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ISZ AMERIKOS
LAUKE 40 METU DEL 

PERSISKYRIMO.
Chicago. — Senute, turinti 

užvedė teisina ant 
nuo

86 metus, 
persiskyrimo nuo savo vyro 
k n ris jaja apleido 40 metu ad
gal. Mrs. Salomėja Crawford, 
pasako sudžiui kad isztekejo 
188" mete, po tam vyras jaja 
apleido in metus po vinezevo- 
niai, ir jau nesitiki idant kada 
pas jaja sugryžtu. Senute nori 
persiskyrimo su vilezia kad 
opiaikys kariszka pensije po 
vyrui kuris buvo kareiviu lai
ke Civiliszkos Kares.

su

TĖVAS NUŽUDĖ SUNU UŽ 
INSZIURENC PINIGUS.
Ithaca, N. Y. — Dėt ek t v va i

Mikolafarmeriaresztavojo
Meek, 56 metu, kuri apkaltina 
už nnžndinima savo keturioli
kos metu sunu kada gyveno St.
Louis praeita meta. Nelabas 
tėvas buvo uždraudęs gyvas!i

meta.

Lilizlra. Ir Pinigo, visad* siuskite tik ant etlo adrMd!
W. D. BOCZKAUSKAS - 00., 

MAHANOY AND A STS.,
* l' * .J

------- -  Z - - -

W. n. BOCZKOWRII, Prea. A Mg.
F. BOCZiLOWHKIt K4flor.

MAHANOY CITY, PA.
i
I

W. »■ BOCZKOWSSI, Frei. A 40 METAS

SUDEGINO
BAŽNYCZIA

PIKTADARIAI U Ž D E G E 
AMERIKOS LIETUVIU 

KATALIKU 
BAŽNYCZIA. v

DideleChicago. — Uhiele ugnis 
praeita sanvaite kilo buvusio
je Metodistu bažnyczioje, ant 
Bridgeporto, kuria nesenoi pir
ko Lietuviai Neprigulmingie- 

kurios
kun. S. A. Genio!is, ant South 
Parnell Ave., 
ežios.

A pie
riai barnio maldnami sugriauti 

pusėtinai

JU prabaszczium yra

prie 31-mos uly-

inėtas adgal, piktada-

ir puseiinai sugadintas: isz- 
dauže langus, sulaužė sloga ir 
vidurį.

Padegimas matyt buvo gerai 
suplanuotas nes ugnis pasirodo 
apie troezia 
siaunakt. Bledes padaryta la-

valanda po pa

. Įrbai daug. Palicije jeszko pik-

vaiko ant 4,500 doleriu ir vel-
nes ji pagnmle idant vaiku nu- 
žudintn už pinigus. Norints te- 

adbego in czionais, bet
lie-

vas adhego m czionais, 
kompanija ji nužiurinejo ir 
pe nresztavoti.

< <

amžinai” v ra

. — Rov Wen- 
met u amžiaus,

suseko 
nes pabe

broleliu ir sesu-

AMŽINAI" JAUNAS 
ŽMOGUS.

Ilopkensville, Ky. — Vieti- 
niai daktarai surado czionais 
žmogų, kuris ”
jaunu ir ne sensta. Ana diena 
atvožė in ligonbute 78 metu 
žmogų, kuris ‘iszrodo ir turi 
pajėgas kaip 35 metu žmogus, 
norint s jau buvo vedos 'TrT?T 
kartus. Juom yra Kranas Scott, 
kuris, kaip pats sako, jauezesi 
kaip jaunikis. Pagal jojo isz- 
vaizxla, miklumą ir sveikata, 
tai tasai žmogus gali gyventi 
da tris kartus tiek metu.

Scott’a atvožė in ligonbute 
nes iszsilaužo tris szonkaulius 
puldamas nuo kopecziu kada 
maliavoje narna. Daugiau apie 
save nieko nekalba ir apie sa
vo nepaprasta sveikata.
VAIKAS NENORĖJO GY

VENT SU DIDELE 
SZEIMYNA.

Mayville, Wis 
dori’, deszimts
pabėgo nuo tėvu ir isz namu 
kuriuose radosi da dvylika vai
ku. Vaikas pasako szerifui, 
kuris ji suėmė klaidžiojant ant 
nlyczios, kad jisai yra siera t as 
nes jojo tėvai yra mirė. Palici- 
je pradėjo tyrinėt ir 
Imk vaikas melavo,
go isz namu del to, kad neno
rėjo prigelbet motinai dažiure- 
ti jaunesniu 
ežiu.
DESZIMTS METU VAIKAS 

6 PĖDU AUGSZCZIO.
Alton, III. — Robertas Wad- 

low, gal yra didžiauses vaikas 
Amerike, nes būdamas tik de- 
szimts metu turi 6 pėdas ir 6 
colius augszczio ir da auga. 
Bvere jisai 211 svarus ir ne- 
szioje didžiausio vyro drapa
nas, kas padaro tėvams nema
žai kaszto aprėdyti toki milži
ną.

LAIMĖJO MOTERE ANT 
LOTERIJOS.

Green Bridge, Ky. — Norė
damas a’taikratyt nuo savo pa- 
cziules, M. Harworth, nutarė 

. jaja iszleist ant loterijos. Par
davė jisai apie 5,000 tikietu po 
viena doleri. Numaras 49 tikie- 
to laimėjo kuri turėjo kokis tai 
protestoniszkas kunigužis, ve
dės žmogus, kuris iszlaimeta 
motere paėmė sau už tarnaite. 
Ant tikieto ne buvuo pažymė
ta apie leidimą m o t e re.s ant lo
terijom. , .

kurietadariu, 
bjauru darbu.

papilde t a ji

metu, pabėgo ana 
Myrtle Cohen, 

, ir»apsivedc 
Jaunamarte

PATI SVĖRĖ 439 SVARUS O 
VYRAS 102 SVARUS.

Buffalo, N. Y. — Fredrikas 
Perrsons, 32
diena su pana 
19 motu amžiaus 
Elktone, N. Y.
svėre tiktai 439 svarus o jauni
kaitis vos 102 svarus. Kokiu 
budu neatkreipe atydos ant sa
ves tai v ra stebėtina.

.

BAISI VAIKU ZOBOVA, NO-

•Gauja
ant tuszczio

HE Ji) SUDEGINT 
DRAUGA.

Kansas City, Kana, 
vaiku siausdami
loto, nutarė padaryti szposa — 
kaip tai Indijonai daro ant 
krutamuju paveikslu — sude
ginti gyva savo nelaisvi. Vie
nas isz vaiku atnešto smalos o 
kiti du pagriebė szesziu metu 
Vincuką Mruza, kuri isztepe 
su smala ir uždegė. Persigan
dęs vaikas pradėjo

” o adbege žmones už-

J

vaikas
mama 

gesino 
vaiko, bet 
dege, ypatingai kojas.

szaukti
> y 

y

deganezius drabužius 
vaikas baisiai ap-

Badai 
turės vaikui nupjauti kojas.

MATE SAVO SUNU 
PRIESZ SMERT.

Parkersburg, Vt. — Motina 
(’hristupo Bunk, turėjo nepa
prasta regėjimą priesz užmu- 
szima josios sūnaus. Simus bu
vo apleidęs namus keliolika 
metu ir nežinojo kur jisai din
go. Ta ja nakti priesz užmuszi- 
ma, motina pribudino visa szei- 
myna savo riksmu, kalbėdama, 
buk mate sunu stovinti priesz 
Įauga iszbalusi kaip drobule. 
Ant rytojaus aplaike telegra
ma isz miesto kuriame sūnūs 
gyveno, buk jisai likos užmusz- 
tas toje valandoje, kurioje mo
tina savo sunu buvo regėjus. 
Sunkus t rokas pervažiavo per 
jojo krutinę.
GILIUKIS KALNA KASIO;

RADO $15,000.
Ledville, Colo. — Jimas Ga

lion, kalna-kasis ir jeszkotojas 
aukso, kada užtaise skyle uo
loje ir iszszove, lūžo dide'lis 
szmotas akmens nuo virszaus. 
Prisiartinęs idant apžiūrėt vie
ta po szuviui, nemažai nusiste
bėjo paregejas geležine skryne. 
Tuojaus ėmėsi prie darbo at- 
muszti skryne, o kada atmusze 
antvožą, rado joje daugybe* 
brangiu daigtu nuo sonoviszku 
Iszpanu laiku. Žiaunai tuju 
daigtu tvirtina, buk tieji daig
iai turi vertes 15 tukstaneziu 
doleriu ir kuriuos turėjo pa
slėpti mariniai razbaininkai.

I I

SAPNAS JAJA 
ISZDAVE

VYRAS SAPNAVO KAD JO 
PACZIULE GLAMONĖ

JASI SU KITU.

pa- 
buk mato

New York. — Charles Gray- 
lett, užvedė skunda priesz sa
vo pacziule, pareikalaudamas 
nuo josios persiskrimo, 
duodamas priežasti,
jaja sapno glamonėjantis su ki
tu vyru Paryžiuje, viename isz, 
tenai!iniu hoteliu keli menesiai 
adgal, kada lankosi Paryžiuje.

Kada Graylett pabudo, taip 
tasai sapnas jam nudavė tikru 
jog
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DVASE NEBASZNINKO 
TRANKOSI KAPINĖSE.

Freoholit, R. I. — Czionaiti- 
niai gyventojai nemažai inpuo
le in linimo isz priežasties pa- 
sirodvmo * nebaszninko 
nakti ant artimu kapiniu. Jau 
keliolika gyventoju susitiko su 
dvase nakties laike eidami na
mo isz miesto, nes (akas veda 
per vidurį kapiniu.
pradėjo tyrinėti ar kas nedaro 
szposa ir baugina gyventojus.
_______ jf __  _______

nebaszninko A le as

Palicije

REPUBLIKONAI LAIMĖJO.
HOOVERIS ISZRINKTAS

Hoover aplaike 3,500,000 balsu daugiau 
už Smitha. Curtis Vice-Prezidentas

Isz Visu Szaliu
BADO SUMISZIMAI

ŽMONESISZBADEJA
APGULĖ KUKNES, VAI- 

SKAS PATRULIUOJA 
PO ULYCZES.

užklauso savo paežiu los 
idant toji jam iszreiksztu ženk- 
lyvuma tojo sapno. Moterėlė 

tai, labai susimaiszo 
ir nežinojo ka ant to atsakyt, o 
vyras tuojaus dasiprato kad 
jojo sapnas turi būti tikras.

Nuraszes gromata pas 
pažinstama in Paryžių melsda- 

jojo

iszgirdus

savo

dasiprat o

savo

mas jojo idant iszsznipinetu 
kur jojo pacziule buvo ir kaip 
elgesį būdama Paryžiuj. Drau
gas iszpilde jojo praszyma, nu
ėjo in lioteli ‘kur motere buvo 
užairegistravojusi kaipo pati 
kokio tai Viktoro Contauto.

Sudže iszklauses vyro apsu
ki no j ima perskyrė 
motere nuo vvro.

LAVONAS ADGIJO IR 
PAREIKALAVO VALGYT.

■ 1 s.

