapnas, pradėjau praszalinet
griuvėsius su didžiausiu atsar
gumu. Dirbau ilgai, tame paju
tau szviežia orą, ant galo iszsigialbejau. Mano draugai už ke
liolika valandų atėjo in pagialba, ai kaso griuvėsius ir rado
mane gyva. 'Taigi si ipnas, kuris
mano persergejo, davė man
proga kaip iszsigialbet isz ma
no gyvo kapo.

Boston, Mass. — Nemalonus I
' •6^4
patiko
jauna
ko
j
a t si t i k imas
munista Petra S....viezin. Buvo
tai Sukatos rytas, Petrukas bu
vo pilnas gyvybes, kaip jau
nas versziukas, atsikėlė, apsi
1 .<*,
B
prausė, inkiszo kojas in naujos
pasiutas kelnes, o kad laja die#>• : *
‘ * ♦:<
nutari* praleisti
na nedirbo, nutarė
puikia diena art imam parke.
Indeju in maža krepszi (suit
keis) kepta viszla, bonka munJ: f
szainio kuria gavo nuo gaspa
dines ir insidejo in naujos kel
nes 7>0 doleriu ant eksponsn,
manydama^ tni'eti gerus laikus
sn savo “ Iavorszrziais ir tava
' v
4
4
I
ris/koms.
Bet gi Ink i s kitaip atsitiko
m* kaip sau Petras mausti'. Ei
damas ant k a ruko, pa regi* jo
patogia szviesplauke su nekal
toms akutėms, pasivijo, susipa
Garelis M aterloo tiltas per upe Thames, Londone, lik<..
žino ir ji sutik o dalvbauli ant
pra>zalintas q ant jojo vieto< |>;i>talylas naujas, Ant kair p <, » <
“pikniko. “
Pel rūkas nuvežė savo szvies matmuo sena o ant deszinos nauja kada ji baigė slidin i i
plauke in parka ir apsistojo
krumnosia atsitolinia nuo visu sk ri<» st a su ilga vuua.
[motina nelik kad padaro ma
žmonių. Szviesplauke pradėjo
Tyrinėjimas iszrode, jog I a ■ I o n i a nsi kūdikiui dalyku, bet
pjaustyt visztelia, o Pet rūkas ja bjauria “operaciji
papil taip pat užtikrina jam sveikadirstelėdavo in bonka teip tan de >ena kaimuoto vad i na ma ta. Motinos pienas labiau isz
kei jog neužilgio ant dugno pa- AmariHa. Are>ztavoti prisipa gi 'Įlįsti kudikius vasaros laike,
siliko sausa.
žinę, Imk v i sada teip daro su negu kitas kokis būdas. Maiti
Kokia buvo pabaiga tojo kūnais t uju, kai rie mirszt a ant nimas, vienok, turi reguliuoja
pikniko, tai Petrukas nejiame- nežinomos ligos, o jeigu to no mas t riju aarr ket uriu valandų
*
ne* ■Riihi'ŽPi rr/auigo, m kada padu ro,
ta d a *in »bns7.i i hTlrrr> karpais, ir nereikia leisti vai
pravėrė akis, net persigando, ateina namo pa - saviszkius ir kui persivaIgyt i. Sveriant kas
Saviesplaukes nebuvo
arti. užkreczia t a ja liga terp juju, >an va it e parodys ar vaikas auGulėjo ant žoles be kelnių ir bet kada >u vinimi prikala ji ga gerai ar ne, nors nereikia
dingo viskas prie dugno grabo, tai jau ne l iket is, kad vaikas t iek pat
ezeveryk n
drauge su szviesplaukia ir basziiiiikas d a n g i a u nesiigryž augt u szillame ore, kiek vesiaauksiniu ziegoreliu.
ta namon, — Ariri ne tamsus me. Nereikia atimti vaiko nuo
Ka ežia dar et ? nubėgo prie žmonis!
molinos pieno vasaros laiko.
jJovinezios tak<i. paliepė vež
Xera jokio kito dalyko, kuris
t is pas savo dranga ant Su Bi
Kaip maža vaika
g<‘ di užimt i mot inos pieną. .Jis
mer ui vežios, kiniam apsakė
vra t inkamiausias nes turi tam
apie savo a t si t i k ima. Draugas
užlaikyti sveiku t ikras maisto ypalvbes, ir už
paskolinu kelnes, davė ant
tikrina apsaugojima nuo ligų.
vasaros
laike
st ryt kario ir Petrukas gavosi
Jei, ant nelaimes, vaika reik
GYVULISZKAS PASIELGI
laimingai namo.
labai
li
rili
ies,
nuo
t
u
atimti
Mažas
MAS DVASISZKOJO. JOJO
\aika<
reikalauja
Teip tai užsibaigi' at šit i k i
gauti
szviežiausi
ir
>
varbu
AUKA YRA 13 METU
mas s;, viszta, miin>zaine, nau tam tikros pri oži n i >s vasaros
szvariausi
pieną.
Pienas
t
uri
MERGAITE.
joms kelnėms ir nepažystama laike. Ten kur oras ėst i s/.iltas
būti
almiožtas,
kad
tiktu
kiek

rzvii'splauke. - Pamokinimas ir drėgnas, vra didžiausis pa
Pueblo Olives, Argentina. —
vieno vaiko reikalavimams.
vojus.
Mažo
vaiko
^žilumos
re

isz to yra: neuž'iduok >u tuom
'Ta galima padaryti tik su gv- Sziomis dienomis Argentinoje
galia
vimo
mekanizmas
viu
katra nepažysti.
iszsiplete žinia apie labai žema
opesnis negu užaugusio, ir dėl ( lytojo patarimu, kuris supranta vaiku mailinima. Kas tik — gy\'uliszka kunigo pasielgi
to
greieziau
ir
lengviau
siigen
PERSISKYRIMAI DAUGI
mą. Gyventojai biustai pasi
da. Su tinkama priežiura, ma- liecziasi pieno turi būti užNASI TERP VEDUSIU
laikomas kiioszvariausiai. Kad piktinę nesza protestus. Laikzas
vaikas
gali
lengvai
|
pergyNESUTINKAMU
užpildyti
užpildy
ti
kunigą
Imt i t ikrai atsargiais, pienas, raszcziai
vent i vasaros kar."Z<-zius.
PORELIŲ.
kad ir eert ifiknotas, turi Imti smerkianeziais straipsniais.
Sziluma labai nuvargina ma
Washington, D. (— Pagal
Isz Pueblo Olivos miesto,
virintas ir pasteurizuotas pirm
ŽUS vaikus. Prisidėjus < lar blovaldžios surasza tai New Jer
()livos parapijos kunigas Anduosiant
vnikui
gert
i.
sey praeita mota apsivedi' 27, gani valgiui, m.iži vaikai daž
tonio
Eleuri't žiauriai nu«—F.L.T.S.
-------------------------nai
atsiranda
pavojingiioso
pa
6f>2 porelių o persiskyre 218(1.
kriaude trvlikos metu amžiaus
Meti' 1923 buvo 28,920 szliidm dėjimuose. Reikia "tengt is szi- Isz Lietaviizku Kaimelis nekalta mergaite vardu Adria
o 1,834 persiskyrimu. Isz tojo loma siimažint i kuodaiigiauna Marty. Vietinis laikrasztis
suraszo pasirodo, kad valstijoj šiai. Kad lai padarius, nerei“(Tit ica
Kritika patalpi•
Augusto
16Scranton,
Pa.
New Jersey pasidaugina per- kia vaiko la i k v t i a nt saules, la diena bus didelis iszvažiavi- no kunigo paveiksla ir nussisk vrimai. Kas isz to? Tasai Jam reikia leisti ilsėtis pavesy, mas isz Skrantu in Klinliurst’a kriauslosios mergaites.
skaitlis parodo aiszkei gyveni k u r t v ras <»ras jam prieina- Pa., ant ukes Seserų Jėzaus
Buvo sziteip: Vienam vieszmą terp vedusiu poru, kurios mas. Pražūt ingas dalykas vai Nukrvžiavoto. Bns szokei Lie- buty nuskriaustos mergaites
tankei nesupranta gyvenimo ka neszti tarp dideliu miniu J tuviszki ir Amerikoniszki, dai motina padavė savo tdiikrele
iszlygas ir jojo sunkenybes, arba leisti jam miegoti kam nos ir lenkt vnes. Remeji'i szio tam kunigui, kad jis atiduotu
bary, kur oras neineina. Kuo
privalumus ir priderystes.
ja in klosztoriu mokintis. Kun.
kasierius
yra
;
iszv'ažia
vimo
J
met oras vra
v ra drėgnas, reikia
Antonio Fleuret parsivežė mer
A
Ifonsas,
Tėvas
Tėvas
Alfonsas,
pirmininke
PRIKALĖ LAVONA VINIMI vaiko drabužėlius nuimti ir jo Pe|rone Baltrnszaitiene, rasz- gaito, Adriana Marty, in savo
kūneli plauti drungnu, arba
PRIE GRABO IDANT
namus, Olivos’jau, kur jisai
liniukai
Juozas
Aimanaviczius
du
vandenin
vesiu
arba tris
NESUGRYŽTU.
žadėjo mergaitei nupirkti gra
ir
Marijona
Jodaueziute.
sykius per diena. Reikia jam
žias paneziakas ir czeverykus,
Aneargo, N. Mex. — Mažam duoti daug atvėsinto virto van
jei ji sutiks eiti su juom gulti.
Connerton,
Pa.
—
Vincas
kairnelije San Hilario, palieijo dens gerti tarpe valgiu.
Sziukus 42 metu senumo likos Mergaite griežtai atsisakinėjo
Vaiko drabužiai t uri but i
isz nežinių atidengė baisu pa
užmusztas Hammond kasyklo ir pradėjo raudoti. Tada kuni
pratimu terp tenaitiniu senu kuidengviausi. Sziltame ore je per eksplozija parako, pra gas, negalėdamas inveikti mer
Meksikoniszku gyventoju. Kė vaikas g ali Imt i t ik su palute eita Ket vergą. Nabaszninkas gaites žodžiu, panaudojo spelės dienas adgal mirė kaimie ir marszkinukais, kurio neturi paliko paezia ir viena vaika.
ka
apmusze ja ir užgeses
szviesa, pasiguldė su savimi
tis Toyah, o kad staiga mirtis rankovių. Palutes reikia dažPARSIDUODA TRYS
nužiurejima
ap- nai rnainvti.
pabudino
in lova. O kada jis užtektinai
FARMOS.
Svarbu vaika apsaugoti nuo
pasotino savo gyvuliszkus jaus
szviestesniu žmonių , pranesze
apie tai valdžei kuri pribuvo uodu ir mirsiu. Tai galima pamus, nožmoniszkai nuskriausUž tai kad noriu apleisti far- damas nepilnamete mergaite,
in kaimu atkasdami lavona. daryti pridengiant jo lovute
meriavima tai parduosiu tris tai atidavė ja in kliosztoriu,
Palicije labai nusistebėjo kada t inkleliais.
Svarbiausiasi
pamate prikalta lavona prie
dalykas tai geras farmas pigiai. Jumis pa prie miniszku mokintis. Mer
(65 gaite pabuvus kliosztoriujo ke’
grabo, o ypatingai rankos, ko- vaiko valgis. Geria
tįsis būdas tiks szios farmos.

gaito apžiūrėjęs, paroiszke kad
už dvieju menesiu mergaite
bus molina ir tuojau ja iszsinn
te in Ahari'z’o ligonine.
Nuskriausta niergaiti' pasisklindi' savo mot inai greitai
po t noni, kai kunigas ja apdraski'. Bet motina griimojanežiai uždraudė du k t erei k a
priesz kunigą apie tai pasaky
ti. 'Todėl mergaite ir tylėjo iki
jai prisėjo kreiptis prie gydy
tojo. Dabar gi viskas iszejo
aikszti'ii.
Z0K0NINKAS “BAZILIUS * *

PERSIMAINĖ ANT
MOTERES.
Gar
Budapeszt, Vengrai,
singam kIiosztorije Osidukani
kilo didelis siimiszimas. Priesz
svietii.ia ka
kari'
re gyveno jame
ga į si ngas po visa aplinkiniu
levas »» Bazilius,
/.(ik on ink a s
pas kuri atsilankydavo daugy
be žmoniu isz \ isii szaliu ir to
limu aplinkiniu, kad ISZ JOJO
ranku aplai’kyti palaiminima.
Buvo jisai pagarsėjus kaipo ži
nantis g«'rai Raszta Szventa ir
buvo didelei dorans gyvenimo
kaipo pustelninkas.
Praeita sanvaitia tasai die
vobaimingas zokoninkas mirė,
pergyvendamas 90 metu. Kada
perdetinis zokono paskyrė bro
lius ant pa rengimo velionio
kuna ant palaidojimo, nusiste
bėjo broleliai nemažai kada
nurėdė savo dranga ii- patemino, kad tai buvo.... motore.
Kliosztoriaus regula buvo, jog
visi zokoninkai turi nesziotĮ
barzdas, bet “tėvas” Bazilius
turėjo vos keliolika plauku ant
barzdos, panaszei kaip ir dau
gelis senu bobelku turi. Lyg
velvbai senatvei lovelis buvo
smagus, dirbo sode ir kitokeis
darbais užsiiminėdavo.
Priežastis instojimo in zokotokia
ua buvo
tokia:: Keturosdeszimts penki metai adgal, ko
kia lai motore ketino nužudyti
savo v v ra ir trejetu vaiku, o
po žudinstai ji ji dingo nežino
kur ir josios palicije niekad nesnseke. In kėlės dienas po žudinslai atėjo iii kliosztori pas įrodžius vyriszkai, likos priimta ir prisiėmė sau vardu
4 4 levas” Bazilius.
'Tasai atsitikimas padare ne
mažai nesmagumo del zokoninku kurie turėjo apie tai pada
ryti raparta ir nusiunsti iii Ry
ma.
4 4

CZEVERYKAI BABASA.

Picziulis iszvažiavo su reika
lais in Eiladelfije, km* kėlės
dienas ketino užtrukti. Katre,
jojo prisiegele kuri pasiliko
Park Pleiso peczeje, raszo pas
savo vyra gromata, primena
idant nupirktu jiai viską kas
paraszyta gromatoje ir ant ga
lo dadave idant jai pirktu czevervkus ba basa.
Picziulis pirko viską ka pacziule reikalavo ant galo nuėjo
iii Lietuviszka sztora, pirkti
prisiegeliai czeverykus. Klar
ka jam rodo visokius; tieji yra
Walkover, o tiejei Dotiglaso,
kiti Queen ir 1.1., bet Picziulis
krato su galva ir sako:
— Tokiu nenoriu,
duok
man czevervkus Babasa.
— Teip Babasa, naujausio
padirbimo.
Klarka trumpai pamislino,
stuktelėjo sau in galva ir dasiprato kokiu czeveryku Picziu
lis nori.
— Teip, teip, turiu,
turiu sziur

ISZ LIETUVOS

Kaunas. — Kaimia NiksztcSUDEGINO SAVE GYVU
ANT SUKRAUTO LAUŽO. liuosia, vienuosia namuosia,

Jasiszkei, Railviliszkiu apsk.
— Kokis tai .Julius Loezoris,
panaudojo nepaprasta Imda
atėmimo sau gyvasties, Sunesze daug malku iii kaimyno pil
ti, kur sukrovė dideli lauža ir
uždegi'. Po tam perpjovė gvs
las abieju ranku, koja ir szona,
susiriszo leneiiigu i r
ant deganrzio laužo.
Bevaitojanl isz didelio skau
smo, žmonis iszgirdo, subėgo ir
iszlauži' pirties duris, kur rado
ji ant deganezio laužo. Būda
mas da prie pilno proto pasakė
žmonims Imk todėl iszrinko to
kia mirėžia, idant slifezei eiti
iii (langu, nes kas niiku'iiezo ir
aplaisto krauju savo griekus,
tas eina staczei in dangų.
Loezoris
buvo apszvieslu
žmogum, lanke dvasiszka se
minarijų, buvo kariumoneje už
valdininką, bet Imvo priver
stas apleisti, nes pats suprato
jog jam protas maiszosi. Nelai
mingas da gyveno ant ry tojaus mirdamas baisiosia kankošia.

ATSARGIAI SU FRANCIJA.
A’ilnius. — Po X’ilniu ir apy
linkes sukinėjasi invairiu agentu, kurie kalbina bedarbius
važiuoti in Erancija , kur esą
darbu. Kad ten darbu gali susi-

— ncafcftjojame. Bet kad
ten musu žmones esti nežmoniszkai isznaudojami — tai vėl
netenka abejoti. Nesąžiningi
inmonininkai, matvdami, kad
musu iszeiviai nemoka franciszkai ir neturi pinigu sugryžti atgal, paskutine sveikata isz
j u iszmyga.
Mums pranosza, kad Traku
apylinkėse labai daug kas in
domaves dideliais uždarbiais
Erancijoj, nes agentai teip kal
boje žmonoms. Bet kai pasta
ruoju laiku pagryže isz Erancijos pora trakieczin kurie peš
(i vyžomis apsiavė ir, vieton
drapanų, skarmalais apsisskarmalojo, paroje ir apie savo
vargus papasakojo, tai visi da
bar nutilo ir apie ‘ ‘ didžiuosius
uždarbius” ne užsiminti nebenori: mat suprato, kad tu uždarbiu ijei drapanoms sii apsiuvimui neužtenka.
džiaugdamasis, jog gi Iii kni il
gai surado Babasa czevorykus.
Atvažiavęs namo,
apsako
prisiegolia i apie savo kelione
ii’ jog pirko jiai ezevervkus
Babasa.
— Kas tai per ezeverykai ?
— užklauso jojo paeziulo.
— Na juk man raszei gromatoje idant pirktau tau czevervkus Babasa!
— O tu kvaili! Juk asz tau
rasziau jog neturiu czeveryku
ba esmių basa — ba basa!
Picziulis daugiau nepirkiuojo savo moterei czeveryku nes
kur ji sutikdavo dniugai, tai
vis jam primydavo czeverykus
“Babasa.”

Paskutines Žinutes.

V Konstantinopolius. —
Smirnoje drebėjimas žemes su
griovė keliolika kaimu; kelio
lika žmonių užmuszta.
11 Providence, K. L — Per
trūkimą samogonkos, Maks ir
kad turime tokius czeverykus. Harry Greenfield likos uzIsztrauke isz bakso pirmuti- muszti. Eksplozije suardė puse
nus inoteriszkus czeverykus, namo..

paduoda
mas:

KUNIGAS PANAUDOJO
NAUJAUSIA BUDA ANT
ISZVARYMO VELNIO.

pas likinczius žmones ome ir
apsigyveno velnias ir pradėjo
“ vaidintis.” Dažnai vakarais,
o kartais ir dienomis pradėda
vo pilstyti žvyrą, žemes, ak
menis ir kit-ka. Negelbėjo nei
ant misziu davimas, nei meldimasis. Galu galo nutarė isz
naujo namus paszvontinti.
Paskirta diena atvažiavo ku
nigas ir susirinko daug apylin
kes gyventoju. Isz karto pra
dėjus szvent inl i, buvo ramu;
bet tuojaus prasidėjo žemiu
pilstymas ir kit. Bot kunigas,
matyt, buvo neteip “kvailas,”
kaip daugelis mane ir tuoj nu
matė, kaip reikia ‘szventinti.’
'Tuojaus jis paliepė esantiems
ten žmonoms apsupti troba ir
nieko iieiszleidžiant visa ((‘my
li, o pats su savininku suderojo ir sumokėjo už trioba pinigus, reiszkia
nupirko.
Tada jis pasako, kad jis ja
sudegimas, nes jau kitaip nogalima esą iszvaryti velnias; ir
jau rengėsi degti, kaip tuo lai
ku nuo trobos virszaus, jauezio
odoje nulėko “velnias
velnias” ir pa
sileido bėgti. Kunigas vytis ir
sugavo... O gi žiuri, kad kai
myno sūnūs, inlindes in oda, ir
“vaidenosi.
vaidenosi.” Ūkininkas tuo
met gražino kunigui pinigus, o
tasai prisipažino ir parupę vi
sus “ vnidiniinosi”. iuraukiu^
inrankiu§.
Daugiau jau niekuomet nCsivaidindavo.

Dubininkai, Marcinkonių p.,
Gardino aps. — Dubininku kai
mo jaunimas nors neskaitlin
gas, bet ir nelaimingas. Gegu
žio 17 diena buvo vestuves, |lcr
kurias teip prisimaukė pusber
niai degtines, kad pradėjo lak
styti, kaip paszele ir galutinai
susimusze. Viena net Marcinkonysna policijon atvožė stikruvinta, kaip meitėli.

Vilnius. — Palikimas. Aja.
Wroblovskio inkurtas knygy
nas ir pavadintas Wroblpvnkfu
vardo knygynu turis 72,006 to
nu. Jis esąs tam tikromis salvgomis valdžiai pavestas. Vit'įa
kad knygynas nebptu iszvežtas isz Vilniaus. Knvgvnas busiąs perkeltas in tpru
tikslui ingytus namus — Tiszkevieziaus vila pas Nori.

Spiec2iunai, Rokisz.kio v.
Birželio 29 d. jaunimas biiVo
surengęs gegužine. Gegužine
atsibuvo su degtinėlė ir poiliais. Amerikiecziui Aleksiejui
pavojingai perdure kakla.
Narkunai. — Birželio 28 H.
atsibuvo gegužine su kumsžcziais. Tai tokius pasilihksirtinimus musu jaunimas rOngirtJ
•

•

•

"

* \

t ., »«

Puszalotas. — Puszaloto miėstelv nėra traktierių. Bet kiek
viena szventadieni ipatyti po
keletą vyruku girtu. Ir dažnai
" *S '
MTS

V ' *

M • ‘

♦

•

apsiniusza. Viona sekmadieni

dvi merginos gulėjo ant szventoriaus girtos, kaip negyvos.
Lietuvos bravorai nepaspės pri
dirbti degtines del vyru ir mo
terų.