(’■orning, Ohio. — Kada gra- 
borius buvo pasirengęs balsa- 
mavot lavonu Harry 
ham, lavonas staigai atsisėdo 
ir pareikalavo valgyt, kalbėda
mas buk vra labai iszalkes. Ka- 
da jam paduota valgyt, jautė
si drūtesnių ir padokavojo už 
pietus.

Nuo ilgo laiko Bringliam sir
go ir ant galo inpuole in mie
ga. Szeimyna, vietoje szaukti 
daktaru ant isztyrinejimo tik
ros mirtįes, paszauko graboriu.

Bri ilg

DIDELIS DRIEŽYS VIDU
RIUOSE PER 14 METU.

Enston,. Pa. — Sirgdamas 
nepaprasl'a. liga per keturioli- .* _

apgavi nga

NORĖJO PAAUKAUT KIN- 
CZIKA DIEVUI ANT 

APIEROS.
San Francisco, Calif. — Ana 

diena likos paleistas isz ligon- 
butes Kinczikas vardu Way 
Ling, kur jam priesz operacija 
ant galvos daktarai turėjo nu- 
kirpt kasa. Pamato tai jojo 
tautieeziai, kad Ling neturi ka
sos, norėjo padaryti isz jojo 
auka savo dievaieziams idant 
tokiu budu perpraszyti užrus- 
tinima dievu per toki nužemi
nimą del ju. Matyt Kinczikui 
nepatiko tokia auka sudegini
mo ant laužo, nes pranesze apie 
tai valdžiai ligonbutes, kuri 
davė apie tai ’žino del palicijos, 
kuri paėmė Kinczika po savo 
apg*loba ant kokio laiko, pakol 
tautiecziu karsztis praeis.

DIEVAS ISZKLAUSE 
JOJO MALDAS.

Belmont, Mass. — Benedik
tas K rišt man, 78 metu, per 32 
metus buvo kurezes ir ana die
na adgavo savo girdėjimą per 
nuolatines maldas, kurias per 
30 motu nepaliovė kalbojas, 
melsdamas Dievo idant jam su
gražintu sveikata ir turėdamas 
drūta tikėjimą ir vilti kad 
Dievas jojo praszyma iszklau- 
sys. Kada adgavo girdėjimą 
pirmiausia nusidavė in bažny- 
czia iszklausyt misziu ir pade- 
kavot Dievui už jojo iniolaszir- 
dvstc.

NEŽINOJO APIE SAVO 
GILIUKI.

Bethlehem, Pa. — Nuo kokio 
tai laiko vaikai vargingo pras
to darbininko Juozo Drožako, 
dirbanezio fabrike, bovinosi su 
skripka prie kurios buvo pri- 
risztas szniurelis ir valkiojo po 
grinezia, nežinodami, kad trau
kinėjo po stuba netikėta skar- 
ba. Ana diena suardo visa 
skripka, o viduryje buvo pri
lipyta kortele su paraszu: 
“Antonins Stradivarius, Cere- 
monenesis, Faciobet, 1734.”

Dažinoja apie tai žiaunai se
nu instrumentu, kad pas Dro- 
žaka randasi sena, skripka, pa
siūlė jam 1,000 doleriu, bet 
žmogelis supratęs verte skrip- 
kos, nenori su ujaja persiskirt 
ir lauks pakol jam pasiūlys 
daugiau. , . ..

I

i........ ..........d “ - - -

ka metu, Barney McLean ana 
diena iszveme szesziu coliu il
gio drieži, Per kėlės dienas tu- 

baisu skaudejima dan- 
Nuejas pas dantistą, davė

1rojo 
ties.
isztraukt jlanti
silpnėjo kad pradėjo vemti ir 
iszveme df'ieži. Būdamas ant 
vakacijos^ tarp kalnu, turėjo 
atsigert isz upelu-ko vandens su 
kuriuom badai nurijo driežio 
kiauszini isz kurio driežvs isz- 
siperejo ir radosi viduriuose 
per keturiolika metu. Sziadien 
žmogelis yra visiszkai sveikas 

daugiau skaudėjimu.

bet taip nu-

ir neturi

UŽMUSZE PACZIA KAD 
RŪKE PAPEROSUS.

Nebr. — Ernestas
5 metu, kurio pa'lici-

>

Norfolk, 
Witt me r, 25 
je nuo kokio tai laiko jeszkojo 
gryžo ana diena namo ir pats 
pasidavė in palicijos rankas. 
Wi t timer prisipažino kad tai ji
sai užmnsze savo jauna paezia 
praeita menesi, su kuria pergy
veno vos tris menesius. Jauna 
pacziule norėdama būti 
tas” 
noms moterėlėms, pradėjo rū
kyti paperosus, o tas vyrui la
bai nepatiko ir ja už tai nužu
do.

“spor- 
drauguveje su kitoms jau-

Paskutines Žinutes
1[ Mexico City, Mex. — Te- 

patitlane likos suimta daugelis 
pasikdleliu po musziui ir asz- 
tuoni isz juju suszaūdyti.

11 Moskva, Bosiję. — Gana 
smarkus drebėjimas žemes da
vėsi jaust Tiflise, Georgijoj ir 
aplinkinėje. Bledes mažai pa
daryta, bet baimes buvo užtek
tinai.

11 Bridgewater, N. S. — Vi
sa szeimyna Alberto Nass, su
degė ant smert deganeziam na
me nakties laike, — tėvas, mo
tina ir trys vaikai. Kaimynas 
užtiko tik griuvėsius namo ant 
rytojaus.

J 1 "

11 Oatania, Sicilijo. — Žmo
nes apleido visa Masali imiesta 
kada lava pradėjo piltis isz Et
ilo vuĮkano. Penki tukstaneziai 
gyventoju randasi be pastogių.

fl London. — Rev. Dr. Ro
bert Horton, 73 motu, labai nu^ 
džiugo kada jojo pacziule, 36 
motu, apdovanojo ji dukrele 
ana diena,

i i
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HERBERT HOOVER

BADAS PLATINASI.

Ryga, Latvija. — Tukstan- 
Moskvoje ir Le

ant mirties 
bado. Iszs

< r

< 
baisiam

ežiai žmonių 
ningrade randasi 
kelio isz priežastie 
priežasties neužderejimo ir at
sisakymo pardavinėti javus ir 
yvulius per kaimuoezius, di
lesni Rusiszki miestai randasi 

padėjime. Mesk v oje
keliolika tukstaneziu žmonių 
mirszta nuo bado. Valdiszkos 
knknios kas diena yra apgultos 
per iszbadejusius gyventojus. 
Vaiskus ir raita palicije patru
liuoja nlyczios, bet iszbadcju- 
siu žmonių sumiszimai k via *
aut kasdieninio paredko. Padė
jimas da labinus padidėjo ka
da žmones isz mažesniu miestu 

in Moskva spirtisatvažiavo 
duonos.

Pasinaudodami isz pavojaus, 
atsirado kupeziai kurie super
ka miltus ir pardavinėja už di
delius pinigus.

Diplomatinis korpusas Ry- 
perka maiszus miltu, 

ir kitokio maisto ir
iunezia in atstovybes Moskvo-

• • • JOJ ir

New York. — Republikonai 
laimėjo 40 valstijose iszrinkda- 
mi Herbert Hoover ir Curtis 
prezidentu ir vice prezidentu 
kaipo ir visus kongresmonus. 
Lyg sziam laikui suskaityta 
kad Hoover gavo 13,462,570 
halsu o demokratiszkas kandi
datas Smith 10,198,945 balsu.

Smith’as apreiszke, kad dau
giau in politika nesikisz ir gy
vens privatiszkai, nes jam po
litika dakako lyg gyvam kau
lui.

Sztai parodo, kad politiszka 
partije, kuri yra gerai susior
ganizavus gali laimetr visados, 
o demokratai erzindami žmo
nes su savo katalikysta nieka
dos nelaimes, nes Airisziai nie
kam ne nori duoti pirmenybes 
tiktai patys nori viską apžioti.

Hooveris yra 54 metu senu
mo, gimęs Iowa 1874 mete, jojo 
tėvas mirė kada jaunas Hoove
ris turėjo 4 metps o jojo moti
na buvo Kvakerka, pamoksli-

r>

gvvam kau-

TRUMPI
PAMOKINIMAI

Kožna, jaigu gali, reikale#

szelpkie, niekam niekame ne- 
'kenkie, taip privalai daryti del 
savo broliu.

1

gojo, 
sviesto

je. Ta pati daro Taline, Estoni- 
kitur siunsdami savo

draugams in Ixniingrada.
Palicije ir vaiskus iszvaiko 

susirinkusius ant ulycziu bijo
dami idant žmones nesukeltu 
revoliucijos. Padėjimas kas 
diena yra pavojingesnis, o jai
gu žmones neaplaikys miltu, 
tai galima tikėtis praliejimo 
kraujo.

SAKO KAD “CARAITE 
YRA APGAVIKE.

Paryžius. — Konstantin Sa- 
viez, buvęs valstybes apgynė
jas Petrograde ir kiti žymus 
Rusiszki valdininkai sako buk 
pana Czaikovskaja ne yra bu
vusio caro Mikalojaus duktė, 
karaQaite Anaslazije.

Anastazije

Padėjimas

dabar

II . ■

> >

randasillszmintingas priima ro-|XT w . v , . .j i -. i • i- • i New Yorke, kur uzvede teismą da, kvailys rodą niekina ir ant . . . ’ .
to gali pažinti kvaili.

Kas rado gera ir priekin-

Niekados tau (gerai nesi-

ku tania, tai rado skarba; 'bu
tu pasiutėliu, jaigu jojo neguo- 
dotu.

seks, jaigu sėdosi rankas pasi
brukęs ir nieko naudingo ne
darysi.

Kaip plienas ugnyje, taiQ 
būdas žmogaus artavojasi bė
dojo.

*
laimingesnių.

Tasai laimingas — uba- 
kas užgana- 

dintas isz savo darbo, butes ir 
turi czysta savžine.

Kaip zerkolas viskas at-

ninke. Dirbo jisai kaipo pras
tas darbininkas po tam pasili
ko kasyklų inžinierium ir vis 
žengo pirmyn.

I

Pottsville, Pa. — Musu 
Schuylkill paviete likos isz- 
rinkti visi republikonai kaip 

ant kongresmono, 
Heaton ant senatoriaus, ir tik 
vienas demokratas Peek isz 
Shenadorio demokratas ant le
gislatures. Mahanojuj Smith’- 
as gavo 3,221 balsu o Hooveris 
2,295 balsu.

Liūdna kad Smith’as likos 
sumusztas, bet kitokios rodos 
ne buvo, nes kur nėra vienybes 
ten niekados no bus galybes.

Turėkime vilti kad naujas 
prezidentas iszteses visus savo 
prižadėjimus ir sklype turėsi
me gerove per ateinaiiczius ke-

B rūmas

turis motus.

Pa.

Bukie geresni uu, o busi

*

gas ar turtingas,

musza, taip darbuose musu at- 
siinuszineja musu szirdis.

* Pripažinimą nuo svieto ir 
pagyrus gali aplaikyti ir niek- 
szai, — ant paguodones doraus 
žmogaus, reike dorai užsidirb
ti.

ant atėmimo caro, nevos tėvo, 
visa turtą kuri bolszevikai už
griebė po jojo iszgujimui ir 
sniszaiulvmui.