— Dikoneliu k. A. Grybas,
per devintini buvo gerokai insigeres Puszalote. Gryždamas
in namus buvo užejes in Dikonus, ten buvo iki ryto. Ryte pa
rėjės žiuri pinigu;— nebera.
Jis sakes,4 kad buvo 150 litu.
Piniginėj buvo ir pasas; pasas
Picziuliui kalbėda 11 Joruzalimas. — Kardino paliktas, bet pinigai paimti.
las Dougherty isz Rhiladelphi- Vyrukas gailėdamas pipigu,
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1 ‘a žiu rujas po platu svietą
net "Z.irpulei per žmogų perbė
ga, o ypatingai sziuo"ia pro’ui
bicijo" laikuose, kaip p laužei
pra"iplat ino p ros t it ucije arba
pah'istuvysta.
Pažiūrėkime pavyzdžiu: kur
\ ra s/.eiinynoje nesupratimas,
moterų stengėsi netufeti dau
giau vaiku. Argi tai nestumia
in prostitucijos glebi. Ar daug
rasi vynų kurie tuo dalyku ne
imtu nusideja * Del to senovės
G ra i k i joi pr< >st i t ucijos narna i
buvo per valdžia užlaikomi.
Kaip kur valdžios at virai
pripažysta prostitucija. Palici
ja kontroliuoja paleistuves ir
pripažysta jujn amata. Bet t oji kontrole jokin budu neap
saugoja žmonių nuo užkreeziamu ligų. 'Tankiai negalima jn
isz pradžia pažyti. Pavyzdžiui:
nuo vieno daktaro
laktaro peržiureji
nio iki kito jos desz.imts kartu
V*gali užsikrėsti ir kitus užkrėst i. Be t<» ir labai baisios ]v( ies
ligų pasekmes \ ra. Janiui
ru ir moterių "t a bos, niigar
kaulio "inegenn t u berk ulazas,
"inegenu minkszteji
gal v
mas, visokios nervu ligos, akiu
ligos, kaulu kirmėlė, žarnn už"idegima", nevaisingumas ir
ilpnejima". yra tai vaisei sifiI H ». Sifilio liga
yra pavojinga
del žmogaus. Jeigu vyras . ja il
na" būdamas. t nrejo si fili ir
kad ji" jau liekasi iszgyd y tas
i r apsivuda. tai vi" vien jo li
pa su k nu peruma m paczia
ir vaiku".
Vokietijoj 1918 mete buvo
apie 65,(MMI vaiku kurie gimė
neregiais
tai >ifilo pasek
me". Pu><* bevaikiu moterių tolel neturi vaiku, Bet m tai
žmonis nežiūri iirr nemažėja
prostitucija. Viename tik Lonloiie ir Paryžiuje skaito stivii
"Zum 600,000 paleistuviu arb.i
prost it ueziu. Mergaitėms knpuziuoja kaip ir bile kokm ta
\"ru.
< > i "Z ko prasideda tos pros
lit utes * Apie tai yra tam tikru
tvrinejimit, kuriais < •zia priduriu. Iii
In viena para Pa ryži uju
surinkta žinių apie 28,()tH) pr ost it uuziu. Ir kas pasirodė.* —2446 buv o pamestos*
numestos* per savo
mylinius ir užsiiminėjo kek
'ziavimu isz birios 2260 buvo
naszlaitus neturinuzios isz ko
gyventi; 6!>ū užsieniu paleistuvysta kad iszmaityti savo tu
vus; .‘>472 buvo pametia savo
vyrn>; 4208 buv o suvadžiotos
per karei vi us; 927 ne.szczios
būdamos pamesto.' per savo
mvlemus ir t.t. Daugybe terp
i u yra d a nepilnametes mer
r*< r aitus nuo 10 lyg 1.5 mot u.
O kur kiti sklypai kaip It aiije, Bosiju ir Amurikas kur
randasi apie milijonas paleis1 uviu! Baisu !
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Daugelis skaitytoju kaip ka
da prisiunuzia gromalas su vi
sokioms kritikoms, rugojimais
ir iszmetinejimais in redakcijų
Lietuviszku laikraszcziu czion
Amerike, neapmanstydami nu
ant valandėlės padėjimu kokis
Liet uviszkosia
vieszpatauja
iszdavvstese kurios daug skirosi nuo Amerrkoniszku laikraszczin.
Lietuviszkos iszdavvstes tu
ri smarkei kovoti už savo būvi,
turi apruhežinoti savo iszlaidas ir kad gala su galu surisz11. Tankui vienas arba du rudaktoriai at lieka t iek darbo,
kiek Angliszkuosia Ilaik ra szuzinosia padaro trys ir dali
giau. Didesne dalis skaitytoju
ne turi mažiausio supratimo
kokia užduoti nesza ant peczin
Lietuviszkas redaktoris. Jiems
nuduoda, kad darbas redakto
riaus, tai tokis pats kaip ir pa
prasto rasztininko kokiam bjure. Sėdi savo kambarelije, per
žiūri laikraszcziu-s ir raszo kas
jam patinka. Bet kitaip einasi
darbas Lietuvisakoje redakci
joj — kuris yra sunkia uses, nes
iszsema žmogų fiziszkai ir ant

skirtu valandų darbo, turi paszvensti tiek laiko del savo
darbo kiek reikalauju iszleidiImas Įnikraszczio.
Jeigu redaktoris dirba per
kokia desz.imts metu prie laik
raszczio, tai liekasi labai n^rvisz.kn, o kaip kada gauna
kraujo ant smegenų ir tanked
mirszta nuo vandenines lig< >S
nuo sėdėjimo, greitai pražylsta ir pasensta.
Kedaktoris kožna diena turi
peržiūrėt mažianse 10 - 15 laikraszeziu ir tai visokiu kalbu,
turi porv(*rsti žinos ir straipsnius, sudavadyt tinkamai ir
siiprantaneziai del skaitytoju,
peržiureti daugeli k o re s po n
denci ju, klauyvmu, rodu ir ant
visko aatsakyti,
t sa keti. pataisyti korektas, pristatvi raszta del ke1 ”
suėda
liu linotaipu klllie -------raszta kaip alkam žvėris, nes
maszinos greitai dirba ir nega1 ima pa si] i k t užpakalije, nes
darbininkai negali vilkyt laiko. 'Turi t emy l i ir apsisaugo!
idant ned<*ti tokiu daneszimu
kurie inki vinkliot u redaktori
ir isz.davvsta in beda. \ os iszeina Virlllh n ui m* ras laikraszežio reike rengti kita ir tureli
maturijolo del darbininku Iuojaus. Ateina vėla paūžtas, reike
‘Speržiureti la i k raszezius, korės
pondencijes ir visokius daneszimiis.
Tankui ai "it inka, jog pas re
daktori atsilanko koki sveuzei.
Laika." praleistas ant pasikal
bėjimo turi Imti sziokiu tokiu
budu atgautas. Dienai pasibai
gus redaktoris eina namo ant
atsilsiu. Bet k ur tau ! Vakare
redaktori" turi skaityti, per
žiūrėt vakarinius laikraszezius
idant sužinoti kas atsitiko
idant Imti gerai painformuotu
su sviet i"/.kai" dalykai".
Redaktori."
labai ret ai.
iszvažinoje kur ant vakaciju ir
tai ilgiausia gal .•uit kokios
sanvaites laik<o, tnri aut to lai
ko parupyt raszto. Būdama"
ant vakaciju. ar tai kokio pasi
linksminimo. jojo smegenis nu
turi pasilsiu, IH‘S dirba, kada
kiti linksminasi, nes jisai turi
apmislyti kaip paraszyti apie
taji vakarėli idant visus užga nadyt.
Gal augszuziau minei i faktai
privalo perti'kryt tiikstanezius
skaitytoju, kad vienas žmogus
turi intikti visiems; kurie ma
no, buk Lietnviszko redakto
liaus užsiėmimas, tai lengvi
duonute, linksmas, nes sėdi per
visa diena, skaito la ikraszežius, juokauji* ir ruko paperotame labai
siis ar pyjikia, tai
biustą.
Jeigu supras, jog kožnas isz
Lietuviszku Amerikoniszku re
daktore dirba sunkei, o daugeli kartu sinegeni"zkai persunky t as, o priek tam neaplaikydamas prigulinezi o pmigiszko atlyginimo nž jojo darbu,
lai susilaiko su rugojimais jei
gu jiems kas nepatiktu, nes
vienam žmogui sunku patikti
tiikstaneziams, bet tieji tikstanezei galėtu dau <r palengvyt
vienam.
4 t

Paskutine diena Liepos, Chi
cago mire■ placziai žinomas
Liet u vys M. J. Damijonu it is.
Va rpo * » bendro
Jisai buvo
vos prezidentu ir buvo 52 metu
senumo.
4 b

Skaitykite “Saule”
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Reikalaujame agentu ir agencziu del pardavinėjmo DeksniO
Nauju Gyduolių. Agentai už
dirba nuo $50 iki $100 per sanKlauskite platesniu
vaite.
informacijų. Adresą vokite:
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Slaptybe Juodu Rožių. Kaip apsisginus
*?

Dideliam k realia prie peeziaus sėdėjo prie stalelio da
jauna motere ka tokio klausan
ti ir laukdama.
Gyveno sziam puikiam na ■
me tris menesius, ji ji ir josios
vyras, o in miestą buvo atsi
lenkia tik viena karta in taji
laika. Jisai buvo užimtas viso
kiais iszradimais ir iszbandv
mais, o jiji jame buvo labai už
imta.
Staiga i iszgi rdo pri suirt inanezins jojo žingsnius, szirelis
jos’ios pradėjo plakti greieziau,
nes tikėjosi ka tokio nepapras
to.
Isz pradžia negalėjo a žt emyt ka jisai tokio nesze glebi
je, bet dasiprato, kad tai vaisis jojo naujausio iszradimo ir
kad jame turi'jo pasekmia. Ka
da vyras inejo, padavi* jai dvileka puikiu juodu rožių. Mote
rį* net sukliko isz džiaugsmo
paregėdama taisės juodas rož‘*s kokiu da svietas nebuvo re
gėjas.
t), kokios patogm ! Va
siliau, kokiu budu tu jaises pa
darei !
Jisai nnsiszypsojo ir temino
ant josios užganaelinimo ir
džiaugsmo, kada priglamle žie
elus prie savo baliaus veieh »,
glostydama bukietą.
— Savo slaptybes negali u
iszduoti niekam — m* tau ma
im mieliausi*! Tavo pag<‘i<limu
buvo turėti jnoelas rožes, ko
kiu da lyg sziam laikui liepasi sekt* m* vienam žmeigui pa
daryti ir tavo pageidima iszpildžiau. Tav o v v ra s v ra tikru
raganium o prick
priek tam “tavo
szirdingas noras iszsipilde.
Atsisėdo ant krėslo, prigimt
ie juodas rožes prie veido.
Ksii-p jos puikei iszrodc > ’
'Tikrai raganiszkai, kaip tam
siausia naktis. Ak, panaszus
tikrai kai) i < lusze Im kreži jos
Borgi jos.
Ne szirdžiuk, neturi jai
vadinti bjaureis \ ardais,
nes asz stengiausi jaist •s padaryti panaszus in tave. Tu esi
juoda rože - su tavo juodais
plaukais ir akimis.
— Ne vienas poetas nesap
navo apie tokius žiedus, Bet
pasakyk man mielas Vasiliau,
ar turėjai maiszyti daug viso
kiu truciznu pakol tau pasise
ke permainyt baltas rožes ant
juodu *
t 4

— I'cip, mano dusziuk, labai dau g ir tai visokiu, o no
rint s turėjau pasisekimu, bet
kvepsnis rožių dingo kada jai
ses permainiau ant juodu.
Tas nieko uekenke. Mv— T...
liu jaises. Labai mane užima,
Argi nebūtu geriau, kad asz
paredyczia koplyczelia prie na
mo su toms rožėms '
— Nedaryk to diisziuk, nes
jeigu kaimuoeziai tai pama
tytu, tai sakytu kad tu ragana.
Ne, mano Rozalija, geriau indek in stiklą Jr pastatyk ant
stalelio savo kambarije szalt*
lovos.
— Gerai paliepsiu tarnaitei praszalyt kitus žiedus, o in
juju vieta lai pastato szitas
juodas rožes ir kad
kari jos hutu
man visados ant akies kaipo
didžiauses darbas ir pasiseki
mas mano mvlemo vvro.
,)OS
— Kokjios
jos
sunkios!
Kaip grąžei iszrodo tam stikle!
Josios rpan suteiks puikius
sapnus! Gal jau sziadien ne ei
si in savo laboratorijų (dirbtu
ve).* Jau po pusiainiakt ir ge
riau butu kad eitumei ant at
silsiu. Ant sziadien užteks ta
vo pasekmingo darbo,
— Mylema, da turiu užbaigti kita nepabaigta mano
iszradima. Geriau tu eikie ant
atsilsiu ir sapnuokie apie savo
mylemas juodas rožes.
Pabucziavo jaja karsztai ir
iszejo in savo laboratorije. Ji
ji atsigulė ant lovos, o kelias
juodas rožes prisiglaudė prie
josios balto veido.

.Josios vyras dirbo be palio
DEKSNI8 OINTMRNT 00. vos laboratorijoj, pakol saule
proto. Redaktoris neturi pa- 518 JUin Sti Hartford, Oonn. prasidėjo pasirodinet ant pui*?
<
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nuo uodu.

I

į

kaus Florencijos dangaus. Pailsias darbu, apleido dirbtuvisi
ir nusidavė in savo miegkambari. Praeidamas pro kambarį
savo pa ez i ules, paregėjo pravertas duris. Norejo jaises uždaryti idant balsas nuo ulyuzios nedaeitinetn in kambari
mieganezios. Szla i paregėjo ka
tokio arti lovos, jog net pabalo
isz baimes. .Juodos rožes kurios
stovėjo ant stalelio prie paežios lovos, persimaino a nt
balt uju... Žinodamas bilda t ruCIZIIOS kok ias na udoj<» a u t per
mainvmo balt uju roži u ant
juodu, baisus nerimas! L ir bai
me apunie ji. Triiuiziios isz juodu rožių dingo, Kur j< pasi dėjo *
Poza Ii u k! Mano miela !
baimingai. kada
~~1 Susz.uko
isztare josios vardu.
Bet gulinti motere ueatsake
nieko ir ne liepusi judino.
Rozaliuk! h’ozaTmk !
.’lojo balsaus biiv o kaip rekanežio žverio, baisus. Jok is l»alsus neatsili *pe nuo gulinezios
moteres. Prisiartino areziau >u
szalt u prakaitu ir baimia. Ka
tokio juodo paregėjo gulinti
lovoje. 'Tik valandėlė sustojo
drebėdamas ant viso kūno. Nedryso prisiartyt areziau. Kas
ten gulėjo lovoje! Svvruodamas pribėgo prie lango pakel
uždangalus.
damas
in vidini
spindulei gavosi
kambario. Ir sztai ka Vasilius
paregėjo ant lovos, .lojo mylema paeziule gulėjo lovoje negyva, juoda kaip angli S. 'TTrueizna isz juodu rožių perejo in
kuna nmteres kada k Vepuvo
miegodama.
Vasilius paleid sau kulka iii
krūtinio puldama S ant lavono
savo, m\ lomos moteres kurios
miruziai jisai buvo priežaste.
- KW.S.B.
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Pradėjome spausti Kalendori del 1926 meto. Praeitas
patiko visiems skaitytojams ir
kožnas ji giria, bet szimet L . .
\r
Na, tai jau bus du kart tiek
smagesnis ir galim spėti, jog
musu mylemi skaitytojai juom
neiszpasakytinai džiaugsis.
'Tik paskubinkite atsilygint
su iižmokeszcziii ir prikalbyt
naujus skaitytojus, nes kalen
dorių tik tiek spausime kiek
turimu skaitytoju. Todel pa
skubinkite idant po tam nesigraudytumet!

$1,000 TIK UŽ 60c.

ANT PARDAVIMO
Namas del vienos familijos,
ant viso loto, ant kampo prie
No. 436-438 E. Centre St, Atsiazaukite in “ Saules” ofisą.
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DF.KSNIO GAL^GA
GA1.WGA MOSJIS
DEKSNIO
į Gydo, Reumttti/ina, Ranku, Kojų
K Nuhutcmi
Salti, įlankų,
p Kojų, tirpina.
tirpim
Dusuli,, Galvon
_____ _____
»kau«
u dajima, ir taip vitakiiM akaudajimue
L < tik na ronae ).
B**Tuksiančiai žmonių yra iidtryde o
k milijonai dar nažino apie tai*
r*i
L Dekanio
Dekenio Galinga
Galinta Moatia
Moatie
yra tiek
p verta aukso, klek JI pati tveria su*
Mite
naudos gydymo.
ardymo.
lig naudo*
Į Kaina >5 centai. >1.50 Ir >3.00,
[J3 Ir
ir 10 centu
contu extra
extra' ui parsiunt|ma«
persiuntimą.
r, Khuakltp pm apliekpriu* *elp
*
DEKEN'S NfcW DISCOVERY
OINTMENT*
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Atsiunsk mums 60c ir gausi musu
stebuklingu žolių vertes tukstanezio
doleriu. Ka tas tūkstantis doleriu
žmogui reiszkia, jeigu jis yra apim
tas kokios nors ligos bei viduriu su
gedimo? Toks žmogus yra susirau
kęs, nelinksmas ir invairiu nesmagu
mu apimtas. Jeigu tokiam žmogui ir
auksini kaina parodytum, tai jam ma
lonesne butu sveikata, negu tas auk
so kalnas. Taigi, jeigu jautiesi esąs
apimtu kokiu nors nesmagumu, tai
greit reikalauk musu vaistžoliu, ku
rios jums sugražins sveikata.
Vaistžoles yra nuo sekaneziu ligų:
viduriu užkietėjimo, skilvio nemalimo, nenoro valgyt, strėnų ir peęziu
skaudėjimo,
dusulio
patrūkimo,
(asthma), perszalimo, skaudėjimo po
krutinę, reumatizmo, plauku slinkimo, pleiskanų, szlapinimosi lovoj, ir
kitu ligų. Atsiunsk 60c, tai gausi
vaistžoliu nuo bile vienos virszuj pa
minėtos ligos.
Jeigu kenti nervu suirimą, galvos
skausmus,, užima ausyse, nuomarą,
szirdies liga, tai atsiunsk 85c ir gausi
musu gausius vaistus, taip vadinamus
“Nervu Preparatas.“ Nervu liga yra
labai blogas dalykas, bet musu Nėrvu Preparatas užbėga tai ligai kelia
ir suteikia žmogui ramuma.
Atsiunsk 10c, tai gausi visokiu musų žolių ir knygų katąloga. Reikalin<1 musu žolių pardavinėtojai visuose
miestuose.
M. ZŲKAITIS
j 461 Hudion
RocbeMVi N. Y.
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New York ’o Valstybėje ran
dasi sz(*szias-deszimts invairiu
uodu nisziii, bet tik dvi ruszi
labiausaii žinomi. Isz tu dvieju
('nlex”
papraseziansia \ ra
riiszis. Nors “
“(’nlex
mulai
nesmagumo,
Itridnoda daug
vienok jie lielles/.a ligų. Kita
ruszis, vadinama ‘ ‘ anopheles, ’ ’
tikrai žinoma. kad neszioja
nialarijos liga. Yra dar ir treežia ruszis k u ri randasi ant
Long Island, ir kuri veisiasi
t i k siiram vandeny.
Pradėjus ka"li Panama Ka
mila, lik tuomet tebuvo ga I i
ma darbas tonsti. kuomet buvo
isznaikinta milijonai uodu, kurie veisiasi polkose*. Buelai ten
vartojami jgalima but i pavart oi i ir ežia. Žinoma, ten kur
randasi daug peikiu, taip kad
v ra ant Long Island, miestas
a rba kolionija turi tuom reini.<. du rupintis.
Yra trys budai uodu isznaikinimui sunaikinant jn veisimo vieta's;
vie'ta's: iižmiiszant
užmiiszant juos
aliejais, kol dar jie nėra galu1 itiai is/.sipereje; ir pampinant
tokius prieszus kurie uodais
maitinasi. Visi trvs budai bu
vo geri Panamoj.
' Lodai legali veistis tik tvklame vandenv. Iszdžiovinant
peikus, pripildant žemas vie
tas ir apvereziant visus indus,
kurie laiko vandeny galima
labai sumažinti uodu skaitliu.
Lodai padeda kiauszinius
dideliais skaitliais tykaus van
dens pavirszy. Lž keliu dienu
jie iszsiperia iii kirminiikus.
'Trumpam laike jie pasiekia
didesne forma ir juos vadina
pupomis. A
Abiejose
biejose
formose
jie t nri kvėpinti i ir kad tai pa
darius jie dažnai eina in vandens pavirszv, ir i"zkisza k vė
pavimo triubelus laukan. jui
a liejau" bus užpilta vandeny
tos t rilibeles prisipildo aliu
jum ir jaunas uodas mirszta
nuo ūžt roszkimo. Kerosino ar
l< i 1 o kokio pigaus aliejaus už
tenka pora laszu užpilti nes ji>
is/.sisk leidžia iirr nu-prileidžia
uodams veisti.". Vienok, varto
jaut aliejų, ruikia se ra "t i i r
pripildyt i t r dėsliu
vietas, ir
apvers! i ar visai sunaikinti
visus indus kurie laiko vande
ni. Neuždengta statine ant kie
mo prisipildo lietaus vandeniu,
ir ten pradeda veistis milijonai uodu, o keletas mažu ble
kiniu indu nors ir pusiau pilni
lietaus vandeniu užveis visa
apiulinke uodais.
Kartais nėra galima pripilti
užtektinai aliejaus ažere, arba
mažame prude. 'Tokiuose atsi
tikimuose galima prileisti van
deni žuvimis kurios maitinasi
uodais, kuomet jie ošti kirmė
lių stovy .
—F.L.T.S.
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padaryti, idant dar turtinges
ne pasiliktu. Isznesze savo vai*
Lietuviszkos Pasakos, k a ir paliko lauke antį iiąl^tįips,
ikad ji laumes apdovanotu, $uSURINKO Dr. J. BASAltaviCZIUS, tomus klauso iszejusi ant kio
my, ka laumes gieda ir Lsz
*X**W*%***«XX3^*»C^^
I girsta szinos žodžius: “žnibtI gnibl
crH i
tycziolikos vaikeli, žnibtIX.
t>
gnibt
tycziolikos
vaikeli!
APIE DEIVES, LAIMA,
i
LAUMES IR VANDENINES. E, mano sau, ežia jau nebegerai ” Iszt iesu. nuejphi nuo
rvto atrado vaikeli visa SUTiilas ūkininkas turėjo kudi- gnaibyta ir mėlyna. Teip vi
k i ir nors szis sulauki* dvide- siems užvyelams atsitinka.
35.
szimt s met u,
l»et
nugalėjo
Kreivėnuose, Piktupenu pa
vaik"Zczioti ir nieko nekalbėjo.
Viena karta ėjo tūlas keleivis ra., 'Tilžės pav., nekuri gaspair szeip davė rodą: sukurti ug iine savo kūdiki užmirszdama
ni vidnrije aslos, paskui sa am lauko paliko, tada laumes
mnszti pora deszimtu kiauszi- ta kūdiki su szilkais, sidabru
niu, ir tais luksztais apstatyt bei auksu aprėdė, nes Vikiuose
apie besikurinaneziia ngni;ap- apreduose ji molina rytmetije
mainyta gi laimu*." kudiiki ten atrado; kitoji tai patirdama
jiasodyti — tegul jis prisiveizi. t y ežiom i s paliko savo vaiku
L kminkas teip padare, kaip ant lanko, to brangaus aprėdo
keleivis liepų: siikure* ugni vi trokszdama, b<*t to vietoje lauelinėje aslos, siimusze pora t įl mes ta vaika nuslopino, ir jo
zinu kiailsz.iniu. apsi at e apie* motina ji, aut jos iszgasezio,
ugni, ir launu s apmainyta ku negyva atrad < i.
-
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diki ten pasodino, Tada anas
prisiveizėjus tarė:
aržnolas
turi tris szimtns metu, o jo at
žala szimta notų, aszgi esmių
tris kartus sme*snis ir niekad
tokiu elvvu liomaeziau.
4 i

33.
'Tlllos me teriszkes užgimė
kūdikis ir kada prisiartino
dv vilkta valanela nakezia, ir
visa szeimyna miegeljo, ateje>
laume, paėmė k neliki nuo mieganezios motinos,
mot i uos aprėdė in
szilkinins dialaižius ir paguldo
ant stovine/m- Mkuomes, pati
gi nuėjo pa- duris, paėmė nudėvėta st<»\ i iczia kampe szln
ta ir paguldė pas mieganezia
molina, suvyniojus in kūdikio
vyst iklii". Bei na" ano ūkininko
gulėjo gale kiminus ant suolo
e ; <» kada laume
ir vieką mat
niaie;
nusikreipė m antra sz.ali, — jis
paeinu kūdiki skabei ir pasi
avė. Dabar laume
guldė pas -avė.
atsigryžo ir, neradus kūdikio,
tiarkszt rankomis > upl o jo ir
neisztarius AP žodžio, i<zejo
laukan per dūri", - Ant rvlojaus visa szeimyna sukilo, mi
notas gi bernas sa kusi serga,
negali keltis. Apie devinta va
landa atėjo sena bobele, kudikio < lažiuretoja, part*nge szilto
vandens, besirengenli kūdiki
nuprausti. 'Tada bernas pakilo
nuo suolo, paume ana laumes
apmainyta ku<li:ki už kojų, me
te atgulu ranka in duris, isz ku
rio stojosi vela szluolos rstžas,
o tikrąjį kūdiki atidavė jo mo
tinai.
34.
Kita karta buvo daug Laumiu, kurios ir gerai ir blogai
da rvda vo. Saulei nusileidus
negalima buvo ir laukan iszeiti. Nuo lauku visi skubindavo
si namon: darbininkai ir piemen i s su gy v u leis. Viena kar
ta, kaip girdėjau sakant, sziteip atsitiko: Žmonele, iszejusi
in lauka bulvių pasikasti ir
matydama, kad jau saule leidžias ir visi žmones bėga kuogreieziausei namon, persigan
dusi paliko pas bulves kūdikė
li, kuri buvo atsineszusi su sa
vim. Parbėgusi namon atsimi
nė, kad ji vaika lauke paliko.
Verku nebagele, bet iszeiti ne
gali — Laumes nudovys. Visi
suguli* ir sumigo, ji gi negali
užmigti: laukan isz bėgdama
klauso, ar neverkia jos vaikas,
ar nesmailgia ji laumes. Persi(’ziuezia,
gandusi iszgirsta:
užuomarszos vaikeli,
liūlia,
cziuczia, liūlia
užuomarszos
vaikeli,” Bijo nebagyte, dreba
ir mano sau vien: “na, jau dabar po vaiku!” — Teip jai bedejuojant ir diena iszauszo ir
saule užtekėjo. Bėga kuogreicziausei in lauka pažiūrėti, ar
yra nors kaukolei. Bet kitoniszkai rado, uelcaip mane. Vaike
liui padirbta linge ir jis visokiopiis dovanomis: auksu ir sidabru apkrautas! Pradžiugo
isz 11) nėiszpa akytai, sugriebusi vska bego naipon. Isz to
pasiliko labai turtinga ir gar
singa.
Dagįirdu^i apie tai turtinga
(I-

■ 56.

J uodupentio"e,
Malviszkio
pa ra.. Pilkalnio pav., nekuri
moterisz.ke šu "avo slūginėms
prie Liepkalniu giraite*." linu
rauti eidama, pasiėmė ir mer
gaite su lopsziu drauge, ule va
kare namon eidama užmirsio
mergaite. Rytmetije motina at
bėgdama iszvydo visa lopszi
su audimais apvyniota, nes
laumes na klijų tai padare, mer
gaite ap<Io\anodamos ir ja dar
vis supdamos liūliavo; “žu-žu,
alialia u žirni"/, t a ... Motinai
priėjus laumes prapuolė. Jai su
apdovanotu kūdikiu parėjus,
jos kaiminka tai patyrus tyežia nnneszu >avo kudiki ant
tos vietos Ink u modama, jog ir
josio? nuo laumin teip apdovanot<AS taps. Ji teip jau anksti
ryta ji parsinesze ėjo ir iszgirdo laimu*" prie lopszio liūliuo
jant: “žu /.u, alialia tyczioms
palikta”... Priėjusi pamate sa
vo kūdiki be dovanu ir in
"inerti nugnaibinta.
(TO LIAUS BUS.)

ANT PARDAVIMO
Nauji namai Frackville, Pa.
Preke $4,600 ant lengvu iszmokeseziu. Teipgi lotai minėtam
mieste. Apie dauginus dasiži-

nokite ant adreso.
V. Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė.
Mahanoy City, Pa.
(t.f.)

Antanas Ramanauskas
Ligtuviflzkas Oratorius
MILL £ PATTERSON STS,
ST, CLAIR, PA«

t

tabakam u oja Ir laidoja mirusias
ant visokiu kapiniu. Pagrabua paruoszia nuo papraseziausiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius del
laidotuvių, vąšeliu, kriksstytla Ui
kitiems pasivažinėjimams.
Bell Telefonas. 137 i M.

PUIKI MALOA.KNYQKLK
“ANIOLAJ SARGAS"

Vito* reikalingo* agaldee, LltMaijeM.
apdaryta
mfalnurtaia
t.t. Puikiai
r
‘
ir t-t.
*k«riaais apdarai*, aekaeeti Imuatai*
Preke •• prlahmttev tiktai SlJMt
W. D. BOCZKAUSKAS . CO..
MAHANOY CITY. PA.
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— Neleis man to Dii'Vtis! To st v vos miszios.
Bet tu t hivte juodu gyvenusia. O ji buvo to tiek jn kas tvmal<*. Tiktai jos bus. “Kur pasidės daugia u.
nebus! — ramindavos moto- jau perdaug iszsipuoszei! Beno kia nedrąsi: truko jai žodžiu vienametes drauges ant- rvto- sako mus žmones.
Neverk Motinėlė Į riazke, ir bematant vėl ąuszvis tik: del Juozo? — sznekejo iszreikszti dėkingumui už Jjio- jaus kažką negero kalbėjo: Or Bet ka dąre sene Dagiliene? Į
I
ateitis skaiszcziais vil drauge.
e * dąvo
zo tokius prižadus. Juozas ta nyto buk vos ausztant tepare- Niekas jos suprasti negali. Vėl-!
tui aimanuoja < įvaro rėžiuose
ties spinduliais.
Nuraudo ( hivte ir sumiszusi vakara buvo jos te va s-motina; jusi...
I
Butrimu sodžiuje, netoli Gir
Dienos bego. metai slinko. atsake:
Isz tikro Onyte gryžo isz ge bobos del Onvtes nelaimes.
ir ji puolė jo glebiu. Paskui
s* I
džiu bažnytkičinio, stovėjo ma Teip nesenai Onyte bėginėjo
— Ar jau Juozas ne žmogus, .Juozas ja lydėjo toliau, ji jin gužines jau gerai po pusinu- Voltui stangia rudenio vejas...
• > J
ža grintele. Pro szali bego Mi dar mažute, žaidė Mituvos lan kad vis užkliūvi, l’žtenka jau atgal ir t.1. 'Teip maste Onyte. nakezio: ir gryžo m* pas savo Niekas jos nesupras nei jos 1
L*
tu va. kurios krantus puosze se kose su margaisiais drugeliais, vakar vakare... tavo pam.oks— Va žinrek Kazy, pagiliu senąją motinėle, bet pas moky vienatim* mylima dukrele, kn '
nos laukines obelys, aukszti broliuks tuomet tyc^iodavos lu!
Onute tai tikra miesto panele, toja Morta, kuri gyveno trupu ri sziadien verkia graudžiomis
lazdynai ir susipynė karklai, isz josios, o sziandien ji jau
— Žmogus, žinoma, bet... - -- balsiai per pamokslu kalbė ti ią Sziaure nuo Girdžiu, teip skaiismo aszaroinis Niekas ne
kuriu szaknis plovė skaidinis baigė asztuonioliktus metus, ežia nutraukė kalba pro szali jos vasaros atostogų pargryže jau Butrimu sodžių ji“. Ji e jo supras Dagilienės
kanezios.
Mituvos vanduo.
jau pramokus darbo, pažinus važiuojąs vežimas, N e pa baigė gimnazistaj, - vaitgsze insimy- linksma, nes greta buvo Juozas Jeigu verkia sena- žmogus, tai
Viena laukini“ obelis ir nu- sziek tiek žmonių. 'Teip, rodos, jos drauge.
Įėjo in Dauba, o jis moka jau ir vedi* ja už, rankos, kuria te jau rodos to turėtu užtekti; bet
džiūvusioms szakoms berželis iK'senai ji buvo kūdikis, paten
donge plona szviesi suknele. senele netiktai verkia, ji raito
Buvo tai Kaire Rainy te. uoli nas mergaites vesti isz kelio!
slūgsojo prie tos grinteles. Kai kino ja, vien linksmas motinos pavasarininke, jau suaugus
— Gudrus tame dalyki*, - .Juozas jai vėl kalbėjo teip pat si, žemėn parpuolus, rauna pas-Į
.t
pusdavo mažas vėjelis, jn sza- nusi.sz\psojimas ir pavasario mergina, kuri irgi mokėsi siu atsiliepe antras, — neveltui vi meiliai, kaip ir seniau, prižade ketinius nuo jaunystes dienu
keles vos vos judėdavo, o kai saulute, inspiu'lus iii bakūžes vimo amalo pas Morta Dudai- sa revoliucijos laika iszlmvo joja vesti, O ji tikėjo tiems jo iszlikiisiu- plaukus, t arvt um Į
audros kaukdavo, senutes obe langeli, o sziandie ji jau suau te, Juozo seserį. Ji gerai žinojo Rusijoj. Neviena mergaite kar- ankszt iems nesuprantamiems norėdama prakeikt i -avo ’ < Ink i
Laikai- i-z nieko ergelis
lies net liemuo traszke avo: gus, subrendus, kaž ko troksz kad <>n v t e i pat inka J uozas. eziai apraudos savo dali ir pa žodžiams, kurie saldžiai tekejo rele- jaunyste, ir -zaukia- bai ,
pa-ida ro.
isz
jo
vylingu
lupu.
manydavo tada senuti' obelis, ta nesuprantamo, neesamo.
isz
Rusijos,
-iau-iu keiksmu ir szventu žo t Jeigu y |ei 11 nirai ak i u kas
nepersenai gryžes
žinti su juo!
Mot imi. < hiy tos tesulaiike lik džiii. l'<ik- jai z i a d i c n mi-zi
Viena karia, matydama ja 'Todėl gerai pažindama Juoza
ka I jau paskutini“
Pagalinus atėjo ir laukiamas
ja i
neat idaro,
atėjo.
tokia susirūpinusia, motina jos ir (>nyte ir jau būdama prity pavakarys. Jaunimas būriais rytojaus diena. Žinoma, ba re ii v-.
\’i(ma- ga-padoriu- -u munrus mergina, pradėjo
n 1 o 1 \ 111 • I < •, ne
Toliau ant kalno buvo maty užklausė:
rinkosi iii vainikais ir medžiu už toki pasielgimu. bet duktė
-zain<‘ m grinezia mojo,
I
mažai
to
težiūrėjo.
M
it
u
vos
Ko
tu
teip
kalbeli,
norėdama
szakelemis
papnoszta
verk
!
ki('k at -iga v u-. į »ra-zc
ti ilgi Miliusziu dvaro rėžiai.
su-i k ri int ilsi.
< ia-padiim -u bbudu mėsos
<) kaip senoji Dagiliene lau- jo- duktv,
juk lau
lanka, kurioje turėjo Imt i viekuriuose vasaros metu prakai- mano dukrele ? Ar nepasiseko savo jaunaja drauge.
tau n.* taip \
ir ėjo.
Sziandie lu, tarytum,
a ui mano Į >•“<’/.! u 1
— Onyte, ka tik tu manai ?
pavasarininku rengiama, ke savo mylimos dukreles! Ne- jau bloga: ani
tavo suplukę dvaro da rbinin- kas ?
\ o ■ 11 a - 11111 k 11 < • užėjo,
I
Kam tu prasidedi su tuo bedie gegužine. Drąsesnieji vaikinai rymo ji ta vakaru. Neramino krito sunkiau-ia na-zl a ; a-z ja
kai: are. akėjo, sėjo. hi vaka verkusi ?
Abudu nelaime t urejo,
senąją
nei
rožanczius,
kuri
kal

viii
Juozu?
Juk
tu
matai,
kas
mot
ule.
teip
tik
ėjo
kariu
su
merginoms
ir
!;»•(
“
imsziu
!
—
Nieko,
rus nuo tu lygiųjų arimu niūk
M iin-za i ne i-z-ilie įo.
bėdama dažnai suklysdavo.
Senoji Dagiliene, \ l>‘! -Hi ;|t
teisinosi duk- jis per vienas žmogus.
u kal
le visokias “szl
szluka-lėlėssojo tamsus miszkas, turtingas kaž. ko liūdna.
Meslll e i!iib\ re jo.
Vr|
—
t)
varge,
tu
mano,
varge!
Na,
ogi
kas
jau
?
.Ink
asz
nieji ėjo paskui ir
-ak vmo pa i i nga \ ii- galva, pro
darbas eina gerai. Pam*oodaiiii
nedidelėmis pelkėmis ir balo- te
Juoku Ihiv<o i n va le-,
kalbos. ... aimanavo ta vakaru senuti', dėjo dar labiau \ erkt i: 11 i < * K < > |
le Morta sake. jog ateinanti nieko, pagaliau su juo ir netu klausėsi vyresniųjų
mis.
Katrie mate i-z -žali t *s).
Dangus paprastai, czia būda sekmadieni Girdžiuose Geguži riu — teisinosi raudonuodama Kjo i r < hiyte sll p le M<»rta, - kam man reikėjo ja ten leis neatsake, ne- -k a u.-ma - ii z i
Tai vi- teip luina,
ti!
Neteksiu
paskutines
szir spaude jos lupa-.
v o apsi t-ra u kės storu debesų ne busianti. (>t. ten nuėjus, tai Onyte, — žmogus kaip ir visi... .1 iiozo seserimi.
a k 11mi u< at idar O.
K.i.- ak
besi mok indu
Vėl .
—- Sakai žmogus. Atmink,
Nt'priejiisios paezi
geguži- Ižiu, pasensi i
Neverk, mot .neie!
slnogsniu. Saulute tekėdavo bus linksma! Teip gražiai kal
a ve- b|ede padai’ o.
I r <leI -avon
a
s.
kartojo dllkte t > mot iii: i V i - I
skaisti labai retai pro Girdžiu bėjo, tartum laksztute pavasa Onyte, kad. j<‘igii tu nepasielg ne- susėdo juodvi .uit gražaus
Isz t ikro skaude jo mot inai viena verki*. Ji i a r -1, norėjo pa ,
A
bažnytėlės medini bokszta: va rio ryta ir pradėjo niuniiiot i si kitaip su juo, verksi dar at d it u Vos k ranto. !;<iri> buvo
karais ir gi greit nuskesdavo kaž kokia keista dainele — ro- siminus 1a, ka a'-z tau dabar sa apaugės jaunute žalia zol. le, szirdi, nes nežinojo. kur yra sakyt i, jog ji verk-, ir nioka i
i i|iaj<>> \ ai -t įjojo,
dukrele.
(
lailejosi
ji,
leidus
ja
kau.
Tu
atsimeni
tese
toliau
M it u vos vanduo t e i?1 jo .-ran
Teip. mansa.
do- nepersto
iii gilu pelkėta eglyną,
\ t-rkilsi. I r i -z li
\ | iy ga rd< ije V ienoje.
in
gegužine.
Kalbėjo
sau.
jog
— Tai. mamyte, kad tu ten Katriute, -- kaip jis ana karta niai pro akmenėliu-, is ii ur,
1 ikro. (Invtri kad ir niidžiumaždaug, atrodė ta apylinke.
Netoli bažnyezios,
kita
karta
bus
atsargesne.
Juk
phulo
bažnyezia,
keik<
‘
kunik u r g iliaii, sukosi juodi suku
Ant Mituvos kranto toje ma pamatytum mane!
aszaiomotinai ne. t hlVte
Randasi kelios pijonyczios.
žmogus,
anot
.
jos
paezios
žo
Motina kaž ka norėjo sakyti, gus. Juk jis tikras bedievis, o riai, ardydami smėlio krantu.'.
žutėje grintelej augo viena
paliaiis kada i l M 1 ’ • vailojuPaskutini raperi atiduotu,
kartais
baisesnis
už
džiu,
pasėsti
besimkindamas.
bedievis
Žinojo
Indomus
buvo
regines.
Jei
bet duktė vis czianszkejo:
n
mergaite vardu <>nyte.
motina niekad
Tevai už vai
Kad tik kas s tikleli namines
gyvate.
Tai
tau
ir
žmogus!
Su Juozu pažintis ir Girdžiu kus szimta kariu daugiau ken
— Bus p le Morta, jos brolis
butu sedejes lenai d ii liniukas,
ja visi aplinkiniai ir vadinda
duotu,
gegužine
tai
buvo
pirmas
di
Girtas
tuokart
buvo,
but
u
nutepliojęs
gražu,
vo gražiaja < hiyte. nes buvo la Juozas!...
gražu
czia.
Ir mergeles nekitokios.
dėsnis
žinksnis
in
gv ven ima
(> jei bu ( m
' dejes
— Vaikeli mano, tik jau liau teisinosi.
pasveiksla.
bai gražaus \eido. Tnnjo ji ir
Velt ui I u, nelaimingoji t >ny
Rodos kad kvailuotos,
<
mus
jaunajai
Onytei,
—
()
kada
jis
negirtas?
kada
Paskui
filosofas. Imt tikrai p rudoji
sena moezinte. kuri labai mylė kis su toms gegužinėms. Kas
te. vis sakai: ‘ * Neverk, mot i Mat klausė vyro ar pinigu turi,
jo savo szviesiaplauke Onyte. isz ju naudos: vien muilo kiek jis gerai kalba ?
jeszkoti tu veiksmu pradžios, dienos bego viena už įeitos ir nele!!” Ji vi- v< rk.-... .\e.-u
Tai su ja ja paeziuotis gali.
gyvenimas
nei
kas
kartas
Onytei
—
Na,
jau
tau
teip
tik
rodos,
žmoguje
kurie atsiranda
Buvo kitados ir broliukas, bet iszehia, kol suknele iszskalbi.
prasdama l u taip -akai: mot i
Jau toji ka pinigu nori,
atnesze
-zio
to
naujo.
O
jaunatas žuvo, aukso bejeszkodamas Jokios nėra naudos, nei Dievui o kai su manim kalba, tai toks isz szio nei isz to; lygiai teip,
uos szirdi.- per daug jautri.
'Tai jau ne bu- motore dora,
žinogus
tik
ir
puola
prie
to
nait
gertis;
apie
tokius
didelius
da

pradėjo mot ina.
kaip Iii“ vandens sukilimu, kad
Amerikoj, Kai tėvulis buvo mi net žmogui,
Ne-iiprantn Onyte mot i no-,
Ba pa< ka pinigai skambės,
gelmių
ir
-k!ei.i
’
bjnm
nežinomo
dalyko.
TN'ip
lykus
kalba,
kad
asz
m*
supras
vereziasi isz
priesz.i
— Bet visi eina!
res. Onyte, teturėjo tik trejus
taip lygiai, kaip ii tada, kai ja
lai tuo jaus prikibti prie jo
t i negaliu,
vis gynė Onyte džiasi in szalis. Bet I'm (labor buvo ir < tnytei. Juozas ha ubą moezinte pei’.-pejo. kad ai-ai 1
pamena
metelius:
vargsze. uosi dūkti*.
noreu.
I
(>
visai
nemano
jos
vesti.
Juozą.
Katriute
isz
tikros
J
is
tik
sėdėjo
vargsze
Onyte
ii
jos
mo