Carisaki aristokratai sako, 
buk Czaikovskaja yra smarki 
apgaviko norinti prisisavinti 
didelius cariszkus turtus.
ISZ PAVYDUMO UŽDARE 

PACZIA KLETKOJE.
Paryžius. — Jean Ravollette, 

taip pasiutiszkai mylėjo savo 
pacziule, kad bijodamas idant 
kiti vyrai su jaja nekalbėtu, 
uždare jaja kletkoje, kur rado
si per tris dienas, pakol josios 
brolis jaja isz tonais nepaliuo- 
savo. Dabar motere užved© 
teismą ant persiskyrimo nuo 
savo užvydaus vyro. — Matyt 
jau tikrai buvo už daug mei
les tarp Ravollette, nes pervir- 
szine meile daveda prie visko, 
o ypatingai užvydejimas.

H -

Gardžiause yra duonele 
savo rankoms uždirbta.

* Niekas tokios intekmes 
ant žmogaus ne iszvero kaip 
mokslas duotas jam per moti
na; to neužmirszta lyg paežiai 
mireziai, norints szimta metu 
gyventu.

DIDELI SZALCZIAI 
DAKOTOJE.

— Matyt, kad valstijoj Da- 
kotoje, vieszpatauja dideli szal- 
cziai, — sako viena misiuke in 
kita. — Girdėjau, kad vienai 
misiukei užszalo dantys.

— Juk tu netiki tokioms 
pasakoms! r'

i

— Yna tai szventa teisybe 
ir tikėk man, jaigu tu pati pa
liktum savo dantis stikle van
dens, tai taipgi užszaltu. •
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^•Mnnszai neriai 
gėriai,”

ežius ant tojo “biznio,” randa
si kiti “griob-doloriai” kai]): 
Amerike randasi daugelis viso
kiu apgaviku, kurio isztrauke 
isz žmonių sunkiai uždirbta pi
nigą, pardavinėdami žmoniems 
visokius niekus.

Pasirodo kad loki apgavikai 
Uždirba ant dienos nuo 50 do
leriu, gyvendami puikiuose na
muose, va'žineja automobiliais 
in “darbu, 
feriai parveža juos namo.

Badai pagal palicijos 
skaitymu, tai paežiam 
Yorke randasi juju in 2, 
dirbdami po 30 milijonu dole
riu ant meto, arba po 15,000 do
leriu per diena. Laikas nuo lai
ko tieji apgavikai papuola in 
rankas palicijos, bet turėdami 
pinigu, pasamdo gerus advo
katus ir būna paleisti ant lino- 
sybes.

Žmones, kurie užmirszo visa 
paguodone del saves, 
darni nelaisviais godumo del 
dolęrio, mit nieko nežiūri ir

Yra tai

I

i

I

i

♦

/

f

te te
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kurie uždirba tukstan- 

4‘biznio,” 
griob-doloriai

būtie-

11

kiu apgaviku, kurio isztrauke

♦ * o vakare juju szo-

ap- 
New 

OOO, už-

pasilik-

nieko nesisarmatina. 
žmones moraliszkai silpni.

I
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Perpe netikėtai sutiko Do
vi eszbuty savo sena 

Žiuri, su
mi nyko 
bicziuli tarnautoja 
kuriuo jis priesz dcszimt motu, 
dar būdamas pevodesj tarnavo 
Saratovo vienoj ir toj paežio j 
instaigoj ir dabai draugavo. 
Tasai susitikimas sziaip iuvy- 
ko. Abu, atsigrįžo viens in kita 
poeziais, valgo prie bufeto pira- 
igaiszius, o paskiau, kuomet 
szluosto pirsztus in kabanozia 
staltiese, jie viens su kilu, tai]) 
sakant, nosimi susidūrė . Abu 
isz kario suszuko:

— O, k a asz matau 1 K a asz 
matau! Mano bicziulis!

Ir placziai iszskole apkabini
mui rankas, omo bueziuotis. 
Tuomet gi abu linksmai užėmė 
staleli, pareikalavo kavos ir 
vietoj l ik i (*riu brangaus vyno, 
kuris tiktai restorano 
ir susode sznekucziavosi.

Petrapily tarnauji!

asz neži- 
, — bet 

va kaip szoka... 
savo kodo 

Porpos kedos ir

paskiau,

radosii,

— O kaip, szoka ta puti, tan
go I po treczios porcijos vy
no pasiteiravo Perpe, sziurksz- 
eziai ir atidžiai žiūrėdamas in 
savo prietoliaus akis lyg kad 
jis buvo užimtas giliausiais fi
losofiniais klausimais.

— Kaip jis Rzokama ęzionyk- 
sztese kareziafnose,
nau, — atsako Žiurvs 
mano meiluže

Žiurys prislinko 
areziau prie 
suszuabždojo jam in ausi, sko- 
seziojant delnu. Jis jam taip 
apie bert aini valandos sznabž 
dėjo ir Įniks nuo laiko kvatojo, 
garsiai kvatojo, szvelniu, lai
mingu baritonu. O Perpe, spie
giant, turavojo jam ryszkiu 
tenoru. Prietoliai no greit per
siskyrė ir sekanezia diena pa
žadėjo velei sueit valgyt pusry 
ežius tam paežiam

Jurgis, 
pa si m n tyma 
pasauly mot oria

su

1 ■ J* ** "į ' . *

Vadas Sachem Silver Star isz Wampanog sztaino Indijo- 
savo du kt ere 

vadinasi jauni-

Civilizuoti sklypai ne tik Eu
ropoje bet ir Amerike vis tan
kiau rugoja kad gimimai vai
ku vis mažta. Bet randasi ant 
svieto žmones kurie yra apdo
vanoti gausioms szeimynoms. 
Kaip parodo sekanti nžr.aszai:

Iszpanijoj, miesto Lukas, gy
vena žmogus Gomer Kosillo, 
kurio pati turi 42 metu, ir ap
dovanojo ji 25 vaikais — ketu
ris kartus po kvadrukus ir tris 
kartus po trynukus. Visi svei
ki ir gyvi. Tūlas Rusiszkas 
kaimuotis, 70 metu, turi net 8.3 
vaikus ir visi gyvi, 69 vaikus
turėjo su pirma paezia. Žinomu 
daigtu yra, kad tiek vaiku nuo 
vienos moteres negalėjo tureli 
pavieniu, nes gimdavo ant 
kart daugiau ne kaip po viena. 
Toji motere turėjo 16 kartu 
dvynukus, 7 kartus trynukus 
ir 4 kartus kvadrukus. Apsive
dęs su antra paezia, turėjo vė
la 8 vaikus.

Kitas atsitikimas gausio gi
mimo buvo taipgi Rosijoj, bet 

senei, nes net 
1858 mete. Tuom kart levas su
silaukė tiktai...’72 vaikus, taip
gi nuo dvieju paežiu. Pirmuti
ne pagimdė 57 vaikus o antra 
15.

Toliaus, senoviszki 
užraszai parodo kad tūla Ang- 
like turėjo .39 vaikus, o kita, 
Italijonka, kuri gyveno praei
tam szimtmetyje, turėjo 52 vai
kus isz kuriu buvo trvs mer
gaites.

buvo tai labai

gimimo

Mums iszrodytu, kad turtin
giausiu žmonių randasi Ame
rika, bet kaip pasirodo isz su
rašau, tai Anglijoj randasi dau
giausia turcziu. Ne taip senei,

nu, pagal sena apeiga Indijon u suvinezevojo 
Neesee Mahah su “Szokanezia St irna ”, taip 
kis, per apsupimą jaunavedžiu su kaldra, nes tas ženklina pas 
Indijonus suriszinia mazgu motery st es.

su “Szokanczia St irna ”

porele,Tula, da jauna porele, su 
dviems vaikueziais, aplankyda
vo isz pavieto snszolpima ir 
tai per asztuonis menesius. Ko
kiu tai apgavingu bildu mela
vo, buk tėvas sz.eiinynos serga 
ir negali dirbti, o maži vaikai 
nedaleidžia motinai dirbti nes 
reikalauja josios prižiūrėjimo.

Pavietas per asztuonis mene- 
, ant 

kas 
sveika

NEVOS PASAKA,
NEVOS TEISYBE

Leki“ san vanagas, loke, leke 
t galo susilaiko

kalnu, szale sakalo lizdo ir pra
rėki:

Van la n
klansvkie

Ko In nori ? —'klausė sa

an

dr jo

tarp juodu

i r
sius suszelpinejo szeimyna 
galo pasirodė, buk tėvas 
diena dirbo, jojo pati 
kaip žuvis, pasir(*dy<lavo sa
vo ir vaikus kogeriausia o vi- 
sus po-pieczius praleisdavo zu
lindama po miestą ir ant kru- 
tamuju paveikslu.

Tolimesnis tyrinėjimas 
rode, • buk priežastis ‘‘ligos

pa-

vyro, buvo nepriderantis mais
tas tojo žmogaus, nes jojo mo- 

, nie-
ge-

sugryždama isz

priožasl is

tore, zulindama po miestą 
kados nopagamindavo jam 
ro valgio, o
miesto parnoszdavo jam tiktai 

semi vieži u”
v v ras

d žios M

kalas.

1 )ievo 
manos.

val-

tave—• Aorin tave užmuszt ir 
suėst, — kalba vanagas.

Kas tau isz to parei 
Tai ve, 
stokus

s?
kvaila sznokta 

apszvietos! Man 
ne turiu

kenki; o 
balsu ger *gii asz ir tu ne

Nėra tiesesnio kelio in Lietuva arba
I ',1 I j / < '■ f , * « * I" '■ te. I V Ii I I 'i . * 1 - 1

isz Lietuvos in Amerika'kaip per

KLAIPEDA
Ant BALTIC-AMERIKOS UNIJOS
Važiavimas su vienu isz B. A. L. Laivu per Klaipėda 

prie dabartiniu aplinkybių yra malonus ir 
visai keleiviu nevargina

Kodėl Lietuviai Važiuoja Ant Szios Linijos?
1. Nepertraukiama kelione isz purto in porta.
2. Nereikia trankytis geležinkeliais po svetimas szalis.
3. Lietuviszkai galima kalbėti su laivo aptarnautojais.
4. Geras valgis ir mandagus patarnavimas.
5. Kasdiena judami paveikslai ir koncertai.
G. Iszpildomi laivo orkestros szokiai, žaislai ir t.t.

,JlIT jr-**"*•—•

KAINOS
ISZ KAUNO
(Treczia Klesa)

>•
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— Tu
va kaip!—suszuko liesas ir vik
rus Žiurys, džiaugsmingai ap
žiūrėdamas sustorėjusi ir nu
plikusi prieteliu, ir netikėtu su
sijaudinės. — Tau, reiszkia, 
labai tarnyboj pavyko! Sveiki
nu! Szirdingai sveikinu!

— O tau kaip sekasi gyvent ?
— paklauso Perpe.