—
Sakai
visi.
Juozas...
kaip jos motute apraulloj<> te
ginu elgtu.-i .-u J u "Zll.
I
valandos inspud
ne|H“r naudojosi
—— \ a, mamyte, jau saule szirdies norėja perspėti drau kytoja Morta, teippat
veli.
Vien lik dclt < - i r kein-zia j
♦
♦
♦
daugiausia iszsi lavinusi. Ko- žiais ir stengėsi iszeziulpti kuo daug žirnni i n, kad viena- kit 11 ! Apie Lnzerne- blaivyste
Gyveno neturi i nga i: < >nvte leidžias, o asz dar t ariu imbeg- ge.
1
-- < įnyte. Onyte! man gaila kios buvo jud vieju mintvs? daugiausia jaunvstes saldumo nesupranta.
mokinos sinti, o senoji motinė ti pas Katriute! nut rauke
I
užstojo ( ?)
lė va-ara miszke rankiojo uo motinos kalba ir iszbego rau tavęs. Ir tu manai, kad iszteke- Sunku a 1 > py i i, k a s * ž m og<i u s isz nekaltos mergaites lupu, o
Juozą.-, Dauba sziadien ir gi Ir jau konia visi gerti nustojo,
si už jo — tai pirmutinis daly szirdyje yra. Nt'žiiie del ko paskui ja iszjuokti priesz kitus nesupranta < Įnyte.-.
gas ir nesze parduoti, o žiema donuodama.
Mat kunigai ant to varo,
verpdavo kaimo moterim- pa
Niek o nepastobejo m<>t ma -. kas.’! (> jeigu ir iszteketum. tai (hi yt e sėdėjo nuliiidns. P-le paniekinti, nugramzdinti... Jis in-ikande- papiro.-a n vien Ba jau in\ yko daug ne gero.
kulas už maža atlyginimu.
M ori a kaž k a .jai pasakojo, jau buvo teip ne su viena mer- jnokias i-z -avo nelaimingot )nvt(‘ perdaug buvo vikri ir kas tuomet ?
\ ra da daug tokiu bobelių,
< >n\ te apie ta nenorėjo pa Gal apie Juoza Ka gali žino- gaili' pa si ('I ges. Onvte lauke aukos. Jeigu ji? .-upra.-t u Ony
Grintele buvo imaža, pasenus gudri. Neveltui turtingi kaimo
Ka negali rimti be stiklelio,
toks
pat
likimas.
galvoti
ir
lodei
pradžiugo,
pa

ti?!
sziaudu stogeliu, kuri dabino jaunikaieziai sek ioj o ja. Vieno
te, tai ji taip neverkiu szialu karez.ema šarmaiinasi
Dora Jtlozas Dauba suprato dien; I) jeigu t hi\ te Imt u su
žaliosios kerpes, Senoji motute gražumo butu buvę maža, kad sijutus Girdžiu kapinyne: inGegužinėj jaunimas szoko
užeiti
savotiszkai,
sąžines
griaužimo
kyrejo
jai
drauges
pamokslas.
I ‘ubl i ka in vairiausi:
irgi jau pasidavus senumui: m* akylumas ir jos vikrumas.
vaisa.
pratil pamokymus mot inos,
Ba žmonis gali pamatyti.
jau
nejautė.
Kas
jam
dora,
isz
Girdžiu bažnytėlė medine
medine, daugiausia kaimo jaiiniiomepalinkus, veidas jau iszvago- Apie .Juozą iszsitarus kaip žai
tai ir toji dabar butu pilna Kada jau netenka kantrybes
sena. Aplinkui,
Aplinkui. szventoriuj, m*: bernai, kai kur in-imaiszes sibasezinsiam po Rusijos mies džiaugsmo — džiaugsmo t o į »a
tas gyvenimo inspaustu rauk- bas pro duris iszspruko.
Ir negali rimt be namines
tus,
maeziusiam
visokiu
szl\
kKzliu
-enumo žymiu. Bet
Dagiliene pasilikusi viena. kapai, kariuos kaip inmanyda- vienas kitas gimnazistas. Jis
ties, kuris buvo jos krutinej,
bjaurybes,
sztyniu.
'Taigi
jis
dabar
puolėsi
gentys,
mi
puoszia
mirusiųjų
vnrgsze motina!... Ka užlin- nors ir džiaugėsi isz savo duk
gegužinėj elgiasi kuodrasiauka tik pagimdžius -avo myli
Susitarė viena ir kita,
prie
tos
mergaites,
kuri
dar
ne
boksztas
neaukszguoja prie ratelio su girgždan- reles gražumo, vikrumo, bet ji Bažnvežios
siai: veda szokti ‘ ‘ t raszkiau*
maja dukrele.
Važiuoje tolinus in svietą.
tas. bet tvirtas, matos jau daug šia ’ ’ mergina. apie kuria kai buvo patyrus gyvenime ir ne
eziu kuodeliu — visa atiduoda tarytum ir nujauti* kaž ka.
'Tuo ir baigėsi vi.-kas. Onyte,
'Tada gauja bobų in vieta
savo mylimai dukrelei. Juk O— Juozas! — kalbėjo viena audru ir veju staugimo. Kogi mo bernai pirsztu galai- va i k pažinojo žmoniii. Irta nekalto tarsi kokia pastumdėlė, atsi
susirenka,
ji
mergaite
del
savo
neatsargu

reikėt
u,
kad
butu
teip
stiprus
nyte užaugs, iszmoks sinti — molina. — kam ji man ji mi
szto.
dūrė pas viena ūkininką netoli
Pakele dideli pikniką,
mu,
ni'paklausymo
prityrusiu
uždirbs jai senajai duona. Pil nėjo. Koks jis baisus! Bedie žmogus kaukianeziose gyveni
Szoko ir Juozas Dauba. Pui
Ragainės, Klaipėdos kraszte.
Ilgai josios nelaukė.
žmonių
ir
senos
moeziutes,
tu
mo
audrosi
“
.
Kogi
reikėtų,
kad
v ras. Xeperaukna vilties tikėjosi ji, jog
kus at rodi* vvyras.
r> senat vis! Ne, neleisiu asz jos ton ge
Jos senoji mot inch* persikėlė in
Tuo munszaine upeluku
o
s
1
i
musu jaunuomene galėtu at sztas, apskrito veido; barzda ir rojo tapti auka to si i bin
vėj galės priglausti savo sena gužinėm
Miluszin dvara pas savo sesers
plauke,
bino,
kuris
nepasotinamas...
remti
savo
audringus
geismus,
galva prie numylėtos dukreles
ūsai skinami sulig naujausia
Dabar viską pradėjo nujaus
dukteri.
O del savo vyru meluoja,
♦
♦
♦
szirdies - szirdies,
kurios ii molina: uogai nesuprasti kaip tas senas boksztas, kad mada. Nors buvo vasara, teMilusziu dvaro rėžiai tebe- Jog tai pas daktara važiuoja. c
<r
Vasarojo ūbos lar stovėjo tysojo nuo pat miszko iki Mi
tvaksėjimo ji teip susirūpinus motinos szirdis. Ir nutarė grie atsispiria audros kaukimams. cziau avėjo batus, kuriu aulai,
'Tai labai negerai,
.Neužilgo prasidėjo ir pamal kuo auksztyn tuo siauryn ėjo. kaikur ant lanko, bet szianros tuvos krantu. Miszkas tas pats
klausos, kada, dar vos aszluo- žtai neleisti Onytės gegužinėm
Toki vibiogai.
niu metu Imdama. (>nyte pri- Bet neklauso jos jaunoji dukre tdos. Žmones netilpo bažnyezio- Viską atstojo kelnes, kurias vi'jelis pradėjo jau glostyti rn tebeniuksojo, tik kai kur jau
bėgdavo iszsigandus prie jos le. Perdaug turbut mylėjo mo je — tiek daug bu v prisirinki“. siūdamas siuvėjas nepasigaile- giu ražienas. Daugu jau puosze iszkirlo medžiu s. In kirtimus
♦
*
ir szaūkdavo: ’‘ Mamyte! M a tina Onyte, kad net per tris Merginos daugiausia stovėjo jo audeklo: kad siuvo tai pasiu pilkas paukszcziu kelias, kuris insisukes, vejas dar graudžiau
Ana diena ulyczia ėjau.
įnyte! Asz bijau!”
dienas jos m'perkalbej o nuo szventoriuje, ir dažnai nety- VO --- areoplana galima patal- nuo grižraczio dyiekesi toli, to vaitojo, tarvt um norėdamas
Kada in Skrantus atpiszkejau,
Ta i buvo Dagilienės t teip to> nelaimingos gegužines. Pri- czia mesdavo žvilgsni in ka- pinti, Per vidurius buvo per li injiietus lyg kraszto horizon |n'n'nUninti
senos Dagilienės
Kėlės bobas paregėjau,
žto.
Žmones
jau
renges
kasti
vadinos t luytes motina ) gyve- rode Onytei visas blogas puses puošė stovinezius vaikinus, ku sijuosos diržu ir ai rode mazszirdi.
J uju kalba nusistebėjau.
bulves,
sėti
rugius.
Vienu
žo
rie
klausinėjo
pasznabždomis
amžiaus
nimo viltis ta jos raudonskruo- kurios gal nutikti gegužinėj,
daug, kaip 20 tojo
Ba tai apie mane kalbėjo,
ste dukrele. Lengva jai buda- perspėjo ir kad su Juozu visai vienas kito, kuri isz merginu praneuziszka dama, arba kaip dzin buvo jau ruduo.
Pas vai t a patraukti žadėjo,
rkininkai, paprastai, ąnksz
vo kęsti ir alki, ir troszkuli, at nesusidetu, bet niekas negelbė yra gražiausia. Piemens ir pus lietnviszka szirsze. Szoko de
Saki' kad 50 doleriu padės,
siminus Onytės geltomis plau jo. Onyte nenorams klausės se berniai žiopsojo ties varpine gant iszkai, darydamas iszdi- ežia u nuvalo laukus, O Milu
Bet mane in koza indės.
libtuviszkas craborius
kelius ir jos rausva veideli. Ne nos motinos žodžiu, 1 szsipuo- ant tako ir kliudė žmonėms džius vingius, o ypatingai gra sziu dvaro plynėse dar darinio
O kvailiukes nežinojo,
IR BALSAMUOTOJAS
imdavo jai geda nuo žmonių. sze sekmadienio rvta in Gir- praeiti. Musu Onyte sunku bu žiai atrodo, kaip jis paszokos jasi darbininkai apie vasarojų.
Jog in mane palicijantas
vo pastebėti terp daugybes dekodavo panelei. Ta, tiesiog, Bobos plusta viena už kitos:
knd ji prastai apsirėdžius: ne džius bažnvezion.
pamojo,
— Gvvat.e ta nenueme m* \’o
Lina Onyte in Girdžius gra žmonių. .Ji nervino, lauke va- nesuprasdama, nežinodavo nei
buvo skaudesnes jai žmonių
Klause kas lai do vienos,
kalbos už ta valanda, kada ji žiomis Mituvos pakrantėmis. karo. Lauke tik savo mylimo ka atsakyti, kai jis griebdavo kieezio kulka: parsivilko dar
lr kaip josios vadinos.
Gražus
sekmadienio rvtas. Juozelio, kurio dar nebuvo atė hucziuoti ranka, iszkilmingai czia!
gimdė brangiąja dukrele.
Norėjo jaises aresztavoti,
apsiszvietes” nusilenkęs. Neveltui gimnazis
— N(‘i perk imas tokius ne
Taigi senoji Dagi Iimie ar Laksztute teip gražiai cziulba. jusio. .Jis, mat, “apsiszvietes
In koza visas patupdyti,
Laidoja knnui
kanui NumirtHn
NumirtUu pagal
pagią NaoNv*
ėjo ilgaisiais dvaro lauko re- .Jei bulb skausmo suspausta bažnyczion neeina; at is tiktai tai sake, jog szis vyras turi ne trenkia! — atsi'liepe kita.
t re 1
n»da. Pigi praka. Taip*! K<
1 ‘lis rublius iii delną inkiszau,
— Jis tai jis > sza!ūke
--------------žiais ar M it u vos pakrautose szirdis, tai tikrai savo giesme vakare, gegužinei!, paszokti ir, mažai iszsilavinimo szioj srityj
automobilius
visokiamš
'Tokiu bildu nuo kozos ap
automobiliui
<4
Daugi lyti'! Kad pa pristato
paro- jie nebe kvaili: nusimano gerai ežia,— bet
I
vasara žmonėms sziena grobe, le suramintu. Bet On v tos szir- anot jo paties žodžiu,
rafĮralainssisaugojau,
galvoji“ turėjo viena: Onyte dvj sziandie tik džiaugsmo, mansuoti.” Onytei teip szian apie visa ugudrybes politiką.?’ aidu re, tai pasidaro!! Amžinai |r Ęarduodu visokluB) paminklus, didu
Bet kodėl musu Juozas nesi sau gpzda pasidarė! Tokia die- lUat lr malins ui pigiausia praka, to Isz j uju kerszto nusiszypsojau,
užaugs, mylės Dieva, bus gera tiek ji jauezia laimes!... Kartu dien ilgu, teip norisi ji pama
'Tai mat t<‘ip man norėjo at
• •
i
ki tai
.
isz
ju
gimines
Įdal^
JMąp ^įrksite, -----POJfNINKA
vuota
mot
ma
;
prie
Onytės
?
.Juk
ji
žmonėms, žmones ja gerbs. Tai su laksztute ji sziandien nori tyti ir klausyti isz jo lupu sal skubina
F*
simokėti,
kraipkites pas mana, nes ass raliu ju«
džiai
tekanezin
žodžiu.
t ei p laukia! Kodėl jis ne jai, juk ne viena neprašiszoko!
buvo vienintelis motinos lauki dainuoti kalnams, skardžiams
•___ ________ __ .
..
.m
Pas skvajeri atkorszinti.
- Šilko, mananti iszvąžiuoti mi» Pi*lau farians parduoti naru kiti.
— Juk isztikro Juozas toks bet kitoms bueziuoja paszokos
tamsiajai giriai.
mas.
MSaiA W. Cemira lU MakMM CMy e
SSSSJSS^
pa
tyliai
sznabždojo
p"
isz
ežia
—
Szi
vakara
gegužine!
—
geras!
Nesuprasdami
jo
žmorankasl
Onyte
gal
jau
ta
žino,
Bet jeigu butu kitaip?.. Jei
——________ —.....
i/
Lhte0a*k*» OnJtertaB
bolios, ■*-- palj’ks vaiku motinai
gu Onyte pamirsztn senos mo kaip mažas kūdikis krykszto nes man prikaiszioja, — kąlbe- kad ji teip nuliūdus*
W-, >y ¥T 4 TTM
N esiskubina J uoza s — J| augint i!
Bos Juozas! Kokia jo sau Onyte, atsiminus szio ry
tinos žodelius?... J<tigu užmir- Onvte.
W. TBA8KAU8KA1
Is.z tikro Dagilyte rengėsi
sztu apie Dievą? negerbtu jos, tai laime! — Buvo net liopra- to Katriiitc, ir paskendo min spės. () tu, Onyte, lauk!
PIRlilUTlW tfWuVISZKAS
Laidoja pumiraltua PMaK
tyse
apie
savo
mylima
Juozeli.
iszvąžiuoti
:
Vokietijon,
KlaiLnnkimaH
kažko
ueaiszkaus,
dedanti
mostaguoti
rankomis.
senos? Kas butu tuomet ?... Su
naujausia mada ir mo)(Į|i^,
mo
GRABORIUS MAHANOY CITY
Ka
ji
maste
?
O
ji
maste
apie
pedps
krasztan.
Czia
ną
vienai
noosanąo, o paskui nžsivylitpas
— Laba ryta, Onyte! — pasi
drebėdavo Dagilienės szirdis
Turiu pagalbininku moteris.
gražu vieno szvontadienio va — jtiUiiuomono, sztai kokiais Lietuvaite, susilaukus pananuo tokiu minczhi. Jos gilio girdo užpakaly balsas.
L
IV
karu,
kada
Juozas
ja
lydėjo
szios godos isztraukią pas bu
keliaią J-ij einik..
— Dėkui! Net nusigandau.
siom veido raukMsIe* prisipildy
Laidoja Irt
Paraamdo
*18 W. 3PRUCK ST.
namo, pas senąją mocžiute. Jis
Praąjo valanda, kita. Janui- r u tąrnauti. Pristoja pyie ko ąutomobiliuadal laidotuvių krika*
davo krauju, parausdavo, akys Kur jau teip skubi ?
MAH ANO Y CITY, PA.
kią
Vdjcįoezįo
už
mažą
atlygikalbėjo
jog
netrukus
su
ja
apsi
knj
Vdjcipczio
mas
szoko
insiutes.
Onyte
pa

atly^L
—
Gi
bažnvezion
:
žinai,
'■F
užsidegdavo kaž kokia kersztįtoblr tetePJĮ.11’
tr 1.1. i
Talaponaa
No.
14®
i
f
nlma ir dirVtt suliktus 4n,rsziandie ‘pavasarininku’ ank- vesiąs, mylėsiąs ir laimingai, griebė Juozas ir visa vafcaįjea
tinga ugnimi.
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NORĖJO NUBAUST PODUKTE IR PATS
PRAŽUVO.
AVilkes Barre, Pa. — Jonas
Dombrovski, 340 S. Washing
ton uli., norėjo nubausti savo
podukte už koki tai prasižen
gimą, isztrauke gumine paipukia isz gazinio pecziaus su ku
ria mane nubausti mergaite,
bet toji spruko per duris ir pa
bėgo.
O kad Jonas buvo gerai iszmaukes namines, nejuto kaip
gazas iszbeginejo isz pecziaus.
Po kokiam tai laikui, jojo motere sngryžus isz miesto užtiko
Joną gulinti ant grindų be gy
vasties. Palicije atėjus tyrinėti
priežastį mirties, užtiko name
samogonka ir keliolika galonu
brogos.
BANDITAI UŽKLUPO ANT
KOTELIO — TRYS UŽMUSZTI.
Chicago. — Deszimts bandi
tu užklupo ant Drake kotelio,
pabėgdami su 9000 dolereis,
bet szaudyme kokis kilo terp
palicijos ir banditu, trys ban
ditai likos užmuszti, keli su
žeisti o kitas vėliaus mire.
Banditai buvo vaikai nuo 18
lyg 20 metu, ir gerai pasiredia.
Sulaikė kasieriu su revolvereis, spirdami ji idant atiduotu
pinigus. Po tam vienas isz ban
ditu szove fn ji ir pradėjo bėg
ti laukan. Ant szuvio adbego
detektyvas ir palieijautai ku
rie pradėjo szauti in jaunus
banditus su augszcziau minėta
pasekmia.

UŽTRUCINO DU SŪNŪS IR
PATS SAVE.
New Haven, Conn. — ('zionaitiniam hotelije likos suras
ta trys
hivonai tėvo Mikolo
ft*
Sauczuk, 40 metu, jojo sūnaus
Henonimo 4 metu ir Tadeuszo
9 metu. Tėvas uždavė truciznos vaikams po tam pats pasi
darė gala tokiu pat budu. Sau
czuk isztraukės isz banko 1500
doleriu kada neteko darbo, pa
liko paezia Providence, R. L ir
iszkeliavo
su
vaikais
in
Springfield, Worcester, Buff
alo, Syracuse ir New Yorka
ant galo pribuvo in czionais
sustodamas hotelije. Priežastis
nežinoma del ko tėvas teip pa
sielgė, nes jojo pati gyveno su
juom sutikimi' ir nežinojo kur
josios vyras dingo, pakol neaplaike žinios aj)ie mirti vyro
ir vaiku.
< (

J
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SVIETAS EINA STACZEI
IN PR AGAR A,” SAKO
PUSTELNINKAS.

Orn^iha, Nebr. — Du žuvinin
kai isz miesto nusidavė ant sa
los Baumana kur užtiko ten
gyvenanti Henrik i Morris, pustelninka, kuris per 30 metu užmirszo visai apie svietą. Du
sportelei norėjo parodyt svie
tą senam pustelninkui pasiim
dami su savim in miestą. Ne
galėjo at sidy vyt senukas dideleid namais, automobileis, areoplanais, paveikslais ir trum
poms szlebukems moterių. Sa
ke jisai buk svietas truputi per
greitai del jojo sukasi ir neužilgio nukris staeziai in praga
rą. Gyvena jisai ant salos vie
nas, maitinasi vuogoms, rieszutais, vaistais ir 1.1.
Vienatini jojo draugai tai
paukszczei, medžei ir žvaigž
des nes kaip pats sake:“ yra
tai geriausi draugai kurie žmo-
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I Tie (’hieagos upes sudege dideli magazinai su 90,000 galomi gazolino, Tukstaneziai žmonių prisižiurinejo ugniai, ku
ri kerszino artimiems namams ir žmonių gyvastems.
KAIP VYRAS SURADO SA
VO PATOGIA PACZIULE.
Brooklvn, N. Y. — Knnduktoris 'ant strvtkario
Jokūbas
•
Savon turėjo teip patogia pa
eziule kad praeigiu akys atsi
kreipdavo ant josios kur tik
eidavo, žodžiu, vyrai jaja ryjo
akimi, isz to lankei kildavo
barnei terp vyro ir mo te res,
nes jiji jaHU’si nekalta vvro
nužiūrėjimo. 'Tam paežiam na
me gyveno kriauezius W. K.
Keli menesmarkus vvrukas.
ft*'
šiai adgal snsibarius patogi
moterėlė su užvvdusiu Jokūbu
nubėgo pasisk
pasiskunst
mist < lel K. ir
daugiau nesugryžo namo, ma
tvt kriaucziukas da ve jai ge
ra rodą...
Vyras sugryžias namo nuliiinetekias savo patogios
do
pauksztytes, jeszkojo po visa
įmesta, bet josios nesurado.
Ana diena eidamas pro bažnyczia Saldžiausios Szirdies inejo in vidų idant pasimelst sa
vo nuliūdime, o kada iszeitinejo, nusistebėjo nemažai paregejas savo paeziule prie szono vagies K. Nelaukdamas
daug Jokūbas pradėjo szvaistvt ulvczia sii kriaueziuku, o
gavosi ir nemažai patogiam
veideliui, primindamas jai buk
toje pat bažnyczioje prisiege
jam viernasti lyg sinert.
giliuko nesirado palieiartimoje. Jokūbas paszaukes taksika'ba insodino sa
vo prisiegelia ir nuvožė namo.
Kas tonais dabar darosi tai ne
girdėjome, bet kaimynai sako
buk Savonai da gali mylėtis
karsztai, kad tiktai jisiw užmirsztu, jiji užmirsztu ir svie
tas užmirsztu kas terp juju at
sitiko.
Tai tau, turekie bjauria bo
ba negerai; turekie patogia da
arsziau!