— Tarnyboj nesiseka, kaip 
ir visuomet. Ir asz dar vis Sa
ratove teboriogsau! — suszuko 
Žiurys, meiliai glostant prie
teliu per peili. — Nors, abeluai, 
dabar asz neturiu jokios teises 
skustis ant likimo. Asz dabar 
be galo laimingas! Be galo lai
mingus. Pirma, asz apturėjau 
nuo tetos inpedinystes teisėmis 
tūkstanti penkis szimtus hek
taru Balaszo apskrityj...

— Oho, — pastebėjo Porpe,
— tai jau czielas dvaras!...

— O antra, — tose Žiurys, 
—va jau dveji metai, kaip asz 
palaikau santykius su žavejan- 
czia moterių, su indomiausia 
pasauly moterių, ir, taip sa
kant, naudausi moilejo!...

— Ar taip? — paklipiso Por
pe ne be pavydumo ir giliai at
siduso.

— Kaip gi! Del jos asz da

rukszezia’r

k i sieti u s 
galvojo jis, panie- 

porkreipdamas an-

$125
Valdžios Tax

Ekstra

IN KLAIPEDA
SI 07 Treczia 

Kieta
In Abi Puse $181
TURISTINE 3 
KLESA (buvuiia 
antra klesa) $122 
lu abi pusi 203.50

4W

I

— tose

su

Petraipyli atvažiavau.

restorane, 
at jausdamas veik n 

indomiausia 
, linksmai ke

liavo in savo numeri, o Perpe
visu keliu eidamas 
raukosi.

— Vaikai, avižinis 
ant stalo, 
kinaneziai
takius. Ir nosimi mikeziojo: — 
Hm, kisielius ant stalo...

Jis anksti ir neatsisveikinęs 
su žmona atsigulė. Bet jis ne
miegojo. Tn jo svajones skver
bėsi nepraszyta toji žavejanti 
moteris, kuria turėjo Žiurys, ir, 
pavydo graužiamas, ji$ nera
miai blaszkesi savo lovoje.

— Jog esma laimingu asme
nų, — galvojo jis, 
ligi pat 
avižinis

o man ir 
< t

( c

1SZPLAUKIMA1 LAIVU ISZ NEW YORKO
"LITHUANIA” 22 Decem.
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Žiniom Kreipkitės in Vietos Agentu ar in Bendrove

BALTIC AMERICA LINE
UNION TRUST BLDG. 

PITTSBURGH, PA. 
» l“ lt ■ | 1».J> A

ESTONIA" 15 Novemberio

8 BRIDGE STREET 
NEW YORK, N. Y
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Kuomet jis už pusvalandžio 
ties rakto skylute pasilenkė, jis 
tiesog pasijuto boprotiszkai in- 
simylojes in ta žavejanezia ne
pažįst ama 
nukaito kaip 
blauzdom buvo szalta.

O kuomet praskambėjo jos 
atsargus skambutis, jis sudavė 
jam in szirdi, kaip paszeles 
gaudimas. Jis visas atsidavė 
rakto skyliukei, isz anksto gė
rėdamasis nežemiszka laime, 
bet szi-ezia ka tik nesuszuko 
nepaprastu laitkinin balsu. Jo 

iausiu atsargumo priemonių, kailiniai patys savime ant jo 
atsisegė ir nuo deszines jo ko
jos kalioszas nusirto, visiszkai 
nusirito in szali.

Per rakto skylute jis iszvydo 
savo nuosava žmona. Būtent ja, 
o ne ka kita. Jis perkreipe pe
czius ir atsegtais kainais ir be 
kalioszo tykiai in gatve iszejo. 
Jo veidas pasidarė liesas, gelto
nas, ir visas triukeziojo — 
drebėjo. Dvi valandi jis klejojo 
gatvėmis be kalioszo ir atseg
tais, atlapais kailiniais. Paskui 
užėjo iii cukraine, sukramtė

ter
m i rožini — ‘‘vaikai, 
k i sėli u s ant stalo!

Och! och! och!
Priesz szvintnnt nuo pavydo 

jam net dantys eme sopot. Bot 
galva užsiklojęs, jis 
migo.

Jis sapnavo kokia tai ružava 
deive, pavidale moteries, kuri 
prieszais ji szoko žavejanti tan
go, o jis irgi szokdavo, o bc- 
szokant, abiem 
gimdavo ir 
akis supdamasis poeziais, 
va ir net užpakaliu.

Ant rytojaus Perpe rūpestin
giau, neg visuomet, nusiprausė 
ir po to ilgai ve i d rod y j savo 
veidą apžiūrinėdavo. Staiga, 
pliauksztorejos per pilvą, pats 
saves paklausė:

— Kiek tu, storuli, atiduotu
mui metu už ta indomia mote
rį ? Gal dvideszimt? a? kaip tn 
manai ?

Ir beveik bėgto nubėgo 7h 
Dominyka. Tszvydes Žiuryi, 
jau sėdėjusi už stalelio, jis jam 
abi ranki iszticse ir paklausė:

— Na, kaip szia naktį pra
leidai?

Ir visas persilenkus, pradėjo 
nežmoniszkai kvatot ryszkiu, 
spiegianeziu balsu ir taip, kad 
visa sale in jo puse atsigrįžo.

— Asz sn ja tiktai 
, — tykiai

»»

visgi už-

rankom diri- 
meiliūgai merkė 

i/al- n’*1

matai, kad asz sugrosiu tarp 
szeimyniniu dorybių. Man rei
kalinga nors truputi pasipur- 
tyt! Na, mane su ja nesupažin- 
dyk, bet duok galimybes nors 
viena akele in ja pažvelgt! Pet
riuk!

Kratydamas pakeltomis ran
komis, Žiunys, tacziau, kartojo:

— Tatai virsz mano iegu! 
Jinai jokiu budo nesutiksianti. 
Pats suprask: visgi jinai skai
tosi moteris isztekejusi, ir jinai 
prie manoprie mano su ja pasimatymu 
visuomet prisiima paežiu sau-

moterį.
nuo

Jo žandai 
žariju, o

JI

i
— Petriuk! Delia musu drau

gystes! Na, jei nori, asz atsi
klaupsiu priesz tave ant keliu? 
—f maldingai tose’Perpe.

— Na, gerai, asz pagalvosiu, 
— staiga sutiko Žiurys.

Perpe nutvėrė ji už rankos, 
ilgai ir stipriai ja krato, ir jo 
akyse szviete dėkingumo asza- 
ros.

— Va ka,

ve i d rod y j 
apžiūrinėdavo.bar in

Asz trecziu kart del jos ežia va
žinėju. Asz su ja Kryme susipa
žinau, bet jinai ežia gyvena. 
Jinai isztekejusi, bet, reg'is, sn 
vyru nesutinka ir ar tik nesu
gyvena su persu konsulu. Jinai 
didi pinigu eikvotoja! Bet, kas 
do moteris! O! Audra! Ugnis! 
Samummas (didi viesulą)! Ug- 
niakalnis! Kaip jinai szoka 
tango! (tango — naujoviszkas 
isztvirkeliu szokis). Kaip ko
jomis trepsi! Kokias moka dai
neles, ir kaip jas iszpildo! Ir 
kaip moka mylėt! — pasigore- 
janeziai sušaukdavo Žiurys, 
nuszvites akimi.

— Taip — velei paklausė 
Perpe su pavydumu, 
apsilaižė, ir, dar giliau atsidu
sęs, pridūrė:
va jau septyni metai, kaip esu 
vedes ir prie indomiu moterų 
visus kelius užmirszau.
_ Perpe pakraipė galva ir pa
niuro. Jo lupos susiraukszlejo, 
lyg kad jis butu kokios tai rug- 
szties valgęs.

— Argi jau suvis nevyku
siai iszsirinkai szirdies patin
ka? — minksztai ir atsargiai 
pasiteiravo Žiurys.

II

ir tai 
ankszta mano lizdo, 
kur patalpyti mano pataites; o 
vol turiu tave savo vanagine 
politika, kurioje tu man labai 

kas labiause, kitokiu 
gždi, ik

mvli manos.

Kas kiszasi mano balso, 
tai atsiliepiu tai*p, kaip man 
Dievas davė, o kas kiszasi ma
no jauslu, lai no tiktai asz, bot 
ir visi lavos m* koneze.

Tiek to, — tarė vanagas. 
— Asz žinau tiktai tiek, jog asz 
turiu tiesa tave užmuszt ir su
os! bile kokiam laike, ypatin
gai luošins kurie mano ne keli
ese.

dogys“sendvieziu” arba
Žinoma, vyras aplaikydapia 
tokius pietus, pyadejo eiti men
kyn ir 
•lijb

i J J J

s

negalėjo būti sveikas, 
vietoje užsiimt namine 

gaspadorysta ir vaikais, 
godavo lyg doszimtai valandai 
ryte, po tam vela apsiredydavo 
ir eidavo in miestą.

Tokiu porelių turime beveik 
kožnam mieste, bot ne visos tu- 

nožmoniszkumo idant 
gerumo kitu.
Karnisije no 

butu isztyriuejns tojo apmau- 
dingumo, tai toji porele mai
tintųsi kasztu pavieto per ke
liolika metu.

Yra tai tiktai vienas pavyz- 
s isz 

visokiais

užsiimt
inie-

Tszvydes Žiuryi

szia

kalbėjo jam ant 
rytojaus Žiurys rimtu ir susi- 
rupinusiu veidu. — Tu ja pare
gėsi. Einam dabar pas mane.
Asz su ja pasimatyt i turiu nu-; mindalini piragaiti, bet tuojau 

Trvs kamba- C . -

I

ri tiek 
pasinaudot i isz 
Jaigu Biednuju

Na, o jaigu asz lave my- 
leczia, ne užmuszt iimoi manes? 

tare vanagas, 
ger- 
liz-

la, o ir gorvaliai duotumoi sa- 
suest, kad riebiau iszrody-

Oho! -- 
jaigu mane mylėtumei, tai 
valiai at įduot įminei savo
(
ve 
tau.

sušaukdavo Žiurys,

ganiai

— O asz, brol’,

vakare 
atsake

Londone, buvo atidaryta du|(*ys i 
testamentai dvieju mirusiu mi
lijonierių Londone, 
Alfred Wills ir Sir

Lord

o tai Sir 
David 

Jules. Pirmutinis paliko savo 
szeimynai deszimts milijonu 
svaru szterlingu o kitas 20 mi
lijonu svaru szterlingu (Ang- 
liszkas svaras yra beveik tiek, 
kiek Amerikoniszki penki do
leriai).

Kitu mirusiu Angliszkir mi
lijonierių turtai sieke: Ireigh, 
11 mH.,. Graton 7 mil.,
Houston, 6 mil. ir t.t. O kad 
Anglijoj turi mokėti dideli pro
centą nuo. paliktu turtu, todėl 
valdžia turi isz to didele nau
da. Tn laika deszimts metu mi
rusiu milijonierių likusios 
Bzeimynos Anglijoj užmokėjo 
valdžiai padotko daugiau kaip 
80 milijonu svaru szterlingu 
arba 450 milijonus doleriu.

milijonierių

Yra tokiu žmonin, kurie vi
sokiais a pga v in gaiš budais pa- 

. sinaudoja isz duosnumo ir 
v midaszirdystes kitu, kaip tai

t

sinaudoja isz duosnumo i

nesenei atsitiko musų paviete.
r f - _
K. - ■

r

milijono, kur žmones 
apgavingais budais 

gyvena isz mielaszirdystos ki
lu.