GALIMA BUS PARGABEN
TI PACZES ISZ TĖVYNĖS.
Washington, I). ( \ - Pagal
naujausia nusprendimą Darbo
Departamento, tai s votim že
mis, kuris turi tik pirmutines
citizens popieras ir geidže pa
silikti pilnu ukesu, gali juom
pasilikt, kad ir jojo pati gyvent u tėvynėje. Priesz tai valdže nedavinėjo pilnu popieru
tiems, kurie neturėjo czionais
savo paezes, per ka daug nu
kentėjo ateivei, nes aplikantas
negalėjo pargabenti paczios
pakol nebuvo pilnu ukesu o isz
kitos puses negalėjo pasilikti

ii kongresmenu pasiprieszmo
priesz tai ir dabar valdže nesispirs idant vyras kuris turi tik
pirmas popieras turėtu czio
nais paezia kad aplaikyti pil
nas popieras. Yra tai linksma
naujiena del visu tuju kurie
geidže iszimti pilnas popieras
ir po tam gales atgabenti savo
paezes ir vaikus in Amerika
norints kvota Ctoiviū fvt ' ra iszėjus.
SVIETAS DA NEAPSIMALSZINO IR GINKLUOJASI
TOLIAUS.
New York. — Norints kelio
lika metu prabėgo nuo švietines kares ir vieszpatystos prižadėjo nusiginkluot, bet vis
iszduoda daugeli milijonu ant
užlaikymo kariumenes. Žemai
paduota skaitlius, kiek iszduo
da nekurtos vieszpatystes ant
apsiginklavimo, likos surink
tas per Kares Departamenta
Washingtone.
Suvienytos Valstijos ant me
to iszduoda $554,372,018; Ang
$633,696,789;
liję
$653,696,789;
Fra nei je
$220,403,605.
Kitos vieszpatystos iszduo
da sekaneziai:
. . . . $24,562,629
Belgije ....
. ... 12,861,349
Kanada .. .
. . . . 10,680,000
Ilanija ....
Czekoslovakije ....
68,999
Vokietija . .
107,000,000
. .. 40,568,049
Graikija . . .
Indija ........
. ..182,346,542
Jugoslavija............ 39,120,000
Italija ..........
. . ..117,091,128
Meksika .... . ... 63,239,043
Lenkija ........
... 85,102,964
Rumunija . . . . ... 17,823,940
Rosije ..........
. . ..105,340,283
Iszpan i ja .... . . . 76,602,321
Turkija........
. . ..192,233,073
Lietuva ........
. . . 1,500,000

BISKUPAS ARESZTAVOTAS, ŽMONIS PAĖMĖ
KATEDRA.
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BUCZIAVIMAS.
Kada vaikai bueziuojesi
Isz kvailumo — mielai,
Tada t vvii visi velnei
O džiaugėsi aniolai.

New York. — Rusnak u bisKada jaunieji bueziuojesi
kupas Adomas Pilipovsky pa
C pu apimti karszeziuojesi
sidavė in rankas palicijos kuri
'Pydą aniolai yra nuliudia,
biskupa nuvožė in kalėjimą o
O velnei isz to džiaugėsi.
susirinkusi myne žmonių prie
katedros Szv. Nikalojaus ant
Bet kada senieji bueziuojesi,
Fast 971os ulyczios, isždauže
Viens kita spaudžo mielai
duris ir paėmė in savo rankas.
Isz to siunta visi velnei
Buvusia bisk upas Rodzest—F. B.
O net ir aniolai!
vensky buvo praszalintas o iii
JUOKUTIS.
jojo vieta prisiunstas PilipovsSzmutoris žmogelis nutverė
ki. Žmonis jojo nenorėjo ir isz
vagi už rankos kaip tai iszto kilo sumiszimas parapijoi.
Norints palicije tam užklu- traukjnejo nosiniu skepetaite
pime prisižiurinejo bet nieko isz kiszeniaus ir tarė:
— Nesiturbacyk prieteli,
nedaro ma'isztininkams, nes
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Grotas Aleksandras Skrzvnski, Lenkiszkas užrubežinis
ministeris atlankė Amerika tiksle dalybauti posedije Politik iszk o Instituto Williamstown, Mass. Skrzvnskis atlankė
prie tos progos sekretorių Frana Kellogg Washingtone.

Isz Visu Szaliu

NEPAPRASTAS SVECZIAS,
GYVENO SZIMTA METU
UŽPAKALIJE.
London. — Ant salų ir salucziu apsėtu terp Szkotlandijos ir Irlandijos, gyvena žmo
nis teip, kaip gyveno szimta
arba daugiau metu adgal, nesi
rūpindami apie progresą ir ingijimo apszvietos.
Ana diena senas gromatneszis isz salos szventos Kildos,
atvažiavo ant vakaciju pirma
karta in Angliję.
Paregėjus strytkari, sustojo
ir iszsižiojo nusistebėjas, bet
kada pralėkė pro ji automobi
lius, senukas pradėjo bėgti.
Per visa savo buvimą Ang
lijo! kas diena daugiau nusiste
bėdavo isz negirdėtų ir nema
tytu stebuklu. Labai jam pati
ko krutamieji paveikslai, ku
riu isz pradžių labai bijojo;
reikėjo jam iszaiszkyt, jog pa
veikslai jam nieko pikto nepadaris, jog szaudimas in žmonis
ir bėgantis trūkis žmonim nie
ko blogo nepadaris.
Nelaukė pakol vakacijos pa
sibaigs, bet iszkeliavo namo
nes bijojo, jog ta viską ka ma
te Londone, idant jam nesumaiszytu protą, nes visko ne
galėjo suprast kas sziadien at
sitiko ant svieto.

VAIKAS NUŽUDĖ AMERIKONKA.
Geneva. — Szesziolikos me
tu Jonas llammerschlegal, slavokas, likos uždarytas kalėji
me už nužudinima Amerikonkos Mart's Brown isz CAlifornijos, kurios lavona surado arti
Bastle. Amerikonka pasamdo
vaika idant jiai parodytu aplinkine ir istoriszkas vietas.
Tikslas žudinstos buvo apipleszimas, kaip vaikas vėliaus
prisipažino.
12 ŽMONIŲ PRAŽUVO ANT
GELEŽINKELIO.
Tours, Francije. — D v vieką
žmonių likos užmuszta o daugeli sužeista kada ekspresinis
trūkis einantis isz Le Mans in
Tours nusirito nuo begiu arti
stoties St. Antoine. Keli vago
nai sudege o drauge ir užmusztieje, per ka buvo sunku pa
žinto užmusztuosius.
SZI ŽIEMA BUS VIENA ISZ
, SMARKIAUSIU.
Paryžius. — Profesoris Bigourdan, laike prakalbas ant
susirinkimo žinunii czionais,
pranaszavo, buk ateinanti žiema, bus viena isz smarkiausiu
kokios ne buvo per paskuti
nius 744 metus arba kokios bu SZAUDO ISZBADEJUSIUS
STRAIKIERIUS.
vo 1709 ir 1523 metuosia. Pro
fesoris sako buk savo tyrinėji
London. — Isz Hong Kong
mus padare ant visokiu per •danesza bu asztuoniolika straimainų ne tik ore bet ir mariuo- kieriu likos suszaudyti Cantosia.
ne, kada buvo sustoja prie na
DREBĖJIMAS ŽEMES
mo tūlo virszininko praszydami maisto. Palicije paliepė
ITALIJOI.
Foggia, I ta liję. — Keli dre straikieriams eiti namo, o ka
bėjimai žemes davėsi jaust da tiejei nepaklausė paliepimo,
czionais, kurie sugriovė kelis pradėjo in juos szauti.
Bolszevikai stengėsi sukelti
szimtus namu ir vietiniu rotuKinuosia,
ošia, nes du
žia. Žmonių nesužeista tik pa revoliucije Kinu
laivai atplaukė isz Vladyvostodaryta daug bledes.
ko in Varupoa su daugeli agi
VELNISZKAS ATKERSZIMAS\NEREGI IR KURCZIOS tatoriais idant praplatinet neužganadyma terp kineziku.
UOSZVES.
Varszava. — Franciszka Macejczikieno, 89 metu, konia ne
regi ir kurezia motore, baisoi
atkerszino savo neužkenezianiai inarcziai. Sūnus negalėda
mas nukenst nuolatiniu barniu
Nebandyk 'save gydyti, neži
paliepė motinai iszeiti pas ve
dusia dukteria keliolika myliu nodamas isz ko gyduoles pada
rytos. Visuomet reikia žinoti
nuo savo gaspadorystes.
In kolos sanvaites name su isz ko gyduoles susideda.
Nevartok patentuotu vaistu.
mins kilo ugnis kuri ’’su
Nevartok nuodingu vaistu.
naikino visa gaspadorysta o
Kitais žodžiais, nepilk vais
sūnūs vos iszsigolbejo su szoimynolia. Senuko suimta netoli tu, apie kuriuos mažai žinai in
nuo vietos, kuri turėjo dežukia kuna apie kuri dar mažiaus ži
zapalku ir bonka karusino. nai.
m

NAUJAS VADAS ANGLISZKOS KARIUMENES.
Generolas Sir George Milne,
likos Į)aženklintas per karalių
J urgi apimti vadovysta ant
am
A n gi i szk os kariu me nes
vietos generolo Cavan. Gen.
Milne yra vadinamas per ka
reivius kaipo “ Dede Jurgis
ir labai mylimas per juos.

W. D. ftOCZKOWKKI, Preu. & Ifi
F. W. B0C2K0WBK1, KAiter

LENKISZKAS MINISTERS PRIBUVO IN AMERIKA
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ISZGIALBEJO VYRUI
GYVASTĮ.
Blowing Rock, N. C. — Ne
t Tolindama savo drąsumo pati
Fridriko Žohroskio isz Hack
ensack, N. J., kul’i(‘ praleidine
j<> czionais savo vakacijos gir
noje, iszgialbejo, gyvast i savo
\ \ rili, kuriam kirmėlė ink'ando
i n ranka, per iszėziulpima truviziris isz žaidulip. Daktarai ligonbuteje pripažino, buk mo
tore savo greitu pasielgimu iszgialbejo savo vyrui gyvastį,
nes kitaip but u miros in keles
valandas.
KRUVINA VESELKA.
Cumbola, Pa.
Czionais at
sibuvo Veselka ant kurios kilo
bolszecikiszka revoliucije ku
rioje du svodbinjukai likos sužeist a is ir dabar stena Pott sJ
villes ligonbute.je.
'laja di(bia likos suriszt i
moterystes Antanas
mazgu
Mąstą it is su naszlia Ostraviczienia, veselka buvo didele
ant kurios užpraszyt a daug
svecziu. Apie deszimta valanda Se redos na k t i kilo pesztyne, kurioje likos sužeistas Jur
gis Žuką nekas, 34 metu
metu, isz
New Pbiladelphiji >s — kas t o kis uždavė jam per galva su
uzbonu perkirsdamas gana gi
liai galva.
Ta pati vakara kada Kazi
mieras Curry, 21 metu, lydėjo
namon du svodbininkus, tieji
vietoje padekavoti jam, užklu
po ant jojo sumuszdami nemiclaszirdingai ir randasi pavoju
je netekimo gyvasties.

ft

SAUGYDYMAS.

ft

f

37 METAS

ISZ LIETUVOS
ŽMONIS BLAIVESNI.
Debeikiai, Utenos a p. (‘V-bes
kor.) — Szimet ir Debeikiecziai blaivesni liko, nes mieste
ly nėra nei vieno traktieriaus,
o slaptos girtybes instaigos
energingai prižiūri vietos po
licijos nuovado padėjėjas, ku
ris yra blaivus ir sąžiningas
žmogus. Atlaidų ir sziaip jau
szventadieniais nematyt girtu
ir nesigirdi ju pliovoniu, tai
yra puikus reiszkinis.
KAREIVIAI.
Birželio 30 d.
Pagėgiai.
szeszta valanda rvte nuo Tau
ragės puses link Szilutes at
skiru traukiniu pravažiavo ga
na didelis eszalonas musu ka
reiviu. Pravažiuodami vagonuošė gražiai grojo smuikais,
armonikais ir sziaip kas kuo
mokėjo, o viena kuopa gražiai
dainavo .Senai jau pagegiszkiai buvo bematė kareivius ir
begirdeje sutartines kariszkasp
dainas. Nors buvo dar anksti,
bet neivienas skubėjo keltis ir
pažiūrėti kareiviu. Tacziau ne
ilgai teko ežia jais gėrėtis: ka
garvezio
rininko komanda,
signalas, traukinys sudundėjo
ir linksmi kareivėliai kaip
skriste iszskrido isz Pagėgių
link Szilutes.
NAUJI TROTUARAI.
Mariampole. — Pavasari ir
nyleni, ypacz lytingomis die
nomis, einant isz stoties in mie
stą, tekdavo iszklampoti daug
purvyno. Dabar, baigiant inrengti stoti, pradėta nuo mies
to link geležkelio stoties tiesti
naujas trotuaras (dabar darb
inas viena puse kelio, bet gal
darys ir kita). Kadangi darbas pradėtas, tai gal bus greit
ir atliktas, teip kad galutinai
inrengs geležinkelio stoti, sutaisius, iszvedus nauja kelia ir
trotuarus, Mariampole atrodys
gana puikiai, ir keleiviai be
burnojimo ir nuovargio pa
sieks miestą.
ŽMOGŽUDYSTE.
V-bes•
Utenos ap. -r-‘V-bes*
, Vižonos,
—
kor. — Birželio’ 312 d. Janonių
kaime ūkininko Szaucziulio
duktė rasta nebegyva, su už
nerta virve ant kaklo. Padarius gydytojaus tyrimą, rasta:
mergina neszczia ir galva su
daužyta, eina tardymas, sutik
tas tūlas vaikinas Kunigiszkiu
kaimo, kuris tūla laika mylė
jęs ta mergaite.
Tai vis pasekmes nevyku
sios meiles, del stokos apszViėtos kaimo jaunime, argi butu
galeje papildyti tokia žiauria
žmogžudyste apsiszviete jau
nuoli ai?____ __________
NIEKO NEVEIKIA.
Dantinis daktaras inejas in
savo szapa o radęs gizelius sedinezius, paszauke:
— Teip, sėdi t e, tinginei; o
ar negalite vienas kitam danti
traukt del praktiko?

t ie vaistai nepavojingi. Bet lai
kai taip persimainė, mio tu
dienu, kuomet moeziutes kas
pavasari priverstinai davė
mums sieros su sirapu, kad
kartais saugydymas turi pavo
jingas pasekmes.
Gydytojai mokinasi per dau
geli metu pakol apsipažysta su
kūno dalims, ir kaip mes gali
me lygintis su gydytojais?
Jeigu nenorime eiti pas gydyr
toja kuomet sergame taigi
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TRUMPI BET SMAGUS
SKAITYMAI.

[Kas Cirdet

«•
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Lietuviszkos Pasakos.

Tau puiku tai ir man.
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In laika dvieju metu mirtis
pakirto szeszis žymiausius vy
rus Amerike, isz kuriu buvo
pirmutinis
prezidentus II a rdingus, po tam Inivusis prezi
dentas VVil^onus, treczias sena
torius La Collette, senatorius
Lodge ir buvusis virė prezi
dentas Marshall ir ant galo

Bryan ’us.
Pabaigų

meto da toli ir neži
no kas gali Imt i neks!!

Tūlas pastovis Georgijui nu
ėjo nuo pamokslinyczios, kada
vienas isz jojo parapijom! pa
vadino ji melagiu, užduoda
mas jam kelis boksus per uosi.
Po tam malszei užbaigė savo
pamokslu, nes kiti nedrvso
kariaujaneziam
prieszint is
dVa^iszkam.
Petrograde (Leningrade) di
deliam name ant ui vežios Nikidajevskos ir Borovos gyvena
iie]»apra>tas stebukladaris var
du Ani^im. Jojo “apasztalai ”
pasirėdė m
in raudonus marsz
kinius daro paredka terp susirinkusiuju, o ypatingai terp
moterių. Ant sienos kabo didelis pa veikslas Stebukladario
Amsimi’. Yra tai augsztas žmo
gus su ilga juoda barzda su ii
gaiš raudonais marszkiniais.
1 nei na m sale apsiaubtus per
savo brolius
panaszius m se
sutes. Bolades metasi prie
jo hueziuodamos marszkinius,
o kitos vieta kur jojo koja želi
ge.
Anisim atsisėda aut augsz
tos kede".
kėdės, o szalv jojo brolei
sese r v h.“ Vi^j ne via senesni
kaip ;:u met u. \ isi pasirodo
raudonai, T v k uma> \ ie>zpa
taiije ant m les, apasztalai pra
deda munnet kokia tai liūdna
pildau kine dainele kini "kam
ba sekancziai: “ Dievas pasėjo
Po
obeliu... sėjo, sėjo, sėjo...
savo
tam Anisim pradeda
mokslą arba prana.szavimus.—
Jojo kalba yra liūdna, keike
>a k y dama s,
prasižengėlius,
buk žmonis ka> kart daugiau
klumpa iii pragaru, o pa lei st u vysta atsibuna tiesiog ant uly
ežiu dienos laike ir baigė szi
teip: “o asz ka galiu daryti.’
Ant ko \ įsos
isos bobos atsiliepė:
“Tu viską gali. Pone, viską.
Tokios maldos atsibuna du
sanvaites. o kvailiu
kart ant sanvaites,
kas kart daugiau atsiiankineja
ant luju susirinkimu, o v pat m
<r
ai jaunos merginos.
♦ 1

♦ 1

* 1

Apie nepaprasta motiniszka
meile terp paukszcziu apraszineja Elzbieta Vienner sziteip:
Eidama per tilta ant upes Duiszgi rd o nepaprasta
najaus.
kliksma mažo žvirblio, d irstėlodama in ta szali paregėjo ma
žaji, kuris neturėdama s da pa
jėgu stengoj perlėkti per upe
ir jaute kad inpuls in vandeni.
1 ž trupuezio žvirbli" butu
pražuvo. Sztai atlėkė i>z kitos
puses pataite. Matyt buvo tai
motina mažiulelio, nes palėkė
|n» juom pastatydama jam s»\ <’
pecziii". Jaunas žvirblelis at
sitūpė ant motino" pecziu ir to
kin budu nulėkė ant kranto.
Norint" motinai kerszino pa
vojus, bet... balsas motiniszkos
"zirdies ir prijautimas savo nžduoties pergalėjo. Isz toj* » a< si tikimo, lai ir žmonis paima
pa mokinimą.

r ’’l
ih'i

Galime tikėtis ar sustojimo
kasyklų ar st raiko kasyklosia.
Inūke bedarbes žmonis slan
kioje nlycziomis isz nuobodu
mo arba sėdi namie. Tieji, ku
rie turi užsirasze koki laikrasz
ti, tai ne buna jiem nuobodu ir
praleidže dieneles skaitydami.
Argi dabar nebūtu laikas užraszvti laikraszti
Saule” už
tris dolerius ir turėti smaguma namie laike bedarbes J u k
dabar kožnas prie pinigėlio ir
nebūtu sunku kelis dolerius

X’ilheimas L, ciesorius
Prūsu, sėdėdamas viena kartu
sode ant lonkos, pamate ateinanti nugara, kurs ramiai at
sisėdo ant to paties suolo ka ir
ciesorius, ir užrukę savo smirdanezia pypkele.
— Kas tamista esi
HZklausė ciesorius, biski užpykęs
ant tokio drąsumo žmogaus,
— Esu N. Odrv, furmonas
vežantis sziukszlius musu prieniesezio.
'Tai gražu! — atsake cie
sorius, linktelejes galva.
Po valandos užklausė tei p
gi angaras: — () kas tamista
esi ?
I’rusu karalius, — atsaKOVOS PRIESZAIS RIFUS.
Kapitonas Reginald Weller, ke užklaustas.
— 'fa i te i p-g i gražu,
at
jaunas aatt si
sižv
me jas Ameriko
zy mojas
rūkydamas lan isz k a? kareivis kuris daly bu
v <> svietiszkoje ka roję, apėmė bjaus savo pypke.
Nesibucziuoje.
vaduvysta ant areoplanu eska
dros Moroke kur Erancije geiRandasi tokios szalys ant že
dže apmal'Zyti pusi kėlusiu? miszkos pavirszes, kur nežino
Rifus.
foliniuose
kas tai bueziuotis.
Laikraszi'ziuiria lankei skai
tome Žiliūtės apie visokius atsitikiniUL ir tai szale vienos ki
tos, kurios parodo žmonių var
gus ir nuliudimus. Ana diena
paėmiau tūla laikraszti ir pra
dėjau skaityt i :
“Jeaiic Roberts, 24 met u
mergaite, likos atvežta in Jeff
rl’si ui
Ii go id m t i. Palieijantas
paszauko ainlnilaira, nes rado
mergina ant ui \ ežios kuri apalpo. Pasirodė, buk pana Roberts apalpo nuo bado.
Kitoje vietoje szale tosios ži
nutes skaitome: “'The Nation
al Bank of New York padidino
savo kapitalu aant
nt 50,0(H>,0()0
doleriu iii laika dvieju meiiesiu. Keliosia bankosia Chicage
sulaupinirnas žmonių paezedumu daejo |\g
I' g (’7,000,DIM) dole
riu.
OSH’S
Szale 1tosios
žinutes
vela
skaitome,, buk du studentai
Butte, Montana, pavogė $3,175
idant turėti pinigu ant užbai
gimo mokslo.
m
'Taigi vieniem." stoka pinigu,
kiti ne turi ma 1st o o kiti turi
už daug. 'Toki? tai žmogaus gy
venima-!
* 1

Bituose, Birme, visose dalvse
Indija, Kinuose ir Japonis.
teipos-gi ant nekuriu salų Ti
kojo Didinario žmonis niekados nesibueziuoja. Jaunos .la
ponaites nežino ka tai ženklina
pabueziavimas; Kinezikui ir
Indusui nei aut mįsles ne atei
na pabueziuot mylema, o moti
uos tose szalyse gana glamoni
si su vaikais, nes prie ju lupu
Ir žiemiu szalv se
nedalypsto.
nesi
bueziuoja
Eskimai
i
nes
\ ietoje pasi bucziav imo t rina
nosis in uosi.

Vengi te Barniu.

Vienas vaikinas niekuomet
įiesibardavo ir visuomet būda
vo ramus.
Kaip tu elgiesi, kad nie
kuomet niekam nesiprieszini.
nepriesztarauji ir su nieku ne
sibari .' — klauso jo kiti bernu
kai.
barniu labai
Iszvengti
lengva, — atsake jis.
Kokiu gi budu .'
—
Matvdamas, kad su m a
nim nori kas neprotingai gin
czytis, ir jausdamas, kad isz t o
gali kilti barnis, asz palieku
jn ieszgini ir einu szalin.
'Tas atsakymas labai patiko
Geriausia ir saugiausia yra visiems, ir jie stengėsi tvip-pat
— uždirbt i ne kaip padirbi i pi elgtis, kaip szitas p rot ingas
vaikinas.
n igus.
Atsilikus kokiam -■
nors
karsztam ginczui, protinges
Kada tik Amerikonai Lietunieji ragino visuomet prieszgiviszko gimimo stengėsi pasidaniams atsiskirti, sakydami:
v i net >a ve kai po Liet u v isz k o
Prasisza linkite,
tegul
gimimo. tai kvla priesz juos
kvailas pats su savim barasi.
viesulą nžmet i liejimu kad pri
Gerai Atkirto.
valo užmirszt apie savo tauta
ir giminia, o pasilikt “szimtKelioleka poneliu netikėliu
1 ?
procenti neis Amerikonais.
ėjo keliu, juokdamisi isz dievo
Bet kada neseiu'i Norvegai baimingu
kaimuoeziu
kurie
apvaiksztinejo savo szimtmeti- n u i minėjo kepures priesz stones sukaktuves pribuvimo iii vyla, kuris stovėjo prie kel io.
Amerika, tai turėjo < lideli ap \'ienas isz ju užklauso praeivaik szezio įima
Saint
Paul, nanezio kaimuoczio del ko tas
M i 11 n.. o ir k it uose m ie>l uose, stovyla-s Szy. P. Marijos stovi
tai pats prezidentas ('oolid g e prie kelio C Ant to kaimuotis
pagyre Norvegus už juju tau- atsake: ” įbrėžomais atsitiko
tiszkuma ir užlaikyma kalbos stebuklas. ” “ r ’ ~— gi kokis”
savo protėvi u.
užklausė szidijenezei ponulis.
Bet kitaip m naši s u L i e t u Czionais vienas kvailis atga
ve i.s, I .enk a is Slavokais ir ki vo savo protą, o buvo tok is
toms Europiszkoms tau tom s, kvailis kaip ir tu ponaiti: mel
kuriuos vis paniekineja Ameri- skis czionais, tai gal ir tu atkoiiiszki laikraszczei, raszvda- gausi savo protą. t 1 Ponelis ant
mi idant tieji foreineriai priva to nieko neatsake bet su nuleilo pamesti savo tautiszkns pa- slom ausimis ejo toliaus nu
proezius o imtis prie Ameriko- spjovęs.
n i žavimo.
Gintaras (Bursztinas).
Del ko teip.’ — Ba Norvegai
Gintaras
nėra akmenukas,
is/.dirbo sau czionais paguodone per didele intekme pramo- bet sukietėjusi medžiu derva
neje, vertelgystoje, moksle ir (smala). Pakraszcziais Baltipoli I i k oje ir su galingais visur jos, juros, kur dabar stovi di
deli miestai ir kaimai, seniai,
stoję ant lygaus laipsnio.
Valdže md
iszdave paezti- labai seniai, augo didelis tan
r 11
raine
nes markes SU paveikslu at- kus tamsus miszkas.
plaukimo pirmutiniu Norve- miszke augo tuomet daugy.be
gintaro medžiu, Jie paneszejo
giszku ateiviu in ezionais.
in dabartines musu puszis ir
egjes.
I
Isz tu medžiu kaip isz musu
pusziu, per plyszius varvėjo
<Ung deryos, vadinamos “gin
322 W.Long Ave. DuBois, Pa!; taras;” varvėjo laszais nuo
■ *
■ ■ ..» »■ ■■ ■ •
■ i j.1' t
r>

.-M

J. G. BOGDEN

I

medžio ant žemes ir kartais su

SURINKO Dr. J. BASANAVICZIUS.
*i

.. ...... ........... il^eA
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APIE DEIVES, LAIMA,
LAUMES IR VANDENINES.
.2.......... -____

NARSUS LEKIOTOJAS.
Kapitonas ('baries Niuigesslek iol ojas
er Eraueuziszkas
k u ris f langeli kariu at<ižymcjo laike kare-, atvažiavo pri
gialbvt Amerikoniszkam legio
imi ant rinkimo aukii dvi už
laikymo na>zliu i r >i era t e! i u
po m i rusi u karei vi u. J isa i lėk
damas su areoplanu meto kor
teles, o tarės
tai>es kortolc- k urie
suranda iirr pri.-Junczia auka,
tai aplaiko .jojo paveikia.
liepdamas sniegas nuplaudavo
tos
guriniikus
sudžiu vusios
dirvo> ir nmies/j la vo
m jura.
'Ten derva nusileizda\ I) in dug
na ir susitmedavo torp gaba
lėliu medžiu arba žolių ir terp
smėlio ( piesku L Kasmet ji da
rosi vis kietesne ir kiete"iio ir
pagalinus tapo drūta, kaip ak
muo.
Dabar kai audra sujudina
jura, sukelt os bau r-k2 t) S besiubuo
damos nnplauja mm dugno
smėli, kuriuo isznesza gurinu
kus gintaro ir L/.iimta juos ant
kranto.
Gintarą perka meisteriai ir
iszgeresniu g urinuku nutekina
karolius, aiiskarins ir kitokius
papuo>zalus.

PAJESZKOJIMAL
Asz Marcele Bubiniene pajeszkau pusbroli Joną Gražule
\ icziu paeina i>z Sažiunu Kainio, Lazdiju Para.
G v veiio
M iddleport
a pie 2G i net ai a t
gal dabar girdėjau gyvena
Pittsburg. Turiu svarbu reika
lą praszau atsiszaukt arba žiliautieji malonėkit praneszt.
M. Bubiniene
1 12G E. Grand Ave.,
'Lower (’ity, Pa.
Pajeszkau mano pusbroliu
•Juozą, Kazimiera ir pusseseres
Mile ir Anele Vinelauskai pa
Szauliu
eina isz Kauno Red.,
l’jezdo, Gruzdžiu Volost., Dargacu Sodž., apie 17 metu atgal
palikau juos W orcester, Mass.,
dabar nežinau kur. Jeigu kas
apie juos žino meldžiu pra
neš/, t.
K 'riklius
2G2 No. 41 h St.,
San Pedro, Calif.
Pajeszkau savo brolio Anta
no Kanlavicziaits. Jau ilgas
laikas kaip nežinau kur jis ran
dasi.
Man labai yra svarbus
dalykas jo sužinoti, todėl praszau atsiszaukti, arba kas apie
ji žinote praszau praneszti ant
adreso
Kirs. Antanina Kainick

325 E. Mt. Vernon St.
(Aug.7)

Shenandoah, Pa.

Valgiu Gaminimas
--- IR---

Namu Prižiūrėjimas
Kožna moteris ar mergina
privalo turėti aria knyga
ir ji turėtu rastis kiekvienam name. 162 puslapiu
didelio formato. Drūtais
audeklinei* apdarais. Preke tiktai’ • • * . |1.W

12.
Dyselis isz X'ainocziu, 'Tilžės
pav. sako: “ nutilo mamaites
mamaite, kuri per 100 metu sukakus pasimire, pasakodavo,
jog jos levas
t evas didei daug apie
laumes pasakoti žinojo, nes seliovėjo laume s labai lankei ro
įlydą v usios irgi
ant lieptu
skalbdavo, o jei joms kas, pro
szali eidamas, ka pasakydavo,
arba jas pasveikindavo, tai j( >s
labai linksmai dekavodavo.
13.
laumes
Scii o veje
labai
darbszczios buvo; JV
..<v. ...
.M. mergos
gult eidamos ant vindo szniurus palikdavo, tai iki rytmeežio laumes pilna szpule priverpdav < L
14.
Senovėje ateidavo laumes in
namus dienoje prie gaspadiniu
darbo praszy^, nes jos labai
mėgdavo dirbt, ypaez verpti.
ir austi, ir joins darbai labai
>ekda vosi.
io.
Pas nekiiri ūkininką BlindgaIiuose Ketverge vakara jau
atsigulus pradėjo mores (lau
mes) labai vindus sukt; isz to
gaspadorius, pasipiktinęs ir isz
lovos stt rak tterejes,
ere jt
vindu szniu
rus perpjovęs, sake: “na da
bar, jei norit, sukit.
.Jam in
lova vos atsigulus, pradėjo vin
dus vėl sukt o tai teip, kad pakojaite vis in asla musznojo.
1G.
Natkiszkiuose,
Piki upeliu
para., 'Tilžės pav. nekurei gaspadinei, margines audžiant, la
bai truko; apmaude isztan* ji:
“kad bent nors laumes iszaust
ateitu!” - tai jos tuom syk ir
ežia buvo. Jos audė neauduses,
bet nei maž’ folv n neparėjo —
paezios koki darbu pradėt jos
visai m* iszjiegia; paikiau jos
eme isz staklių rėžt, o ir but u
iszsineszuses, ule gaspadine jus
at laike, tai jos pabėgo.

17.
Nekurei gaspadinei Vilkiszkiliose, Tilžes pav., margine
margi ne
beaudžant ir metmenims labai
betruksiant, ji labai apsimaudijus pratarė
pratarė:: “ak, kad nors
laumes ateitu ir nuaustu!” Tai
atėjo trys laumes ir apsiėmė
jai ant puses nuaiist, jei ji ju
vardus neatnnsenti, betgi var
dus atmenant visa dvkai iszausentes. Po tokio sutarimo
viena laume ėmė aust, kita
szei vilties intryt
o treczioji
ryksztes užtraukt, o gaspadine
mislinėjo rūpestingai apie ju
vardus. Ale gaspadinei isz bu
to iszejus, laumes viena kita
vardais vadinosi; gaspadine
u ugi rd u s už duru klausės ir
i.szgirdo, ju viena Mente, antra
Katre, o trcczia Szotre esanti.
Gaspadine, pietus iszvirus a n r.
stalo a.tneszus,
atnesziis, ragino savo
darbszczias audėjas minėtais
vardais prie pietu ruosztis, b^t
tos, isz netikėto atminimo pa
sipiktinusios, vietoje prie val
gio ėjusios, tuom syk prapuolė.
18.
Nekiiri moteriszke buvo nuo
laumes audimu (audeklo) pir
kusi; laume ale ne liepė ta au
dimą matuot, bet reikiant, tik
vis nusirežt. Kai gaspadine jau
nuo to audimo gana daug siu
vusi buvo, o audimo rulys vis
dar to paties didumo buvo, tai
ji nusidyvydama pamislijo, ka
galėtu kenkt, kad ta ridi ir sy
ki permatuotu, ir teip, tuoj au
dimą paėmus, pradėjo mastuot,
o sztai tas visas audimas jai isz
po ranku ant visados prapuolė.
19.
Kainininkuose, Szi laka rėžin
iuos pav., žiloje senovėje lau
mes, jau j,oje vakarais skalbdamos, didei nvszkindavo su kul
•4

tada ant to daikto, kur jos sė
dėjusios, czion daug plonu szakneziu su mažais lapeliais in
kukszduli, in teip vadinamas
“laumių szluolas !) suaugdavo.

Kiek svaru gali
motere pakelt.

K

■J'

Kiek svaru gali mot(*rys
■■ ■ ♦ i»
pakelti
! buvo daugeli s\ kiu
Krei\(‘iiiK’se, Piktirpeiin pa
Vil- užklausta Moterys Industrijoj
ra., Tilže.' pav., upelije
k a * J vakarais laumėms beskal- Biuro. Klausymas pakeltas to
supranta,
biant, o pro jas einant ‘‘ labu dėl, jog darbdaviai
vakara ’ ’ pasakius, jos užpyk kad kėlimas sunkiu daigiu at
da vo ir t ris kart us su 4 k pfiu 1 I siliepia ant moterių sveikatos.
Szioje szalv je ir Tai ropojo
nusispjaudavo, nes jos noredaVo, kad joms sak v t u : b b Dieve nėr tinkamo ir teisingo nusispadek.”’ pTeip pasakius jos ta tatvmo tame klausvme. Ameri
da atsiliepdavo: 4 ka |>ndejai, ke, penkios valstijos bandė inta ir atsiimk.” tuom sykiu jos statymais reguliuoti kiek mosveikintojui savo skalbini, si terys gali pakelti.
(’alifornia draudžia mote
dabro ir krt u daikl u ant jo ke
rims kelti 75 svarus arba dau
lio, ar tako padejiise*, daugiaus ne atsiimdavo. Ne kursai ginus. Ohio draudžia samdymą
moterių kur reikia kelti 25
vaikas jas karta bjauriais ž<>
džiais labai iirpykino, tai jos ta svarus arba dauginus. Pennsyl
iki jo namu variu atsivijo; iam vania draudžia kėlimą virsz 15
svaru. Bet- ^imku reguliuoti
paspejus vartus uždauži, neg a kiek svaru galima pakelti nes
ledamos ant dinisties (kiemo)
; tas priguli kaip t ie svarai kel
užeit, priszauke jam: t u rytoj
t ? (i.
ryta ant jieszmelio persidursi
Parodyt i svarbumą to klau
< ) teip ir nusidavė.
symo Moterv" Industrijoj Biu21.
nis praszc ? e\V York’o ŠtatisBanatieiie i>z Paskalviu, Ra
tiku Biuro pagaminti skai
gailies pa\., nekuria diena pir
ežius
moterių
kurios gavo
ma pietų m
iii Tilže
'Tilže eidama pa !
kompeiisari jo- nuo New Yor
mate ji szale Imlaus upelio d\ i
k ’o vaisi įjos d’>l io-zsisukimo
mot eres beskalbiant; ka i .n
kimo sąnariu <arba patrūkimo.
jomdviem prisiartino, tai tos
Skaitlynes rod o kad tokiu
dvi molines tuom sykiu in van
100 mot(‘riu gav<» kompensaci
deni nu|)lumpsejo ir Banal io
jas.
nei isz po akiu prapuolė.
—Foreign Language Inf. Service.
• >*)
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Semetenuose, Pilupenu pa
rą.. Stalupenu pav., laumes
saulėleidžiu kai mažos moteriszkos e."V bes skalbdav 1).
23.
( )Žl]OM‘,
Bud vieeziu
para.,
Ragain, pav. tūlas Kurytis me
te 1840 mate įiekuri vakara ant
SzeszupO" laume mergos didu
me skalbianczia; jam prie klet ies stov int ir iii ja bežiūrint,
atsistojo ir laume, o iii ji žinre
dama neiszkalbamai didele pa
stojo ( i."Z."it i(*se.)

24.
gadv neje
la urnos
lemdavo užgimiisiam kūdikiui
ateiti, apmainydavo naujai uzgimusius k m I i k i us i r paskui
1 niurnės
pa ežios a ugi ūda vo.
skalbdavo savo drabužius ir
visokius
brangiu."
brangi
u> audeklus,
nusileidus saulei. Atradus lau
me beskalbiant, reikia sakvti:
•
“padek Dieve!” . tai laume pa
lieka SIVO
"a v o audeklu." ir alsi
t raukdama
sako: ‘ ‘ nežiūrėk
<40 s —
pei pradži os, nei pabaig
o bus tavo vaiku vaikam'! ” Tai la paėmus audeklus reikia
neszti namon, ir prisiėjus re i kalni rėžti audeklu isz kur pa
puola, tada visa<los gerai atreszi ir audeklas nesimažina:
prieszingai,
jaigu rėždamas
žiūrėsi galo, tai audeklas tik
tiek užtenka, pakol ji pabaigi.
(TO LIAUS

BUS.)

Lehigh Valley

f
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EKSKURCIJA IN

! Niagara Falls

Antanas Ramanauskas
Lietuvisska* Graborim

MILL A PATTERSON STS.
ST. CLAIR, PA.
I>zbalzamuoja ir laidoja mirusio*
ant visokiu kapiniu. Pagrabua paruo
šia nuo papraseziausiu iki prakil
niausiu. Paraamdo automobiliu* dot
a. krikazty'iu ir
laidotuvių, ▼•sėli
▼•sėliu,
kitiems paaivažinėjimama.
Bell Telefonas. 1373 M.

RAGANIAUS

*

STEBUKLAI

Magijos Raganius J.
Czekanaviczius iszieido
10 magijos paslapcziu,

U

kaip užvesti kitam piga isz ranku, teip-pat
patiesz rankoje pinigas
pranyksta, kyris potam
pasirodo prikibęs kam
prie padalku arba prie
lubu, ir teip toliaus iszleido kitus labai stebė
tinus sekretus. Teipgi
iszieido Monu Kaziras kurias iszagzaminavus pasirodo kad kazires pa
prastos bet ežia kas tik kokia iszsitrauks ir pavirsta potam visos tokios
tai tūzai tai karalei ir t.t. ir gali su
juoms daryti 20 skirtingu monu. Kas
szituos sekretus turės ir szita kalade
kaziru tas pridarys susirinkimuose
daug baimes ir juoku. Viską sykiu su
paaiszkinimu prisiuneziu tik už $2.60
Raszykite prisiusdami Money Orderi
o tuoj gausite. Adresavokitc szitcip:

4

PROF. J. CZEKANAVICZIUS,
BOX 88
193 GRAND ST.
Aug. 3
BROOKLYN, N. Y.

WALTERS
BOTTLING WORKS
JUSAITIS IR LESKAUSKAS, LOC..

c*

IR IN BUFFALO
NEDELIOJ 9 AUGUSTO
IN TEN IR
ADGALIOS

MAHANOY CITY, PA.
DIRBIMO MINKSZTU GERYMU

$5.00

Treina* aplcia Mahanoy City 9:50 '
Subato* vakara, Augusto 8.

Pri%u* in Niagara Fall* 7:45 Ne

dėlios ryta Aug. 9, Buffalo 6:30
ryta; Grįžtant aplei* Niagara Fall* i
3 val., Nedelio* vakara Aug. 9,
isz Buffalo 4 valanda.

D«1 Pikninkama, del Baliu, Vestuvių,
::
Kriksztynu ir in Namui.

Pabandykite muau gerymus o buaite
užganadyti. Galite užkalbant per

Bell Telefoną No. 59-m.

Patarnavimas greita* ir mandagu*,

I

OFISAS:’
406 West Mahanoy Aveuna

LeMgtvXWley
Railroad

4

BOTTLING WORKS:
40S West Mapia Street

MAHANOY CITY, PA.
----------------------------------------------------- 1___ ___
K

W ™

•

i

I

'k,.

Merchants Banking Trust Co. Banka
Mahanoy City, Pa.
4

Šerias procentas už jusu pinigus ir saugumas del jura
pinigu yra geriau* negu lotas procentas be jokio saugumo.
Merchants Banking Trust Co. Banka moka 3-czia procente už jusu sutaupytus pinigus ir te suma kas-kart
auga didyn. Yra tai saugiau ir geriau del žmogaus kuris
dirba ir esedina. Dikite savo pinigus in Brite Banka o
nersitikrinnitA ir m Atraitą kai n tai minimas auna su na*
> 4•I
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Benamis^