PARSIDUODA PUIKI 
FARMA.

Gera farma 100 akeriu, arti 
Mahanoy City, 
Lakewood Parku. Geri namai 
ant dvieju szeimynu, tvartai, 
garudžius, visokios reikalingos 
maszinos, daug g 
paukszcziii, girria ir

Lakeside ir

yvuliii ir 
didelis 

sodas. Bėgantis vanduo. Šlu
boj szilt as ir szalhis vanduo su 
visoms vigadoms. Parsiduoda 
nebrangiai arba mainysiu apt 
tinkamu namu mieste, 
laiszka atsiszaukite ant 
adreso:

Per 
szio

Peter Casper,
R.F.D. Box 112 

Barnesville, .Fa.
'Asabiszkai galite atsiszauk- 

ti'ant adreso: 24 N. Main St.
Mahanoy City, Pa.

Pai
41

asz vis no— T 
goeziau smerties?

Žinoma; vienok-gi smer-
sn pasiszventimu, atnekztu

iszsisau-
4 J Drauge su

si samdės buteli.
rinkai su dviem durimis. Jinai 
iiž pusvalandžio tenai atei
sianti, o tu per rakto skylute in 
ja pažiūrėsi: ir paskui per už
pakalines duris iszeisi. Ar t n 
patenkint JIS ?   paklauso
Žiurys.

Bet Porpe nieko neatsako ir 
tiktai pradėjo uosi szluostvt.
Žiūrini pasirodo, kad jis verkia ir JnoJ° in

lis
del tavos garbe.

Valandėlė nutilo.
Kas bus, tai thus, — pra

bilo ant galo sakalas: — Bet 
pasakykie tu man, mano ‘‘con
i’ratai”, kas tavo 
taip kalbėt?'

Iszgirdos lai, vanagas pakele 
galva ir tarė didžiuodamasis:

esi, gal tu 
per dvylika 

metu buvau iSzvaiearijoj zoolo
giniam sodo, kur visko iszmo- 
kau:

Ir dorybes,
Ir niekybes,
1 r vagystes!

— Ar szitaip? 
kalas. — Ha! jaigu tai, tai ma
no viltis tiktai Dievu jo ir biski 
mano pajiegoso.

Asz tykus Sakalėlis,
O tu garsus vanagėlis, 

Uodega ir sparnus pasvilsi
Ir‘bjauria smorezia numirsi,

Prascziokas
nežinai, jog asz

SKAITYKITE

i>

i

I

4

4 6 
iszmokino

tarė sa-

t

‘SAULE M

Perpe velei rukszcziai susi
raukė.

—- Jau labai suvytusi mano 
žmona. Be jokios žiežirbėles. 
Be galo tandi. Plinszkinas je- 
keje. Ir lygi, lygi, lygi, kaip 
kvaila. Visuomet su suszalimo 

No aukszcziau, ne že- 
Vakar, kaip sziandien.

maeziausi
Žiurys.

— Ar taip? apsilaižo Perpe. 
*— O mano avižinis kisielius 
buvo vakar in ’tea'tra nuėjusi. 
Ar žinai, kas buvo losziama7

Amerika pirtyje.”
jaunesniųjų klasių gimnazistė
mis! Jinai tiktai klasini reper
tuarą pripažista!:— pridūrė jis, 
paiiiokinancziai iszkires apa
tine lupa.

Bepusrycziaujant abu kalbė
josi tiktai apie ta indomia mo
terį ir velei daug tai*p saves 
sznabždejosi. O kuomet buvo 
reikalinga skirtis, Porpe urnai
pąklausc Žiurio:

—r Ar galiu asz tavos 
dalyko pąpraszyt ?

I

vieno

t asz k e.
miau.
Sziandien, kaip vakar, Be ma-

J

temperamento požy-žiausio 
mio! Koksai tai aviž/mis kisie
lius, o ne moteris!

— Nejaugi? O jinai jauna?
— Bus jau dvideszimt sze- 

sziu metu ! — atsiduso Perpe ir 
iszskete rankas.

Žiuyys užsakė antra vyno 
buteli ir isz mandagumo, bi- 
ozitiįiui prijauoziani, irgi atsi
duso.
cziuliui prijaucziani, irgi atsi-

/ i

I
j Iii ii

• Jr didžiai paraudo. Žiurys 
nežinia del ko pamanė, kad szis 
praszysias isz jo paskolos ir jau 
buvp nusprendęs duot jam pen-
kis szimtus rubliu, bet Porpe 
prakalbėjo: z

— Del Dievo, meiles, supa- 
žindyk mąno su ta moteriai Na,
del Dievo meiles!

— Tatai virsz mano iogu, —
szuszuko Žiurys, tvirtai iszsko- 
tes rankas.
iiut

i, f

— Szito asz nega-

Na, Petnuk, na, mielas,

3gi pasiszlyksztedamas ji isz- 
spiove. Ir velei tris valandas 
jis bastėsi Petrapilio gatvėmis, 
rankas už pecziu užsidėjęs. Ir 
vis gal vojo j

— Va tau, kad nori, 
žinis kisielius, ant stalo. ITm... 
Hm... Po szimts perkūnu!

Paskiau sugrįžo namo, nusiė
mė kailinius ir viena kaliosza 

i žmonos kambari: 
Szi pastaroji sėdėjo kedeje ir 
sėdėdama lope vaikui kelnu- 
kes. Jis ja nuo kėdės nustuma 
ant grindų ir laukiniu balsu, 
kojomis trepsėdamas suspiegė., 
nežmoniszku tydsu:

— G-gy-vate!
♦ ❖

SKAITYKITE "SAULE"

ir avi
Į

*

nuo laimes.
Žiurys maloniai 

per peczius.
— Na, nieko, nieko. Tiktai 

duok žodi. Kaip tiktai asz 
kosėsiu, tu tykiai per užpaka
lines duris iszeisi. Ar taip?

— Prižadu... Prižadu, — 
murmėjo, 
džiaugsmo, Perpe.
EXTRA! PREKES NUMAŽINTOS ' 

TIK PER 30 DIENU.
Naujausios mados puikios kortinos, 

padarytos isz geriausios materijos, 
labai puikiai padarytos kaip ant szio 
paveikslo parodyta. 50 coliu platumo 
ir 3 mastai ilgio. Didelis pirkinys už 
mažu preke. Regulariszka preke szi- 
tu kertinu $3.50 pora, bet per szita 
menesi parduosime tais puikias kor- 
tinas dvi poras už $3.98 arba 4 po
ras už $7.50. Prisiuskite tik 35c del 
nusiuntimo kasztu ir paraszykito 
kiek poru reikalaujate tu puikiu 
kertinu. Užmokėsite kada aplankysi
te kertinas savo name. Užganedini- 
ma gvarantinamė arba sugražiname 
pinigus jums adgalios. Nelaukite bet 
prisiuskite užsakymą dabar nes vėl 
negausite tokio pirkinio.
PgĄCDCAL SALES COMPANY 
12)9 N. IRVING AVE., DĘPT, S.

CHICAGO, ILL.
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Dvi Dvikovos
į " " f J * v , f i

šone?— paklausė kažkas isz 
būrio. NAUJAS JAPONISZKAS t, i''į.Į* ■ Iii

Bretonu legenda.

PetroBerta, turtingo žvejo 
Armand duktė, turėjo dar vos 
tiktai dvideszimts motu, nepa
prastas jos groži's pranaszavo, 
kad ateity bus vyru prapultis. 
Ji vienu laiku mokėjo ir savęsp 
patraukti ir atstumti.

— Nori nlanes? —rodos, 
klauso akiu žvilgsniu ir graksz- 
cziu, patogiu viso kūno jude
siu. — Žinau, esu nepaprastai 
graži, het ar instengsi mani
jai met i ?

J’et ras

Palaukite... tik duokite 
ji man in rankas... o sužinosite'. 

Ilgai ieszkojo puskarininko 
Viktoro. Pagaliau rado ji su 
Berta ant keliu, kuri buvo la
binu insimylojusi, m>

Žveju buri 
inszuliai.

sugriebė už

instengsi

instenge... ir
Berta d ra li

Jehan 
abu labai sutiko, 
gems pasipasakojo mylinti Jo
hanu. Vestuves turėjo 
pavasari.

Bot žiema

invvkti

pasipainiojo isz 
gretimo miestelio puskarinin- 
kas Viktoras. Tai buvo augalo
tas jaunuolis, o ir mandiera ne- 

Berta negalėjo

pirmiau, 
kareivis sutiko 

Basil vežioja nezi n i 
nusijuokė, iszgirdes juodabarz
džio Brussono iszszaūkimą. Bet 
Iuojau suminksztejo, kai kele 
tas stipriu ranku 
pakarpos.

Nesi bijok, puskarininke 
Viktorai, nieko blogo tau dabar 
neatsitiks. Dvikova aptarsimo, 
kaip ir pirmąją, labai tiksliai, 
taeziau metodą sziok tiek pa
keisime.

Asz su jumis nieko ben
dra neturiu ir nemanau stoti in 
d vi kova ne su vienu 
Ir kuriam
cziau tai daryti ? — .Juk ne vie
nas isz jusu manes neižeide —■ 
a t sa k e iszsza u k t a i s i s.

Artindamasis prie jo 
sonas, 
su:

gi galui
isz j u su. 

asz ture-

Brus-
kalbejo užkimusiu bal-

ves tiktai

už inžeista

sziojo puiku: 
jam pasiprieszinti...

Petras .Jehan iszhalo, o akys 
(toge karszcziu, kaip karsztligo 
serganezio. Viena vakara, kada 
vaiksztinejo pats vienas po kai
mą, žvilgterėjo in Bertos lan
gą... Ka pamate ten, už perma
tomos uždangos, nieks to ne
žino, bet jis atsistojo prie sn- 
žiedotines stonksezio ir nesiju
dino isz vietos.

Apie vidurnakti,
puskarininkiu, iszejus isz Ber
tos kambarėlio, Petras puolė 
konkurentą. Kilo pesztynes, isz 
kurios kareivis iszejo su pame- 
1 y n a v usiai s pa a k i ai s.

Bet neveltui buvo puskarin
inki!—negalėjo saikai dovanoti 

užsigeidė
kerszto. O jeigu Petras nesutik
tu kovoti szpngomis, arba pisz- 
t aliota i s, apszauks ji bailiu, 
ptosziku, mo|cancziu tik isz no- 
tyczia užpuldinėti, o 
stoti in lygia kova.

Lygi kova ! St iprus, petingas 
Petras negalėjo sziu žodžiu su
prasti. Lygi kova.* 
karininkas, kurs nieko kita ne
veikė, kaip tik lavinosi fech
tavime ir taikė, isz pusztalieto 
ir jis, žvejys, kurs niekad ne
buvo laikės rankoj panasziu in- 
rankin. Ir tai turi būti lygi ko
va f H<»t tegul gi buna, kodėl gi 
no? Juk kaip tik jis Bertos ne
teko, jau visas g 
daro nemielas. Tad stos in ko- 
va^ir nieks tenedrįsta pasaky- 

- t i, kad Petras Jehan bijosi ka
reivio.

Dvikovos diena susirinko di
dokas jūreivio būrelis motinos 
(Jrenaud smuklėj. Apsodo sta
lus, valgė riebius juru vėžius ir 
atydžiai klausėsi, ar koks nors 
naujas sveczias neatnosze ko
kios nors naujienos.

Staiga pasklido žinia, kad 
žuvo dvikovoj...

Petras krito

bijancziu

pus-

yvenimas pasi-

Petras Jehan 
angsztas, stiprus 
pu s k a r i n i n k o užm u sz t a s.

Netikėtai paliko juoda barz
da vyras, žinomas, kaip szir- 
dingus Petro draugas. Degąn- 
cziomis akimis suszuko:

— Pet ras užmusztas, drau- 
ITžmusztas hegediszkugai f 

budo.
Jūreiviu tarpe pasklido kur- 

czias murmėjimas.
— Nudėtas musu draugas! 

— tose toliau juodabarzdis. — 
Dvikova! dvikova!! ka tai rei
szkia! Kvailyste! Dvikova., tai 
gerai! Ir asz noriu stoti su juo 
dvi kovon. Padekit man ji su
rasti. .Jūreivis esu! o jis visa 
musu luopia iszniekino. Kai 
žiūriu in jura, rodosi man, kad 
ji mums iszmctineja, jog mes 
leidome kareiviui rtžmiiszti 
musu szaunu jūreiviu, l’agolbe- 
kit surasti man nugalėtoja, no
riu su juo pasikalbėti.

Ir iszcjo. Ėjo liūdnai, tylėda
mi. Kai kurie karts nuo karto 
pasiutusiai suszukdavo, koli 
verkė. Netoli buvo temoje, kai 
staiga pakilo vėtra, apreisz- 
kianti audra. Juodabarzdis su- 
Szuko:

kareiviui

m*

'L
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Naujas Japoniszkas

4

. Ji.
kuris pribuvo in 

Amerika su savo szeimyna yra Katsuji Debucbi. Vieta užims 
Wash ingi one.

KOKIAM PADĖJIME 
RANDASI TAVO 

ARTERIJOS
“Teisybe pareiszkimo, kad 

vyro senumus priguli nuo jo 
kraujugyslu, arba kitais žo
džiais, 
priguli nuo jo

padėjimo,

amžiuskad žmogaus
arterijų siste- 

y ra 4 (lemon-mos
striiojamn kasdien laikrnszdzin 
prnneszimuose Apie netikėtas 
ligas arba mirtis gerai žinomu 

sako p. B. R. Rie-
lireklorins New Yorko

TARADAIKA
4M» 4 m

DAKTARAS IR
ZOKONINKAS

— Nieks tavos neižeide? 
Sztai — sze! Ar pakanka szio 
inžeidimo!

Ir smoge sugniaužtu kumsz- 
eziu pnskarininkui in veidą.

Tas jau pasiruosze kirsti už
puolikui, bet rusztus paniuru
siu žmonių veidai ir ju giliu 
akiu žvilgsniai, kuriuose spin
dėjo neapykanta, ji sulaikė.

Jo kuna pervere sziurpas.
TAU gerai — iszstenejo: 

— suprantama, dabar mane in- 
žeidžiato... Bet sakau jums: 
paskutine valanda jau iszmu- 
sze tam, kurs stos su manim in 
dvikova.

Audra, pa kilusi saulei lei
džiantis, iszaugo in orkana. Ju
ra pagelto, o 
paszokdavo kur kas aukszeziau 
horizonto. O tolumoje, ten, kur 
nyko debesyse, buvo dar bai- 

isz ten tykojo tamsi nak-

jam rustus.
Ka visa lai reiszkia ?..— 

Asz privalau 
Asz, kurs nie-

Mirties sala ji pagriebei 
ji rija...

pakilusi

du1

%

del 'kliosztoriauH.

jokio reikalo.
sa-

žmoni u, 
kards, < 
valstijos Sveikatos I)eparta- 
mento Vieszos Sveikatos Ap- 
szviet imo.

“Paprastai, 1............ 
raszeziai pranesza apie stajgias 
ligas arba mirti dar prideda 
kad mirė nuo a poj įlėkei jos, ar
ba nuo smegeninio kraujaplu- 
džio, arba nuo kitos panaszios 
ligos,'kuri aiszkiai parode, kad 
arti'i'ijos sistema sugedo, krau
jas sukrektojo ir žmogits buvo 
su paralyžuotas, 
pažmi, kad 
gus buvo suparalyžuotas. Laik- 
nisztis pažymi, kad nelaimin
gas žmogus buvo vidurinio am
žiaus žmogus, gerai žinomas ir 
dar nepasiekes savo gyvenime 
angszeziausio laipsnio. Dabar
tinėms dienoms atsimename 
net d vi ėjus tokius atsilikimus. 
Tuoj priosz vieno isz dvieju di
džiuliu politiszku seimu, vie
nos didžiosios partijos žmogus, 
in kuri daugybe'žmonių žiurė
jo kaipo iii kandidatu in pre
zidentus, numirė._ 
re n ges susiedams 
dabartini poliliszka padėjimu 
bet aut svk krito % •

sanvaieziu, ežio- 
gerai

f I

k upinei lajk-

mirti susi riet o dejuoja.

9 

9
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Briesz keliolika ' metu 
broliai zokono Trapistn atliki
nėjo kelione in Szelcziuge rink
ti almužnu
Pribuvo in miesteli B. ir at
lankė kelis katalikiszkns na
mus, kuriuose likos gausiai ap
dovanoti. Tame laike davė ži
no vienas daktaras jog norėtu 
su jiem dviems pasikalbėti. 
Zokoninkai ne norėjo su pro- 
testonu tureli
Ant gulo pasikalbėja tarp 
vos, nusidavė vienas isz ju 
(Įvieju pas daktaru. Inejo zo- 
koninkas in palociu, kur viskas 
žėrėjo ir blizgėjo, nuvedė ji le- 
kajus iii didele sale kur sėdė
jo daktarus ir tarė:

Liepiau tave paszaukti, 
bet nieko nenoriu girdėti apie 
tik(‘jimiszkus reikalus; nieko 
nuo manos ne įgausi. J’iktai no
rėjau dasižinoti kaip 
gyvenate!

— Ar tai daktare la nori 
žinoti.' — paklausė zokonin- 
kas.

jisai

V’zion Amerike yra daug lokiu 
Snl verimn no sziokin ne tokiu 

Kuom jie yra lai nežino, 
Nes vra budo szuninio.
Kaip Nedidi a ateina, 

'l'ai in dnrba eina,
Ant medžiokles važiuoja

() paskui
Medžiot, tai medžiot, 

Bet gali Dievas sunkiai 
. pakorot,

Ne vieno karabinas 
oksploda vii jo,

B<‘l ‘la g<do negavo.
Kad protą turėtu, 

Sziokia diena dirbtu,
Iii netolima miesteli 

nuvažiuotu,
1 aiikraszt i užsiraszvtu, 

^įJaigu moka, skaitytu,
O vėl kad ir skaitys, 

skaito iszmanvs?

jus ten

1 iaikrasztis 
nelaimingas žrno-— Mirties sala 

t raukiu ji 1...
Naktis diu'esi kaskart ,1 am

sėsiu4, orkanas stiprėjo.
O ten, juroje, virpėjo raudo-, 

nas laszkelis, kaip žmogus mir-

sznibždejo. * ■— 
leistis in jura 
kad nesu buvęs jūreiviu?... Asz 

tik del pramo- 
ir tai tik retkareziais irk

lavau .'... Asz turiu leistis in tailies agonijoj, paskutinėj rnir-

kurs irklavau 
gosr>

Bene ka
szelstanczia audra !

ranka’ Senis pakele 
ežiai suszuko:

— Tylėk
pienburni! Prus Jehan net.
del pramogos priesz tai niekad

begedi

ir kar

žioplas 
ir

nebuvo szaudes
kad atsistotu 

tavo pusztalioto
vertei stoti ji in kova su tavim, 
kurs visa savo gyvenimą nieko 
kita neveikei, kaip tik szaudei. 
Kokie jus, kareiviai iszulus — 
juk nieko nėra teisingesnio

vertei ji,
f o vienok pri- 

priesz 
Pri-vamzdi.

putotos bangos
( juk nicKO norą leisi ilgesnio ir 
. natūralesnio už szi atlyginimu.

puskarininki1, 
ir nesistengi pabėgti nuo liki
mo. Ka-gi būtumei pasakęs jai
gu musu draugas, jūreivis Pet
ras Jehan. butu atitraukęs sa
vo gaivalo tavo kulkos? Ne
mėgink gjuros putu

Brussonas

stau, 
tis.

Būrelis jūreiviu ėjo su Vikto
ru prie kranto, l'iok prisiarti
no, kad joto su ra 
kvapsni, sustojo.
iszejo iii pryszaki ir prabilo:

— Vyriausieji isz musu 
amžiumi nusprendė, ka turimo 
daryti. Senas Povilas 
pasakys sprendimą.

Isz būrelio iszejo su ]iraua- 
szo galva senas žvejys, netaisy
klingu veido bruožu

ISZ

Joel’is

bet pro-9

tingu ir gyvu akiu. Ypatingai 
charakteringas turėjo plonas 
bekraujės lupas: net ir jam 
szypsantis, matėsi jame didelis 
rimtumas. Nusiėmė kepure, o 
vejas sugriebęs isztarcs szilus, 
ilgus plaukus.

Audra ūžiant buv 
sziurksztus balsus:

— Ana karta,

net

O gi rd imas

vesite su jura. Pažvelk

Leiskis in jura,

Įryžti! Jeigu tai pad 
rytum, pasiliktu bailio Vardas 
visam t ayp, gy v <1 n i m u i.

Bu valandėlės pridūrė:
Neaiszkink mums, 

tai neteisingas
mums

<1-

kad 
reikalavimas. 

Apie tai labai gerai žinome. Ai 
panaudotume la

h

ties kovoj su gyvenimu...
Na, juk užmuszo musu

dranga I
Savaime aiszku — akis 

už aki, dantis už danti.
Raudonas žiburėlis 

bangose.
Tuo 

būrelio:
Tei'smas man priklauso

Užmuszeme 
tad nors

tarpu tarė

isznv ko
I

vienas isz
rS

-.. T
tarė Vieszpats. 

puskarininka, 
melskime už ji dabar... 
siela skrenda in kita gyvenimą.

Visi nulenkė galvas 
djo szneibždeli maldas 
rusins.
Kai pakele galvas

pusi
kei jo

ir pra 
už mi-

Ilgai stovėjo tylėdami, 
raudo nojo 

taszko nebuvo jau ne pėdsako.
Ausztant gryžo Brussono val
tis. Jis pats buvo tylus ir liūd
nas, kaip tas, kurs buvd žiure- 

in iikitf? ‘Is'zbalb 
pasveikini- 

nerode 
nesuszuko

valio”.

j(*s pi i rėžia i 
žvejai sutiko ji be 

nieks 
nieks 

4 4

žodžu, 
gsmo,

C‘

mo 
džinu 
nugalėt o jo garbei

Buvo prisi- 
,perstai y t i

» 
ir numirė.