iszvaizdus, jo pirsztai dar dir patauja. Kiek tenai prakilniu
bo gerai. Penkiolika minueziu mingziu, genialiszku talentu,
praslinkus, senukas turėjo pa kultūros žiedu, paskendusiu
/
e
daręs gana nebloga “sz.kiea.” isztvirkimo ir girtuoklystes
z
Pabege nuo vasaros kaitros,
z
V isi džia.ugemesi ir stebėjome sūkuryje...
41
4/
keli draugai gulėjome . paukš
si, kad visai panuazus. Nors tai
Senukas paskutinius žodžius
1r J *
nyje, tūlame gražiame miesto
j
Z
b
buvo aut greitųjų padarytas užbaigė pusbalsiai. Matomai,
sode, apsisklcide žurnalais ir pieszinys, bet isz tikrųjų dra
kankinosi, ant
siylžiu\ usiu
ir
laikraszeziais. Ilgai mes ten šiai iszbraižytu galima buv
F
'y
o akiu sužibėjo aszaros.
buvome. Skaitėme argumenta spręst, kad ne mėgėjo Imta.
y
— Tamsta nelengva buvo
vome, kol pagalinus priėjome
Z
Dar pora draugu
pavelijo faktus minėt, gailiuosi, kad
(’zia
prie invairiu anekdotu.
Z
savo portretus nupieszt, už ka pradėjau klausinėt...
''
jau rimtumas dingo ir skambė st•nukas mandagiai padvkavo— Tas nieko. .Jeigu tamista
TJLRADAIKA
jo linksmas klvgesis.
r
jo. Ir kuomet daugiau niekas kada ketini tenai nuvažiuot,
Nelabai toli isz už kalno pa nenorėjo, senukas rengėsi
mus tai jau iszkalno žinosi, kas tesirode suvargęs senukas.
Jis apleist,
Asz žingeidumo Ver nais dedasi.
Elizabctc puikios mergaites
apsidairė, atsikosėjo ir pradė ežiamas, neiszkencziau
Kaip niorczine* kalaites,
ne paBet kiek jau nusiraminęs,
jo artintis prie musu.
praszes senuko, kad papasako senukas užsikūrė jau užgesusi
Slankiodanios po kampus
— Nusiraminkinl! Tvarkda tu ka nors isz savo gyvenimo.
kniaukė,
cigaru ir vėl kalbėjo:
rys ateina — patemv jo v ienas Senukas nusijuokęs manės už
Katinėlius isz užkaboriu
— Teip! 'fenai ir mano svaisz draugu.
klausė :
jones, ateitis ir garbe dingo...
szauke.
— Tvarkdarys, Jkaip t v ark
— Ar ir tamsta vienas isz tu Pilnas gyvenimo, pilnas e ne r
Geriau kvailiukes apsimaldarvs, bet koki>» valkata, pra- laikrasztininku — moralistu,
s zyk i te.
gijos, ežia atėjau.... susipaži
szys “kvoteriv” iszsigerimui kurie suradę kur koki vargsza,
Juoku daugiau nedarykite,
nau su M. Tai buvo artiste, ne
kitas aiszkino* matomai, ne isz- iszklaiisines., isztyrines, <> pas
Ba kaip mamrkuiua pribus,
apsakomo gražumo. Panivle
drysdamas prisiartint visai ar- kui laikrasztin ar žurnalai! nu
Tada siisimyįėjimo ne bus,
jau asz ja.. Visi pavydėjo man..
ti, senukas dar isztolo, visus sius. Nebucziau tad dar prie
Kada su koczehi užskus.
Jaucziausi laimingiausis žino
praleido savu mažutėmis isz- szingas jeigu nusilenktu su tei
gus pasaulyje. Susiporavome. Jau laikas gružei užsilaikyti
džiuvusiuinis akimis, nusiszypsybe. ir paraižytu, teip kaip Neilgai musu laime tęsęsi. Su
Po pakampes nešit ranki t i,
sojo ir prabilo:
buvo kokios aplinkybes žmogų žinojau. kad mano žmona man Patys jaunikei pas jus atlėks,
— Dovanokit už drąsą, bet priverezia nupult...
Viena i*z jus pagriebs.
neiszt ikima. 'l’apan niekszu.
a r uegalecziau pas jus, jaunuo — Teip, asz laikraszcziu san- girtuokliu... Gyvenimas tapo
Prie altoriaus nuves,
liai, atsisėst
darbininkas ir indomius dalu  nemalonus... Dingo prakilnuIr laimingai gyvens.
— Lai sėdasi, turėsime dali kus gaudau. Taigi ir gyvenimo
mas. Ir viena vakaru radęs sa
♦
♦
♦
ginu juoko — vienas isz musu nepasisekimai s indomauju. ir
vo žmona tuloje k a rczian i<>je,
Sztorninkai lankei turi ir
patarė.
raszydamas nurodau priežas- atskirame kambaryje, su ka
savo triubeli,
- Gerai! - - Visi sutikome ir lis, ka> gal pagclbetu tiems,
riniku besimeiluojant... li uszoJeigu kokia indukusi bobele,
pu kvietėme senuką, kad sestu kurie teipgi riogso ant krauto
viau asz ji... Tapau žmogžuViename sztore pasisuko,
pas mus.
prapult irs.
džiu! Teismas, Vos likau nuo
I r baisei vaikine induko ;
Mandagiai padėkavojes, seMano pasiaiszkinimas ina- mirtit's baudos, aeziu geram
Jeigu Imtu .'ii buleliu pa
nukas atsisėdo, Tai buvo sim- tomai senukui pat iko.
advokat ui... Bet ilgi, ilgi me
patiszkas senukas. Nors anl
taikius,
Ypaez dailininku - pie- tai, kalėjimo pilkos sienos!!!...
sudžiuvusiu raukszleto veido szeju prietikiai mane iudomau
But u sztorninka nudėjus.
Senukas nutilo ant valandematėsi szcszcliai vargo ir skur ja. juk ir asz sziokiu tokiu pieActo paniūkia butelije tureji >,
les ir vėl su ranka nubrauke
do. bet jisai rude nuolatinia 'Zrjll esu...
Na ir nubaust žmogeli norėjo,
aszaras. Mes teip indomavome
szypsa. Drapanos gerokai nu
Bet nepataikė in sztorninka,
— A r trip .’ Tamista piosze- kad net nesukriitejome.
dėvėtos ir dideles, kabojo bet
l ik iii redžisteri, net sutisz— Tose kalėjimo sienose ta•’as!
varkiai ant slidžiuvusfo liemeko bonka.
Senuką'' pradžiugo ir pasku po praleistos geriausios jnano
nio, kas dare ji panaszin in bojo man ranka pakratyt, pa
gyvenimo dienos... Pa liuosa vo 'l'ai vyruezei labai negerai,
stovyIa, baidanezia varnas isz aiszkinau trumpai apie savę.
Jeigu teip keneze Szcnadori
mam* isz kalėjimo. Bet kam
briliai'
Placziais
kanapių.
.'Ztorninkai,
() jeigu teip. tai asz papa asz tikės?... Nėra energijos neskrybėle, uždirbus beveik aut šakosiu savo nelaimes. Paša
Kurie visiem.* teisingai tar
ra jokios ateit ies... \’i^i žiuri
apykakles, tCzevcrv
zeveryKai.
kai. vienas kyšiu trumpai sa v o
nauji*,
gyveninio in tave su panieka... žmogžu
didesni*, kitas mažc'iiis. mato i'torija
< ) kaip kai rir ir badauje.
sutik
sutiko
'<•11 i>. (’zia < lys!... Niekas nesirūpina pasi
'ciii>.
mai jau seniai pamiiszo, kuo
Gal nusilaku.' gala gaus,
asz palemijaii. kad ne asz vie trirati!, kas priverto tapt to
met buvo v al.v t i. Bet pa virs/.u nas iudomauju.
Tada ir pa'iliau*.
kiu... Besi valkiodamas betiks
tine iszvaizda matomai visai
Mano draugai, juokus pade liai po Paryžiaus gatves, sutik*
>:<
>x
senukilF^nerupino. <Jis iszrode je in szali. teipgi
rimtai klau- damas
Amerikos kareivius,
pilnai užganėdinta*.
sesi. Smuikas patraukęs “ pora papasakodavau savo nelaimes llarrisone vra vvras netikias »
— Gal ka* cigareta d<»van<>
\’i>as moliu aplipius,
durnu ” pradėjo kalbėt.
ir praszvdavau auka kelionei
site, jaunuoliai .’ Padūkusiai
jojo anl bordo nelaiko,
-- Gimiau ir augau Naujoje atgal Amerikon. Per ilga laika Niekur
*
noriu rukv t. labiau negu valAnglijoj’1, isz betureziu szei vos ne vos susigraibiau ir par- P>a .'liihojt* niekas uedalaiko;
g? t — kalbejo jau nusiraminęs ni\ uos.
< > kad ji luda,
Vargais negalais l>ai v v kau vel in ta szali, kur gisenukas.
Tokis nevala.
ginu augsztesne mokykla High miau, augau tuoksią pasiekiau.
— Kodėl ne! Rūkykit! — ta
N iekur negali nueit i,
school su pagyrimu, ir gavau Ir dabar esu benamis, bemoks
riau pav aiszindamas ’”‘ svrt
• l.
‘ ‘ seholardship' ’ iii dailos mo lis, valkata... Nevagiu, bet ban- Iriuezioje nelaiko, turi iszeiti,
Kitas dranga', matomai nore
Ir ant mil ingn la padaro,
kykla, m*.' atsižymėjau dar mo dau
sziaipteip
uždarbaut...
damas turėt daugiau juoko.
Lž tad laukan iszvaro.
kv kloję kaipo pieszejas. X’uva- Ketkareziais kam papasakoju
pasiūlė jam eigara.
I r gaspadim*' apkalba,
žia\ au ( Tieagon, instojau in savo prietikius. Pasmerkia ma
— Cigara.’! Hm! Juokaujate
Tasai begėdis nevala,
(’hicago academy of Kine ne. Szirdis suskauda, bet ir vėl
isz manės! Net pamirszau kaip
Arts.’’ Mokslas sekėsi gerai. nusiramina, jau papratau ken r 15 Buk visos ne kam tikia,
kvepia.
'Tik girksznoja namie likia.
Kas metas laimėdavau. Vaka- tei...
— Nejuokauju! N;i tyczia,
Vaikine Imk szvaresnis,
eijose dirbau iuvai r i <>.'<• komer
Tai
tiek
isz
mano
gyvenimo
meskit ta cigareta, o užsirak v
Bukie sziek tiek eziijnesnis,
cijinese dailos studijose, už- ruožu...
draukit su mumis cigaru
Tai gaspadines tave laikis.
dirbdamas gana szauniai. Bai
Patemijes,
kad
mes
labai
ingus juokaudamas kalbej <>.
giau ta mokykla, atvykau in domiai klausome, nusijuokė Nuo burdo ne viena neiszvys.
.Senukas paklausė. Bet c i gil
New \ orka, (’zia dirbau ben gardžiai.
reta visgi nenumetė, bet kisze♦
*
♦
drai su tuhi "■erai jau žinomu
— Matau, kad ;asz jus užinniun insidejo. o cigara parmos
rieji asilai, ka nemoka savo
pieszeju. Dalyvaudamas invui- domavau, jaunuoliai, ar ne:’
pavarte, pauostė, aplaižė ir iszbobas suvaldyt i,
riosc parodose ir konkursuose,
Mes
isztikruju
indomavome.
r
r
i
kilniingai užsikūrė.
'l'ai niekad negali būti isze.'ii laimėjęs keliata dideliu do Padėkojau senukui už gera
— Aha! Dabar tai kas kitas!
ganyti,
vanu. Dailos kritikai szauniai apysaka ir sulyg jo praszymu,
— džiaugėsi senis.
Jau jeigu boba vyrui žandus
atsiliepe, pramiszutulami man pažadėjau paraižyti laikraszti
Mes matvdami senuka teip
teszkina,
szaunia ateiti.
ar
žurnalą,
m*
pasmerkdamas
iH'sidžiaugiant ir teip komiszTai jau gana.
(’zia senukas pertraukęs kal ji, bet pasmerkdamas girtuokkai Iježaidžiant su cigaru, kva
Bajone žmogelis nuo vienos
ba užtraukė vėl »“i pora durnu
durnu“ Ivste.
tojome.
bobeles gerai aplaike,
juokdamasis.
Kadangi saule jau nusileido
— Mėgstu asz tokius linksBadai su pokeriu ar peiliu,
mus jaunuolius, kaip jus, vy— Teip! Pranaszavo szaunia ir artinosi vakaras mano drauTo asz pasakyti negaliu,
iszreiszke pageidavinia
rai! Man primenate mano jau- ateiti, o pažiūrėkit dabar kas gai
Net dantys buvo matyti,
gryžt namon.
nas dienas, Dienas linksmas, asz esu...
Jog daktaras turėjo veidą
Senukas,
padėkojęs
už
draulaimingas. be rupvslclio... E!
Mes nesijuokeme, bet indosutaisvti.
giszkuma, atsipraszi* ir man
ka asz ežia iszplepejaii!...
miai klausė mesi.
Jeigu vyrai bobų nesuvaldo,
pakratęs
ranka,
rengėsi
mus
( žbaiges kalbėt, iszsitrau- Taigi sugryszime vėl prie
'l ai tos galvas skaldo,
ke isz kiszeniaiis popino* sa temos. Būdamas New Yorke palikt.
Ir da užmuszti gali,
—
.\
’
a,
sze
dar
viena
eiga
ra,
siuvi n i ir pa išželi.
greit sutaupiau gerokai pinigu
Pagriebus koki pagali.
— Na, vyrai! Niipiesziu ju- ir sumaniau vykt užrubežin, užsirukvk ant keliones — maDel to, gerai apsižiūrėkiteS
Senukas
SU paveikslu, pigiai ir greitai.. kad susipažinus su Paropos no draugas pasakė,
Bile ragana neimkite,
Tas mus užinteresav o. Palio daila ir pasiniokint tenai. Atsi padekavojes insikiszo kiszeBa tai ne karve — neparduos! J
niun,
tardamas
:
vėme juoką ve.
dūriau Paryžiuje. O tas Pary
Niekas ne pirks 1
— Paliksiu rytojui. Sziai die
— 'fai tanioji esate piesze žius! Nekuomet ji nepamirsziu.
Ne irž dyka neims
nai
jau
perdaug.
jas ? —- paklausiau.
(’zia senukas sunkiai atsidū
Ir da paspirs.
V isi paeiliu palinkėjome se
— Teip! Buv/iii tokiu kita sėjo. Matomai sunku buvo jam
Tai ir bus gana,
dos, būdamas dar jaunas kaip tai minėt. Bet neilgai trukus nukui geros kloties, padėkavoBa saule karsztai degina
jome už labai indoinai apysaka
ir jus — atszove senis, bebrai vėl pradėjo test pasakojima:
Negaliu daugiau giedoti
žvdamas kasžinka ant popu*
Paryžiuje tuojaus šilsi ir persiskyreme,
Tik pa vesi je sėdėti.
Senukas ramiai, visai nesku
ros.
.
*>.?v..*wi.**y
pažinau su gerai ir jau pragar
ANT PARDAVIMO
— Portretą in penkiolika mi- sėjusiais dailininkais, teip kad bėdamas,
ta
• nužingsniavo
V. . , sau per
voter i, gal i ir pa trumpu laiku Bohemijoje jau- kaina. Gi mes susi,rinke magaiiųczin — už kkvoteri,
žurnalus, vėl juokau
daryt.
Nąuji namai Frackville, Pa.
aiszkinos senis.
cziausi kaip namie (“Bohemi žirnis
— Na, ta m i st ai už toki gai ja” vadinama dalis miesto, dami, skubėjome namon, vaka Preke $4,600 ant lengvu išimokoseziti. Tbipgi lotai minėtam
dų cigaru, padarysiu dykai.
kur beveik visi pieszojai, artis rienes...
• •
GALAS • e
mieste. Apie dauginus dasižiSutiko senukas ir griebėsi už tai, muzikai ir dainininkai su
nokite ant adreso.
darbo.
sispietė.) Bohemija ! Jinai ma
V. Lapinskas
— Lai pieftzin, matysime ka ni* pražudo... Bohemija! Kur
601 W. Mahanoy Ava,S
jisai gali — sau kalbėjome, ne konjakas, szampanas, szokiai
u lt iri « » rtuiJ H..
ii
/i f \
Skaitykite “Smile”
atsižvelgiant aut aiivarmisios ir nnt virimams n'Kirtrnw
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ATSITIKIMAS SU
TELEFONU.
APSAKYMAS DETEKTYVO
Q. .

■<

1

(leno aplaike apraszyma apie
kasieriu vagi ir ant tikrųjų pa
si rode banke apie p i et, iszba
les vyrais, juodplaukis, su ma
ža
szlubuodania*.
barzidvle
idant jam iszmain) t
P ra sze
t ris t u k stant i nes huniaszka
ant aukso.
— Atėjau įmeri.Įo
mierije
banko
« «
Silverton, Simus ir Draugai”
- kalbėjo. — Paliepta ma n
permainyti tais bmnaszkus anl
aukso.
— Su dideliu noru — atsilie
pe kasierius, o nežinant jam
liepe puszaifkli prezidentu bau
kos.
Po va
valandėlei
lamlelei atėjo poną*
Goldenas, o atsikreipia* m pri
buvusi tarė:
Praszau eiti m mano pa
kaju. Noriu su ponu fiasikalLc
ti. Nežiurek trip poiia> anl du
ri u : priemeni je *1 ov i į »a lici ja u
ta* kuri.* liepa veliii' tau pa
bėgt i.
Kada inejo su juom in paku
jn, Hamptona* puolė aant
111 kr
dės, uždengdama S ( Irinai .iki'.
k a 11 tėjo t J o|
Jaunikait i!
donas rii'tai. Žengii a ui keli i >
prapult ies. Tavo <la rita \ ra
bjaurus ir I >a i k '/a '. Parima i
pinigus.
i
iirap'v
ars!) <laina'.
jog bankinei \ ir'Ziiįnikai >u
seks tavo vagy'ta tuojau'. ia ■
pamisimai, jog banka.' in kuria
pribuvai
i<zniain\t p 1111 e 11'.
jau žino apie tav ( t nr<|oia pa
sielgima, per t riet iUia, ! I • ■ tik
sau geda padarei bet ir v i-y i
'avo szrimynai. 1 a v <» i 'Zifia I
liejimui pri valu i ti ik < leka \ oi
ponui Silvrrtonui, kuri ' palm
t a n .»< h i
pe muni' i'zmoket i Ian
svaru a uk e. >u lotu i'zlvftmi'
jog tuojaus apleisi Am/lije, jai
uu pasilik'! <-zionai tai papui
lauu ne
si iii nelaime, kuiiiio-, lu
isza i szk ne ne.' pat' end i da'i
prast . Ar priimi lai>e> i'/.lv
gu s .'
Ach, pone t»o | (i r 11 r
szauke 1 lampl<ma.' vm kdam.i'.
-- Pakol gyvas Ini'iu, nciižmir
sziu poną Siivmmim. I hi bar
e.>
suprantu kt/kiu nevidonu
i
imu. I ’aaukaut us• a(M> svarti'
priimsiu nes kaip pa'kol i n i
ma, o sugražinsiu kada uždirl
siu.
Susijudinimas iirr gailc'li
teip buvo gerai nuduotas, jo i r
Goldenas intikejo visame. l>zmokėjo llamptonui auk>a ir
nuvedė da prie duriu, atsisvei
kindamas ir vėlino geros kelio
nes in Amerika.

Jeigu jau pradėjome kal
bėti apie vagystas bankosia
Lare mano draugas Insteris, in
spektoris policijos — apsaky
siu jumis, kaip man pasisekė
suimti smarku apgaviku su pa
geliai telefono. Labai buvo tai
akyvas atsitikimas, <) gal ncnorėsit manės klausyti?
— Žinoma kad norime, tik
kalbėk ponas! — pa szauke jo
visi susirinkusieji draugai.
— V iena diena — pradėjo
apsakinet inspektoris — alsi
liepe telefonas vienam isz di
džiausiu banku Liverpuli.
— Kas kalba
— užklausė
jaunas pisorius.
— Sil vertomis ik
iszz firmos
i »
Silverton, Simus ir Draugai
isz Londono, prie ui vežios Pri
mess — atsilie{>e balsas prie
ano galo telefono. —- Ar ponas
Goldenas randasi banke.’
— Teip yra, atsake pisorius.
— Praszau ji paszuukti prie
telefonui
Po valandėlei atėjo prie te
lefono ponas Goldenas ir szau
ke :
— Heilo! Kas kalba
I Vi
- Si įvertomis kalba,
pra>zaii labai, jog poną sžalikiu, nes reikalas vra labai
siurbus. Praszau temyli, jog
po davimui \ akacijos mano
kasieriui llamptonui, perdtik
rimui, jog kasoje stokoje gana
miIžinis^kos >uiuos. Dasipran
I n jog t nrejo .'ii
>u tais pinigai'
p rasi.sza lint.
— Man tai nesmagi žinia,
bet ku asz tame aliu užbėgt i .’
Terp bumaszku - kalbe
jo tolinus Silvertonas
- randusi trys po tūkstanti franku.
Žinau, jog Hamptonas turi gi
miniu Amcrike, prijaueziu, jog
in lenais nusiduos o priesz ke
liom* užeis in tavo batika ir
praszys permainyt i bumasz
kas ant smulkesniu pinigu.
— Aha, tai turiu paliepti ji
aresztavoti ?
— Prieszingai ne, — atsake
greitai Sdvertonas. — Papra
sz.v k ponas ji iii savo pakaju
duoki gera pamokinimu. <> ka
da gerai ji sugraudinsi, liepki
♦
♦
♦
jam iszmoket už taisės tris bu— Lyg sziam laikui gal uemaszkas 500 svaru szter lingu
auksu o po tam leisk ji po vcl- dasipratote kur asz ėmiau da
lybas tam atsitikime - kalbe
nhi.
jo detektyvas lustelis, žiūre
— Bet....
— Praszau tuom nesistebet damas ant mus su nusiszypsotuojaus poni iszreiksz in - jimu. Asz tame dalybavau ant
kalbėjo Silvertonas — Tėvas galo idant jus geriau užintere
*
Hamptono turi tiesas mano pa suot ir būtumėt akvvesneis.
— Prie telefono ant stacijos,
dekavones, nes del musu bau
kos padare daug gero. Pasa radosi tūla mergina, patogi
kyk ponas tam li iekszui, jog mergaite o priek tam labai
nenorime ji uždaryt iii kalėji akyva. Isz nežinių girdėjo v isa
mu tik del paguodones del jo kalba terp Silvertono o G(>ldtėvo. Nenorime daryti sarma- mano.
— l'oji kalba labai nusidavė
tos del jojo szeimynos. Tegul
sau keliauna sveikas iii Ameri jai nužiūrėta. Tuojaus užskam
ka ir pradeda tenais nauja g\ - bino pas bankieri iii Londoną,
užklausdama jo ar visa kalba
velti ma.
— O ka pasakys ant to tavo gerai suprato aiszkei, nes tele
draugai.'
užklausė Golde- fonas taja diena buvo t rupu! i
sugadintas isz priežasties v ienas.
— Ksmu tvirtas, jog ant to sulos > Si Įvertomis t uoin uz
sutiks. Iszmokek jam 500 sva klausvmu labai nusistebėjo ir
ru o isz likusiu tris tukstanti- apreiszke merginai, jog suvis
mu bumaszku užraszyk ant nekalbėjo su bankierium i>z
Liverpuliaus.
musu rokundos.
— Perpraszau t u rimt I iirt*
— Pažinsi ji labai lengvai —
isztikrino Si įvertomis, — Yra jau klaida terp nuinaru . . al
vidutinio ūgio, apie 21 metu. si liepe smarki telefoniste ir
iszrodo ant 30, veidas iszbales, tuojaus paszauke inspc k toriu
plaukai juodi o turi maža barz policijos kur asz dirbau.
111 spe k t ori s | >asza u k e mane
dele. Turi akulorius ir truputi
ir apsakė man nuomone tvlef oszlubuoje.
T
- ■
— Pažinsim ji — atsake Gul nistes. raine lai laike buvau
denas. — Kada užbaigsim su užimtas sznipiiiejimu k uopa
juom duosiu žinia per telefonu. padirbėju neteisingu pinigu o
— Noreika apie tai rūpintis norint s d i rijau diena ir nakti
— atsiliepe Silvertonas. — Po aut suemium t uju pavojingu
piet iszvažiuoju Mlankyti savo pa 11 k sz t e 1 i u, n ega le j a u užeit
paežiu ir vaikus. Rytoj duosiu ant ju jiedsakio. Iszbegan koponui telegrama. Tuom kart greieziausia ant nlyczios, sė
aeziu už is//piIdyma mano pra- dau in pirmutiniu karietaite ir
nusidaviau pas Guldeną. Kada
szvmo.
v
stojau
prie
bromo, Hamptonas
— Gud-bui.
Gu(j-b.^i. Labas dienas del ka tik ąpleidincjp banka.nn
džiilges. Kada mane paregėjo,
pono d raugti,
* i

laiko susipažino jom. Sulaikiau
ji, o in kele* minui a * Hamplonas radosi už g rot eli u.
Tuksi antine.' Innn.i'zkos Zl
nonia buvo ari i k ro>. uz k ui ia'
1 lai n plona.' aplaike
svaru
(s
auk'o. Am giliuko a p
eavikii plai (;i - nuėjo aut niek,
arži u liepa pra.'t a m a 1 ' i I i k i
mui... A pla i k ia u padidinimu
algos j c aug'Zlenii I v į i'iii dins
te.
'U pa gialba teleZ > I loimi
loni'to' lamislai parsek - laji
apgaviką 'lomli
ka> luki>
pa.'/.aiiku i.'z - u >i 11 n k u 'i uju.
Tei p. ir >u jaja (»a'idali •
na u ma ’ i" !,!a11111
i n n• •.■. s h-- '/.ia< 1 i«-:i
loji | <• |rh U) i.'l e >ra... mano pa
i
ti. pull i I II 'I ■ Tlelir.
r. W . S. B.
i

LiatuvUkica*

Craboriaa

K. RĖKLAITIS
Laidoja
oumireliuii pairai
naujausia mada ir mokala.
Turiu paęelbininkn un o toriu.
Prieinamos prekes.
• 16 W. SPRUCE ST.
MAHANOY CITY, PA.

Teleponaa No. 149

S1.000 TIK UŽ 60c.
Atjuunsk mums 60c ir gami intimi
stebuklingu zohu verte* tukrlanczio
doleriu. K
Kaa ta< tuk.'tantis doleriu
žmogui rci.'/.kia, jeig u jis yra api:ntas kokios nors ligos bei viduriu 8Ugedimo? Toks žmogų? yra tumirauke*, nelinksmas ir invairiu nesmagu
mu apimtas. .Jeigu tokiam žmogui ir
auksini kaina parodytum, tai jam malonesne butu sveikata, negu tas auk
so kalnas. Taigi, jeigu jautiesi esaa
apimtu kokiu nors nesmagumu, tai
greit reikalauk musu vaistzoliu, ku
rios jums sugražins sveikata.
Vaistzoles yra nuo sekaneziu Ilgu:
viduriu užkietėjimo, skilvio ncmalimo, nenoro valgyt, strėnų ir pecziu
skaudėjimo,
dusulio
patrūkimo,
(a-thma), perszalimo, skaudėjimo no
krutino, reumatizmo.
reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiškam)
lapinimo-i lovoj, ir
kitu ligų. Atsiunsk
At-iunsk 60c, tai £au*i
vaistzoliu nuo bile vienos virszuj pa
minėtos ligos.
Jeigu kenti nervu suirimą, galvos
skausmus, užima ausyse, nuomarą,
szirdies liga, tai atsiunsk 85c ir gausi
musu gausius vaistus, taip vadinamus
“Nervu Preparatas.“ Nervu liga yra
labai blogas dalykas, bet musu Ner
vu Preparatas užbėga tai ligai kelia
ir suteikia žmogui ramuma.
Atsiunsk 10c, tai gausi visokiu mu
su žolių ir knygų kataloga. Reikalin
gi musu žolių pardavinėtojai visuose
miestuose.
M. ZUKAITIS .

451 Hudson Ave.,

Rochester, N. Y.

Ant. J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABOR1U9
IR BAL3AMUOTOJA3

9

.

I1

'r *

<

»l

*'■

"V

1

'

2

■

w w

, —-

.1*

«

f

Laidoja Iranu Numirėliu pa*al Na»
jaula mada. PifL praka. Tiripfi
pritinto
nutomobUina
pteokdMMI
automobiliu
rfdiralamM,
Parduoda risoklus paminklus, dlds>
liūs ir malina už pigiausia prake* to
dėl jeigu pirkaite POMNINKA tel
kreipkite* pa* man*, ne* aas galia jm
mis pigiau goriau* pardaoti n*gu kiti,
333-331 W. Coatr* St.. Mabanoy CHtg

I
I
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CAPITAL STOCK 91X6,000.00
SURPLUS IR UNDIVIDKD
PROFITS 96X8,868.01
Mokam* 8-ezia procentą ant
! auditu pinigu. Procentą pridedam
prie juta pinigu- 1 Saudo ir 1
Liepoa. Mot norim kad Ir jus
turėtumėt reikale su musu banka
nepaisant ar maža* ar didelis*
........ ...... —
H. BALL, Preridentae.
Geo. W. BARLOW. Vice-Preu.
Joe. K. FERGUSON, Kasteriu.
*
"m.. yiiw"i ... ................................... "yii»....ii.....

................

i..... n
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W. TRASKAUSKAE
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS
GRABORIUS MAHANOY CITY

1
Laidoja kunue numirėliu. Pareamdd
automobiliui del laidotuvių briku*
tiniu, resell j u. Daeivažinėiimo ir t.t
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ŽINIOS VIETINES.
—

in’ :| '

Rugpiutis — August.

— Ketverge pripuola “Persimainimas V. Jėzaus.”
— Szimet nominacijos ar
ini rinkimai kandidatu atsibus
15-ta Sep t ember i o.
Mieste
rinksis burmistras, taksu kolektorius, keletą konselmonu ir
mokykln diretoriu.
Szia sanvaite tikrai ži
nosim ar kompanijos utines ar
priims anglekasiu reikalavi
mus.
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JUOKINGAS ICKUS.

Ponas Izidorius Goldfinger,
turtingas ir civilijavotas žyde
lis, mylėjo labai muzvkia ir
koncertus. Turėjo jisai prietoli
loku Stinkfussa, kuris teipgi
mylėjo rnuzykia,, bet negalėjo
ant koncertu lankytis nes netu
rėjo pinigu ir turėjo klausyti
kasdieninio koncerto savo k e
turiu bokuru. Ponas Izidorius
norėdamas padaryt i linksmu
ma savo draugui, pirko jam bi
lieta ant koncerto, bet su toms
iszlygoms, jog turės užtraukt i
czystas paueziakas, nes lekus
turėjo token smirdanezes kojas
jog tieje, kurie radosi arti jojo
net alpo nuo smarves. Ickus
prižadėjo iszpildyt rvikalavi
ma savo draugo, Kada teatras
ja n pradėjo prisipildinet sn
žmonimis, aplinkui musu žyde
liūs pasklydo smarve lekaus
kojų.
paszauke už
Ickau!
pykęs ponas Izidorius, 3'u esi
p a r szy v a s gy v u 1 i s. I>el ko ne
permainei panezekas, kaip tau
buvau paliepęs?
— U j, asz permainiau, bet
nojau kad tu man netikusi,
lel pasiėmiau jaises drauge
• savim idant tau par<xlyt.
— Ir su dideliu užganadyau isztrauke isz enezio smirdantes panezekas.
Dvi moteres szale sedinezios
apalpo nuo smarves, o žvdelei
likos iszmesti isz teatro.

į

PARSIDUODA.

Groserne ir buczerue ant W.
Centre St., Lietuviais, Lenkais
ir tyla vok a is apgyventa vieta,
Gera proga pradėti bizni nes
parsiduos pigiai. Visi intaisymai. Atsiszaukite po Xo. 511
W. Centre St. arba 519 W. Mahanov St.
ANT PARDAVIMO

Namas del vienos familijos,

ant viso loto, ant kampo prie
No. 436-438 E. Centre St. Atsinzaukite in “Saules” ofisą.

»

FAKTAI KURIAS PRIVA
LOTE ŽINOTI.
i

‘"’R

E

LJ
lykiji*
Ii'1 '; m
■

Bill!

Ef'
r ifiH1

P : la wi l
if

I

F
C'įi,

■

||
ii

Doleris yra jusu geriausias
prietelis. Mokslas yra galybe.
Jeigu žinote kaip czedinti do
leri, jus visada galite turėti
prieteliu.
Jeigu reikalausite
kokio tavoro kuri mes parduo
damo, ateikite o suezedinsite
pinigu. Parduodame visokiu
reikalingu naminiu rakandu,
geležiniu daigtu, klijonku ir
mažių karpetu, fonografu ir 1.1.
Teipgi visokiu didumo sietai
del langu ir duriu.

I di h '

L. WASCH (Yvaskeviczius)
Upholstering and Hardware.
1139 East Mahanoy St.

w
K
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(Ant akertynes, 12-tos ulyczios)

MAHANOY CITY, PA.

I

PUIKI MALDA-KNYGELK
“ANIOLAS SARGAS”
VImm reikaliago# maldos. Litanijos,
Ir M.
Paikiai apdaryta mtaksatals
skarinais apdarais, aaksaoti krasatal.
Proka •« prhlaatlma tiktai $1.50.

i

' i I

W. D. BOCZKAUSKAS - CO.,
MAHANOY CITY. PA.
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GYVENIMAS
SZVENCZIAUSIO9
MARUOS PANOS,

mbI/

Visas pilnas aprassymas apie
Gyvenimą Ssv. Marijos Panos.
Puiki knygele.
95 puilapiaL
r1Preka su prisiuntimu tiktai 2fc,

L
n
i

ISZ LIETUVISZKU INSEKTAI IR LIGOS.
KAIMELIU.
Manchester, Conn, f Liepos

27 d. 1925 mirė Kazimieras
Kaminskas. Velionis gyveno
Mahanoy City, Pa. per 19 me
tu, vėliaus persikėlė in Man
chester, Conn, kur iszgyveno 9
metus. Paliko dideliam nuliū
dime motore, tris sūnūs ir vie
na (lukteri. Tapo palaidotas 30
d. Liepos su bažnytinėms apei
gomis ant Szv. Brigydos kapi
niu.
Lai ilsisi jo kūnas szios sza
lies žemele j.
Liepos 11
d. patiko baisi nelaime Juozą
Karpinska. Ta diena jis nuėjo
pas savo dranga Jobuliauska
pagelbėt i jam narna maliavoti
ir abudu nukrito nuo treczio
aukszto. Jokubauskas susižei
dė koja, o Karpinskas ant vie
tos numirė.
Velionis paėjo isz Sziauliu
apskr. Gruzdžiu parapijos. Pa
liko didžiausiame nuliūdima
moteri Emilija, tris sūnūs ir
dvi dukteris. Reikia pasakyti,
kad velionis buvo linksmo bu
do žmogus, mylėjo skait vti
knygas ir laikraszczius be skir
tumo pažiūru. Tapo palaidotas
ant vokiecziu kataliku kapi
niu. Lai buna jam lengva szios
szalies žeme Iv je.
Duquesne, Pa. —

Dr. E. P. Felt, isz Now
York’o Apszvietimo Departamen to,
paganiino
sekanti.
straipsni apie naikinimu mu
šiu, uodu ir kitu insektu, kurie
nesza ir platina visokias pavo
jingas ligas.
“Žinome, kad blusoj ir ute
les sziltines nesziotojos, uodai
geltonojo drugio ir maliarijos
nesziotojai. Senoviszkose die
nose žmones tikėjo, kad tos li
gos buvo Dievo baudimai, bet
sziu dienu apszvietimas verczia žmogų tikėti, kad nepai
sant kaip pavojingos ligos, be
veik visuose atsitikimuose yra
nukreipiamos.
“Acziu mokslininkams, gel
tonasis drugis isznaikintas isz
Suvienytu Valstybių, ir trum
pu laiku pranyks isz tarpo civi
lizuotu žmonių. Mala rija žymini pergalėta su i n vediniu
varžaneziu budu po ilgaus tyri nejimo. Ir mušiu perduotos
ligos butu isznaikintos jeigu
tik (Irtume tam t ikras pastan
ga s.
I
Daugelis žmonių mano,
kad namines muses nepavojin
gos, bet JOS yra karszt ligos,
choleros ir kitu ligų geriausios
nesziotojos. Kas met tos ligos
ima dideles aukas.
»<
Negalima perdaug kartoti
persergejimus isz anksto nai
kinti ir disinfektuoti viską kas
tik galėtu perduoti ligų gema
lus arba perus. Mušiu yra tiek
daug kad žmones nekreipia
a t ydos in ju veisinimo vietas,
ir atsargiai neprižiūri visus
iszinatus. Mums nereikia gy
venti su kankinanezioms ir pa
vojingoms musėms. Kuomet
arkliai nžome automobiliu vie
ta, buvo sunku su musėms apsidirbti, bet szioms dienoms
tiek mažai arkliu vartojama
vartojama,
lengvinus jas isznaikinti, ir
kur daug mušiu randasi yra
paežiu žmonių kalte. Kad nors
luitu mažiaus mušiu vistiek jos
baisiai pavojingos.
“Yra visu priederme jas isz
naikinti isz iiaįnii ir įcuomof;
isznaikinsime isz namu jos bus
isznaikintos isz apielinkes.”
4

Philadelphia, Pa. — Visiems
vietos lietuviams gerai žino
J
mas lietuvis Petras Prikockis,
k os t u m e r i sz k a s s i 11 v (\j a s, 6 d.
Liepos
pavalgęs vakariene
iszejo pasivaikszczioti ir pra-,
puolė nežinia kur. Kadangi P.
Prikockis mvledavo kazvruoti
isz pinigu, tai tankiai pasitai
kydavo teip, kad kelias dienas
jis nepareidavo namo, todėl jo
moteris ir dabar labai nenusi
minė jam nepareinant, nes j r
nai mane, kad jis kur nors kazyruoja. Bet in treczia diena
moteris nesulaukdama vyro
pradėjo klausinėti, kur jis din
go. Tuo tarpu pasirodė anglu
laikraszcziuose žinia, kad Deleware upėj yra atrastas prige
rės nežinomas žmogus. Tada
-4\l. .s.
Prikockiene nuvažiavo pažiū
rėti, ar nebus tik jos vyras pri
gerės.
Pažinti jo nebuvo gali
“OZIUCZIA- LIŪLIA
H
V ARGU O LĖLIAI.”
ma, nes visais kūnas buvo pa
juodos ir labai sutinęs. Bot mo
toris ant drabužiu ir ezoverv Silsėk tu, mažiuteli,
Sztai mama mieloji,
ku pažino, kad tai jos vyras.
Tau minkszta patalėli
Chicago. — Pereita sekma Mylėdama kloja.
dieni du automobiliniai plesziMiegok, anioleli mano
kai užpuolė Prana Szalkauska
Lopszyj’ miegas mielas,
ir jo žmona Mare prie pat ju
Kol szirdis neiszmano
namu 3340 S. Halsted St., ir
Kas tai yra sielos.
atome isz j u $300. P-a i Szalkauskai gryžo isz Mildos teat Augina kaip kvietkeli
ro, kurio savininku p. SzaL Trasziai pasodinta,
kauskas yra ir neszesi su sa- Kaip lelija darželyj’
vim sekmadienio teatro paja- Žiedais iszdabinta.
Vis globia, saugo, gina
mas.
Kaip akies lelelia,
P as Szalkauskas sako, kati
pleszikai buvo apie 30 m. amTai ant krūties mėgina
žiaus, tamsaus veido.
Užmigdyt gaĮvelia.
— Po musztvniu Joseph Tai guldo ant peryno
Suputos namuose, 837 W. 33 Supa ir liūliuoja,
st., tapo suimtas tuose pa Tai vėl ant ranku ima
ežiuose namuose gyvenantis Ir karsztai bneziuoja.
Vinal Baranski, kuris kaltinaNežino, kaip neszti
mas pasikesinimu nužudyti
a
Ir kaip paguldyti,
žmogų. Jis labai sumusze Paul
Nuo vėjo kaip užkloti
Mazerska, 3319 Auburn Ave.,
Verksmą numaldyti.
kuriam tose musztvneso nuNaktimis jai budėti
piauta ausi.
— Pereita sekmadieni pa Pirrnucziausias darbas...
vieto ligoninėj pasimirė lietu Ir ka ežia bekalbėti
vaite Auna Janus, 31 m., gyve Tu brangus jos skaPbas!
Ar tu juokies meilingai
nusi prie 710 \V. 31 St., kuria
Ar verki, ar tyli,
savaite atgal paszove vaikinas
Vis ji tave szirdingai
už kurio teketi ji atsisakė.
Vis karszcziausiai myli.
Paszove ja Adam Oriško,
—F.
2830 Wallace St., prie pat jos
namu, jai grysztant isz bažnyezios. In jos kurni liko suvary
GEO. J. BARTASZIUS
tos keturios kulkos.
Lietuviszka Užeigos Vieta
Oriško persiszautas su trimi
Arba Kotelis.
detektivais, buvo pabėgės, bet
gi vėliau tapo suimtas.
Pinigu ir Laivakorcziu Siun
timo in Lietuva Agentas.
i

t

tyzventas Petras, pailsins sergojimu dangiszku vartų, in kuri nuo kokiu tai laiku sunku
yra insigaut, suvalgęs pietus,
vietoje truputi užsnūsti, sėdo
prie langelio žiūrėdamas kas
dedasi ant žemes. Sztai ore pa
sirodė kokis tai milžiniszkas
sutvėrimas, su dideleis sparnais, lekentis, prie dangaus.
Szventas Petras, kaipo žmoge
lis senas, nežinodamas apie
progresą 'kokis užėjo ant žemes, paszauke pasi save arkaniola Gabrijcliu, idant tasai,
kaipo jaunesnis ir naujesnes
mados žmogus, iszaiszkintu
jam kas tai butu per sutveri
ma«.
— Gabrijeliau! Gabrijeliau!
Eik szen greitai Pažiūrėk ie
laukan, kokis tai sutvėrimas
lekiojo orei Kas tai gali būti,
ar nežinai!
— Tai areoplanas dieduk,
— atsiliepe arkaniolas ir norė
jo trauktis adgal.
— Areoplanas! Hum, Hum
—užsimaustės gilei
tras dumavo, negaliu sau atsimyt, kada tai Ponas Dievas su
tvėrė ta gyvuli!----

GERAS SPASABAS.

Mažiaus Samdytu Dar
bininku ant Farmu.

AUKSO KALNAS AGENTAMS!

498 WASHINGTON, ST.
NUW YORK. N. Y.

EKSKURCIJA IN

NEW YORKA

Agrikultūros Departamento
analizavimas ukiu gyventoju
skaieziaus Sausio 1, 1925 m.
parodo, jog buvo 109,000 samdytu darbininku mažiaus ant
ukiu negu buvo 1924 m. Sau
sio 1, 1924 m. buvo 3,194,000
ukiu dariiininku, Sausio 1, 1925 m. buvo 3,085,000. Tos skaitlynes lieczia tik samdytus ukes
darbininkus gyvenanezius ant
ukiu mažiausia 30 dienu.
Per 1924 m. apie 461,000 dar
bininku apleido u’kes apsigy
venti miestuose, ir apie 352,000
žmonių atgal gryžo isz miestu.
Tos skaitly nes, sako departamentas, parodo, jog tik 25%
to judėjimo nuo ukiu in mies
tus ir nuo miestu in ukes susi
dėjo isz samdytu ukiu darbi
nin'ku, kiti buvo szeiraynos ar
ba szeirnvnu nariai. —F.L.l.S.

«

$4.00 in ten ir adgal
Apleis Mahanoy City 4:40 ryte.

Reikalaujame agentu ir ageneziu del pardavinejmo Deksnio
Nauju Gyduolių. Agentai už
dirba nuo $50 iki $100 per san
Klauskite platesniu
vaite.
informacijų.- Adresavokite:

Grižtant apleis Jersey City nuo
Exchange PI. Stacijos 8:35 vakare.
Eastern Standard Time.

DEKSNIS OINTMENT CO.
518 Main St. Hartford, Conn.

The Route of The Black Diamond

Lehigh Valley
Railroad
A

h r

$4.00

Dubeltavas
Tikietas

1N

C E ASHORE {
O ATLANTIC CITY?
CITYf
OCEAN CITY, Etc, J

NEW YORKA

16 Dienines Ekskurcijos

NEDELIOJ 9 AUGUSTO

KETVERGAIS

6 ir 20 Augusto, 3 Soptomberio

J
Dubeltavas $7.20 Tikietas a

Specialia Treinaa Sukatos Nakti

IŠRADIMAS

NAUJAS

*
*

DEKSNIO GALINGA MOST13
Gydo, Reumntlamr, Ranku, Kojų,
NuffRroa nkaude>ima. Salti, Ranku,
Kojų, tirpimu* Pueuli, Galvon *k»udejlma. ir teip vinokiun nkaudajimue
( tik na ronan ).

Tukntančlal žmonių yra Uniiryda o
milijonai dar nežino apie tai.

yt"

tiek
Dekunio Galinga Moetln
verta aukno, klek ji pati uvėria nuHr naudo* gydymo.
Kaina
75 cental. >1.50 ir >3.OO,
ir 10 centu extra ui persiuntime.

KIaunkite pas aptlekorius teip
DEKEN’S NEW DISCOVERY
OINTMENT.

Ointment Co.

Doksnlfi

*

SIR MAIN 8T.
BOX 3S2
HARTFORD, OONN.
U. 8. A.

Isz ryto
Shamokin................
. . . 12:01
M t Carmel............
. . . 12:10
Ashland ................ .
... 12:47
Girardville ............
... 12:55
Shenandoah ............
. . . 12:35
Mahanoy City ....
. . 1:16
Tamaqua ................................ 1:45
New Yorke (Liberty St) .. 6:35
New Yorke (W. 23rd St.) . . 7:40
GRĮŽTANT—Apleis New Yorka
nuo W. 23rd St. 6:47 vakare, nuo
Liberty St. 7:00 vakare ta pati
^vakara in virsz-minctas stacijas.

Ant Readingo Geležinkelio

i i rv lx.; vn i peri
i nir nu
v « Pullman
umiiaai
Tikietai
ant
karu <, ■
• damokant regulariszka Pullman/
, preke.

■

:

ISZ MAHANOY CITY

,
►
*
»
>
!
)
?
b

Tikietai geri ant bile kokio treino
dienoje ckskurcijos (pridedant ta
treina kuris apleidžia Williamsport 11:20 naktij priesz tai.)
Galima sustoti Philadelphijoje
važiuojant ir grįžtant.
Apie daugiaus informacijos pasiklauskite ant visu Readingo geležinkeliu stacijų.

[Ant Readingo Geležinkelio
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Pakėlimas Prekes Szeriu
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PENNSYLVANIA
POWER & LIGHT CO.
1 PREFERRED 5
7
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Už tai kad sziame laike yra didelis reikalavimas musu Szeriu,
kuriu preke iki sziam laikui buvo $100.00 už Szera, ta preke yra
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daug žemesne už marketo preke; todėl preke Szeriu pabrangs
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4 diena Augusto iki $102.00 ir dividendas už viena Szera.
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Szitas pasiulinimas yra paskiromas ypatingai del musu kostumeriu ir darbininku szios kompanijos ir del kitu žmonių kurie
gyvena apskrityje szios kompanijos pramonu, todėl Kompanija
pasilaiko sau už tiesa atsakyti ar priimti visus ar bile koki dali

r
/

1I
✓

*
[/

užsakymu del Szeriu.

PENNSYLVANIA POWER & LIGHT CO.

Bj

lazkirpkite ir priaiuakite del pirkimo azeru arba del informacijos.

t

PENNSYLVANIA POWER & LIGHT CO.
Investment Dept. Allentown, P«.

(Mark X in[] meeting your requirements)
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Pirkit ežerus
no bile kokio
szios kompa
nijos darbi
ninką^ jie yra
mus agentai,
arba prisiuskite kuponą
o gausit pil
na aprattima

[] Ple»HC send me free copy of booklet telling more about your
Preferred Stock and the Company.
shares your Preferred Stock
[] I wish to subscribe for
at price of $100.00 and accrued dividend per share,
Send
bill to me showing axact amount duo.
[] I wish to subscribe for ........... shares your Preferred Stock
on Easy Payment Plan of $10 per share and $10 per share
per month until $100.00 and accrued dividend per share ha*
been paid.
[] Please ship........... shares your Preferred Stock at $100.00 and
accruded dividend per share with draft attached through
< ■
- •
Name of your Bank.................................. /.............. .............. .................

Name ......... ............ .....................
Street ......................................... ............ ...................................................

George J. Bartaszius

.1

NEDELIOJ 16 AUGUSTO

— Beda juozuti ir gana, ne
siseka man Amerike!
— O asz žinau spasaba. Rei
kia apsivesti su naszle kurios
vyras tapo mainosia užmusztas
o prigulėjo in kėlės draugy stes
tai isz tos dienos gerai tau ei
sis.

♦

PRANESZIMAS.
John J. Flynn, plumeria ir
blekorius persikrausto isz 1109

DANGUJE.

City ..................

Turim depar
tamenta kur
norintiems
parduoti ta
vo ežerus, tai
gauname del
tokiu kupeziu
kurie pirktu
tuos tnrut.
♦ 'V

:............................. ..............................................
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