Na tai])! — ir a t si losze 
savo niinksztoje kedeje 

bet zokoninko neprasze s6sti.
Zokoninkas kalba: Gyvena

me labai vargingai, sziokia die
na kėlėmės 2 valanda nakezia, 
Nedėliojo 1 valanda o sziai]) 
szventomis dienomis 12 valan
da, vidurnaktyje. Musu 
ėmimas yra per ciela diena 
malda ir proce. Mėsos ne val
gome, vyno negerem; musu 
valgis yra daržoves virtos pa
slidintame vandenyje ir duona 
be jokio uždaro (tauku), apart 
vandenio nieko ne gerom. 
Priek tam esame sveiki ir drū
ti kaip krienai ir susilaukėme 
vėlybos senatvės. Musu guodo- 
tinas perdetinis jau yra zoko- 
ne 56 metus, turi jisai 98 mo

9

9

j

v ra

vyno i/

v • 
UZS1-

nesyk 
Priesz keliu 
Uais New Yorko mieste 
žinomas, ir labai aktyvas vidu
rinio amžiaus žmogus irgi nu
mirė.

‘‘ Ijabai gaila, 
kurie yra taip naudingi pasau
liui nukirsti.

Szio straipsnio tikslas yra 
lik praneszti, kad daugumoj 
atsitikimu tokios mirtys yra 
visai nereikalingos jeigu vidu
rinio amžiaus žmones tik už
laikytu papraseziaus('s sveika
tos taisvkles.

‘ ‘ Pa teini jame, 
man nelaimingu, atsitikimu už
puola žmones

kad žmones 9

# • •

In viena apygarda pribuvau 
Ir ant baliaus nuėjau, 
Viskas gražiai buvo, 

Kol dvi tautos nesnkliuvo.
Kaunisz'kiai,

Ir Suvalkiszkiai, 
lunagius visokius paėmė

Ir narsiai susiėmė,
Peiliai ir a k menai daUbe buvo

Ne viena skaudžiai užgavo;
Daktaras darbo turėjo, 

Kol žaidulius susiuvinejo.
Tai vis gerai,
Bile saviszkai,

Badai pro v u ne bus, 
Vieni kitu ne skus.

9

f

C i

kad daugu-

. ■
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tus ir da niekados ne sirgo.
— Tai gali sau iszeiti, — 

tarė daktaras su piktumu — 
tiktai ta norėjau dažinoti.

Trupintas- dirstelėjo perpy
kęs ant daktaro ir tarė: — Ma
no ponas daktare, — argi tau 
žmones nieko ne užmoka, ku
rie ateina.ant rodos?

— Na taip, bet kam tas na
vai nas klausymas, — tarė dak
taras susimaiszes.

— Na, tai bukie taip geras 
užmokėti už mano rodą kokia 
tau daviau! a ,

— Kaip tai

• • #

Szamokuose isz pinigu 
kazyriavo, 

Vienas viską iszgrajino, 
Bot su pinigais nesidžiaugė 
Ba vienas su ipeiliu ausi 

nuskriode.
Isz to in suda pasidavė 

O vienas net nuo paezios 
iszdume, 

Pati su vaikais bėdavojo, 
O vyrelis po svietą bujoję.

Bjaurus papratimai, 
Kad pacziuot’i ir vaikinai 
In kar.czemas susirenka, 
Ir losze naktimis einiki.
Bobos kaltos, kad tyli, 

Ar jiems szposa padaryti 
negali, 

Tegul pas vaita nusiduoda
Skunda paduoda, 
ffada nekazyriuos, 
Pinigu nevilios.

* * *
Ar yra didesnis ponas, 

Kaip vienas zakristijonas, 
Kuri Konetike užtikau, 
St rytu einant maeziau.

Ne ėjo tik vėžliojo, 
Del to, kad savyje už daug 

munszaines turėjo, 
O vaikine turi būda gera, 
Ir nuolatos ruko cigara.

Kad ir apsidaboja,
Tai cigaro nepadeda,
Juk koki parapijonai, 
Toki ir zakristijonai.

* ♦ ♦

Pažinau viena sportuka 
Panaszu in velniuką,

Kai]) Skulkine buvo, tai kaip 
verszelis,

9

9
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Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Mahanojuje.

Ant Antro Floro Kline Sztoro
19 W. Centre St. Mahanoy City

$1,000 TIK UŽ 60 CENTU

manai, kad 
metodą priesz tave, jei tu pat 
pirmas nebūtum jo pavartojęs? 
Insivaizduojat narsuoliais, pa-, 
sitikedami daugelio metu la-

Vadinato tai drąsą.
— pažiūrėsim... Ka 
vikrus puskarininke

• • • • •

Kureziai uže jura, 
nas dūko, kaip pasiutęs. Auga 
ant kranto retalapiai medžiai 
lingavo ir prieblandoj atrodo, 
kai gyvos būtybes, bosilenkian- 
ezios, kad vejas ju nenunesztu.

Paruoszta valtys, 
bures. Valtys prieplaukoj krai
pėsi ir szokinejo...

Neilgai trukus iszplauke in 
jura. Vienojo sėdėjo juodabarz
dis Brussonas, kitoje Viktoras.

Ant kranto stovėjo saujele 
jūreiviu atydžiai žiurineziu in 
jura. Per tamsa 
žibintuvu szviesa 
janezia tarĮi bangu. Karts nuo 
karto isznykdavo abu žiburė
liai, o jureivir.i neatitraukdavo 
akiu — tai pasirodydavo gre
ta, tai lat mirguliavo. Brussono 
geltonas, puskarininki) raudo
nas. Būrelis nuolatos žiurėjo 
in prieki tylėdamas. Karts nuo 
karto burbtelėdavo kai kas isz 
ju koki žodi. Iszgirsdavo ji 
tik artimiausias, nes vejas nu- 
neszdavo ji pirmiau, negu spė
davo toliau stovinezius pasiek
ti.

Praėjo gera valanda nuo vai-

vinimusi. 
Drąsą? - 
pabalai, 
Viktorai.

J

gi orka-

Pakelta

kai tamsta, 
puskarininke Viktorai, iszszau- 
kei musu dranga, iszsirinkai 
tamsta sau patogiausia ginklą. 
Dabar, kai tamsta turi grumtis 
su vienu isz musu, jam eile isz- 
sirinkti ginklą.Ana karta szau- 
detes isz pusztalietu, dabar ko- 

, sztai
ten mirties sala, aplink kuria 
net ir dienos metu pavojinga 
plaukti. Ten kadaise

• juru szvyturys, bet audra ji isz- 
verte ir sutriuszkino. Naktis 
artinasi, orkanas szelsta, pavo
jus apiplaukti sala yra dides
nis, nei kitais kartais. Pirmoj 
dvikovoj nesudrebejo jūreivis, 
stodamas priesz kareivio piigz- 
talieta. Pamatysim, ar kareivis 
be baimes sutiks su jūreivio 
ginklu. Akis už aki, dantis už 
danti. Tamsta, puskarininke 
Viktorai, ir tu, Burssone, pri
valote apiplaukti mirties sala, 
kiekvienas savo valtyje. Ir tai 
dabar, szia naktį.

Puskarininkas, 
iszgirdes seno žvejo žodžius 
Priesz tai, nežiūrint in baime, 
laikėsi dar gerai. Kart nuo kar- linu, jura staugė, 
to nusiszypsodavo dirbtiniu vis stovėjo ir žiurėjo.-J u akys 

>'innkii i i* nnt rnnVvdn vn nnp*zin i a Llnrc/i hn n<ri nn įiMtin liinlfi.
lyg ir norėdamas pasakyti: ge-

stovėjo

sudrėbėjo

6

ir ruka mate 
mirguliuo-9

Ka tas tūkstantiu doleriu žmogui 
reiszkia, jeigu jis yra apimtas ko
kios nors ligos bei viduriu sugedi
mo? Toks žmogus yra susiraukęs, ne
linksmas ir invairiu nesmagumu ap
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk
sini kaina parodytum, tai jam malo
nes n o butu sveikata, negu tas aukso 
Kalnas. Taigi, jeigu jautiesi esąs ap
imtu kokiu nors nesmagumu, tai 
greit reikalauk musu vaist-žoliu nuo 
bile vienas žemiau pažymėtu ligų ir 
atgauk savo sveikata.

Vaist-žoles yra nuo seknncziu Il
gu: viduriu užkietėjimo, skilvio ne- 
tnalimo, nenoro valgyt, strėnų ir pe- 
cziu skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), perszalimo, skaudėjimo po 
krutino, reumatizmo, plauku * slinki
mo, pleiskanų, szlapinimosi lovoj, ir 
kitu ligų. Atsiunsk 60c. tai gausi 
vaist-žoliu, kurios Jums sugražins 
sveikata, panaikins minėtas ligas.

Jeigu kenti nervu suirimą, galvot 
skausmus, užima ausyse, nuomarą, 
szirdios liga, tai atsiunsk 85c. o gau
si musu gausius vaistus, taip vadina
mus ‘‘Nervu Preparatas.” Nervu li
ga yra labai blogas dalykas, bet mu
su Nervu Preparatas, užbėga tai li
gai kelia ir suteikia žmogui ramu
ma. Atsiusk 10c. o gausi musu žolių 
ir knygų katalogu. Reikalingi musu 
žolių pardavinėtojai visuose miestuo
se. M'. ŽUKAITIS,
25 G ii Jot Street. Spencerport, N. Y.

, .X IMVJVįįVKl V<II<I11V<<I lll.V X11- 

. |cziu iszplaukimo, o jos dar te
bebuvo matomos. Audra uže to- 

o j arei via i

juoku ir patraukydavo pecziais doge nuo bauginanezio lauki- 
lyg ir norėdamas pasakyti: ge- mo.-

— Sztai ir jura pradeda ne jai, jei tik norite, tai man dari Staiga iszsiverže vienam isz 
. -a « • a a <8 a • • a iii 1 ’ • •pinanti. Laį>ai gerai, todėl dar geriau! Bot dabar neteko d ra- ju szauksmas, kuri kiti pakar- 

i. Senid žodžiai skambėjo jo tojo; raudonasis! žiburėlis ke- 
ausyse, lyg bloga lemianti pra-ĮliaVo in vidurį pradžioje nežy- 

■% * m. v l . 4 • t % i v I rt 4

sziandien valchte galės i n vykti sos
dvikova. ‘ j1“"".

r—. Ką manai daryti, Brus- • naszyste, o žveju veidai atrodo'miai, bet nuolat

raudonasiš žiburėlis ko-

> •
♦
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IN KENTĖTOJUS
Gerklinis kataras, Bronk.itis, Ger

klinis kosulis, Sunkus kvėpavimas, 
Katariszkas kurtumas, Užimąs gal
voje, Priszakihis galvos skausmas. 
Neužmokama gyduole vartojama 
su stebetlne pasekme per 30 motu. 
Preke 25c per paczta. Turi rasth 
kožnani name. Iszrasta ir parduo
dama vien tik per
THE HAMPDEN LABORATORY 

724-736 MULBERRY STREET 
READING, PA.

<
*-'T|

reikalauja
9

t f
45 metu am

žiaus ir (langiaus, kartais jie 
per daug svėrė, kartais pasida- 
ve visuomoniszikuL gyvenimui 
arba bizniui, kaas
atlikimu labai sunkaus ir jiems 
per sunkaus darbo, ilgu valan
dų, ir t .t., jie pradeda netinka
mai valgyti, netinkamai mie
goti, negali tinkamai, pasimik- 
linli — tai v ra trys isz svar- 
biausiu sveikatos taisyklių.

“Nenorime tikėti, bet faktas 
pasilieka, kad po keturesde- 
szimls motu kūno sziluma ma
žėja. Ir todėl turime pasiduoti 
gydytojui syki arba du sykius 
in metus del fiziszko egzami
no. Toks sveikatos peržiūrėji
mas t uri inimti peržiūrėjimą 
szirdios, plaueziu, kraujo ir vi
su kimo daliu.

“Bel bile kas gali užklausti 
— bet kaip tokia procedūra ap
saugos žmogų nuo arterijų su
kietėjimo, arba nuo szirdios li
gos, arba nuo kitu senatvės li
gų ?
lengva užpusti deguezio lieps
na, bet sunku sustabdyti gais
ra, taip pat. lengva pat pra
džioje praszalinti visas tas li
gas, nelaukiant pakol mus pil
nai užpuola. b\L.I.S.

Atsakymas lengvas. Kaip

9

9

O'kuom tolyn nulapsojo, tai 
didelis ponelis,

A. RAMANAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABOR1US

28 Frack St., Frackville, Pa.
Bell Telefonas 172

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

Bell Telefonas 1430-R
------------------------- -------------------------------

Iszbalsumuoja ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo- 
sziu nuo paprascziausiii iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius del 
laidotuvių, veseliu, kriksztyniu Ir 

. Ritioma pasivažinėjimams.I

Bell Telefonas 1430-R

Ba jau nebagas nusiszpieavo.
• • •

Lakavanos krante, 
Užtikau viena szante, 
Apie kuria Visi žino, 

Isz szlyksztaus ipasielgimo.
Apie tai da nutylėsiu, 
Slapt y be u žla i kyši u,

i , Reikėtų pakiszt dūli

t

'Tai ta<lu bus buli, 
La t ry jo nesu bėgines, m • ■ a a a

ežia nuo paprascziausiii iki prakil-
Ir žmones visaip nekalbos.

‘ f r*

kitiems pasivažinėjimams. SKAITYKITE “SAULE »»

M*

f

— Liepei mane paszaukti 
o jaigu ne buezia pas tave atė
jus, tai tame laike butą u kiek 
surinkęs. Reikalauju užmokes- 
ties už sugaiszyta laika.

Nusidyvijas daktaras klau
sė: — Kiek reikalauji?

— Pen kės markes.
Daktaras padavė 10 markiu.
— Asz noriu 5 markes, szi- 

ta negaliu iszmainyt.
— Tai pasilik visa.
— Mano pone, asz tiktai 

noriu kiek man tikrai priguli. 
Asz del saves nieko nereika
lauju ir man ne vale imti dau
giau. Paimk adgal tavo pini
gus.

— Na, tai paimk dol savo 
kliosztoriaus tuos pinigus.

— Jaigu taip tai tegul tau 
Dievas laimina! Pasilik svei
kas!

Tasai daktaras da ir sziadien 
ne gali užmirszti tojo zokonin- 
ko...

I
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CAPITAL STOCK >125,000.00 

SURPLUS IR UNDIVIDED I
PROFITS >623,358.62 

1 ’

Mokame 3-cxia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride
da m prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos. Mes norim kad ir ju*

■ k*turėtutnet reikalą su musu ban 
nepaisant ar maža* ar didelis.

G. W. BARLOW, Praa.
J. FERGUSON, Vice-Pro. ir Ky.
F ~ ~ ~ ~ - rt.r *’w ~ * T”
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ŽINIOS VIETINES
— Po rinkimu.
— Visi pavietavi republiko- 

nini kandidatai laimėjo, tiktai 
vienas demokratas likos isz-
rinktas; Thomas Peck isz She- .lavoro vertos už, szimta doleriu.

SHENANDOAH, PA. I1SZ LIETUVOS
— Buczerno Jono Stanisz- 

kio, William Penu, likos apvog
ta per nežinomus pleszikus, 
paėmė tris dolerius pinigais ir

mi sl ice Day

nandoro demokratinis kandi
datas ant Legislatoriaus likos 
aprinktas.

— Panedeli pripuola “Ar- 
” Yra tai 10 metu

nuo užbaigimo avietines kares.
— Panedeli bus paszventi- 

nimas Slavoku naujos bažny- 
czios.

f Utaruinke buvo laidotu
ves Mikolo Juodžio, .35 metu, 
kuris mirė praeita Subata Ash- 

ligonbuteje.

1 ■ ■

4

■> • 'llr
t IUi ii- Ilk.

M. W

f '

lando ligonbuteje. Velionis 
dalibavo Svietineje karoję, ir 
sirgo kolos sanvaitos pas Ma- 
czius ant 533 E. Mahanoy A ve., 
kur radosi ant bardo. Nepaliko 
jokiu gyminiu. Laidotuves at
sibus su pamaldomis Szv. Juo
zapo bažnyczioje.

— Franas Kmieliauekas,, 
boileris, kuris nužudo savo pa
ežiu Fraekvilleje kuri gyveno 
pas savo motina pametus ji už 
žvcriszka pasielgimo ir nuva
žiavęs tonais Subatoje 
Velykas, paleido i n ja ja 
sziuvius nuo ko tuojaus 
Ana diena liko jam įsiskaity
tas virokas per sudže Ilouek, 
užmokėti 100 doleriu bausmes, 
kasztus teismo ir atsėdėt i kalė
jimo nuo 10 lyg 20 metu nuo tos 
dienos, kada virokas likos isz- 
skaitvtas. Likos nuvežtas in 
Eastern kalėjimą in 
phia. Sudže Ilouek gailėjosi 
kad jam tiesos nepavelina ji 
nubausti ant viso amžiaus už 
tokia žveriszka žudinsta 
nekaltos paezios.

— Per neapsižiurejima li
kos apleistos dvi pravardes 
moterių, kurios taipgi radosi 
ant vakarėlio praejta Subata 
pas ponia Mockaitiena, o tai 
buvo ponios Norkevicziene ir 
Valentanaviczicne.
szomo už padaryta klaida.

— Prohibicijos agentai su
naikino daug gero alaus Rett i- 
go bravore, Pottsville, ir aresz- 
tavojo visus darbininkus.

— Thanksgiving vakaeijos 
mokslainesia 

prasidės 28 diena po piot lyg 
Dec. 3. Armistice Day (diena 
užbaigimo kares) mokslafhes 
užsidarys po piet Panedeleje. 
Taigi Nedėliojo suejs 10 metu 

kvietine Ka- 
Panedeleje 

apvaiksztines laja diena.

REIKALINGA MOTERE 
AGENTAS.

Vedusi ar nevedusi motere, 
gali uždirbti gera mokesti per 
sanvaite, parduodant Hygie
nic Specialty kuri 
linga del kiekvienos mot ores. 
Adresavokite: Box 7, Saule 
Office, Mahanoy City, Pa.

publicznuosia

nuo kada kruvina ► 
re pasibaigė, bet

Box
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pnesz 
kelis 
mirė.

Filadel-

ant

A t si pra

v ra reika-

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKA3 
GRABOR1US MAHANOY CITY

PasamdoLaidoja kunus numirėliu, 
automobilius del laidotuvių, kriksz- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir t. t. 
520 W. Centro St. Mahanoy City, Pa.

PAINEXPELLER
• *>,c v ImZZLŽlL i i

I ri 0611111(1 VIII

Matyt pleszikai turėjo su 
vim automobiliu.

t Panodelio ryta liko palai
dota naszle Ona Dumbrauskie- 
ne, 317 W. M t. Vemon ul i. Pen
ki kunigai laike pamaldas Szv. 
Jurgio bažnyczioje.

— Mikolas, 13 metu sūnelis 
Jono Bėrėsiino, 528*X> West 
Arlington uli., 
per automobiliu kuri vare Al
bertas Markūnas. Nelaime bu- 
voneapsisaugojama nes vaiku
tis pats užbėgo ant kelio auto- 
mobiliaus.

t Marga rietą, milima pati 
S. A. Rainonaiczio (Ramonai) 
113 S. Main uli. kuris laiko 
geležini sztora, mirė Utarniko 
ryta po ilgai ligai pus-antro 
moto. X’eliono gymo Szonadori- 
je 53 metai adgalios. Paliko sa
vo vyra Sziinona, duktere Eve-

motina Ona Bali 
pasidav<‘ Anglisz- 

kam norint s yra Lietuve), dvi 
seseris Elena. Ilazletone

sa-

528 U. r m

likos sužeistas

lina namie sunu D r. Ramonai 
Filadelphioi 
(nes t ei p

J

irElena, 
Jenkinsiene Filadelphijoi. Tjii- 
dotuves atsibus Filadelfijoj in 
kur lavonas likos nuvežtas.

■f* Vincukas, 7 motu sūnelis 
Antano Kelmelio, 115 N. Union 
uli., mirė Seredos ryta. Laido
tu ves atsibus Subatoje su pa

jų rgio bažny-maldomis Szv.
ežioje S u baloje.

t 'Gerai pažinstama nasz- 
le po bravorninkui Mellet, Bar
bora, 74 metu, mirė Utarninko 
ryta. Paliko kelis suaugusius 
vaikus. Laidotuves atsibus Su
lietos ryta su pamaldomis.

Shamokin, Pa. — Vincas 
Jankovskis, 19 metu, likos už
griautas ant smert Sterling ka- 
sv k lose, 
likos iszgelbetas gyvas. J'evas, 
kuris dirbo netoli nuo sunu, 
matą visa atsitikima ir norint s 
nubėgo in pagelba savo vai
kams, bet buvo jau per vėlu.

o jojo brolis Juozas 
gyvas. Tg was.

nuo sunu

Gilberton, Pa. f Jurgis Kar
pa viržius, 55 metu, naszlys, li
kos užmusztas per automobiliu 
arti Xe\v Philadelphijos, kada 
buvo atlankęs savo duktero 
Paulina, J’amakveje, ir vietoje 
sėst ant boso iszeinanti in Ma- 
lianoju, tai užsėdo ant boso ei- 
nauczio in New Phila. Supra
tęs savo klaida, iszlipo isz bo
so ir ėjo adgal ir tame laike li
kos pagautas.
Lietuvoje ir per asztuonis me
lus gyveno czionais ant bordo.

Velionis gimė

Minersville, Pa. — Mikolas 
Žilinskas ir Juožas Rusziekis 
likos užgrautais Panedeleje 
Glen Dower kasi klosią ir gulė
jo gyvam kape per deszimts 
valandų. Ant abieju sugriuvo 
apie .100 tonu akmens ir žemes. 
Draugai po sunkiam darbu isz- 
kase abudu gyvus be jokiu su
žeidimu.

Pottsville, Pa. — A pini kyla 
žine isz Chieagos pranesza buk 
Klementas Petrauckas, 21 me
tu, kuris iszvažiavo in Chica
go jeszkoti darbo, likos už
musztas puldamas nuo riszta- 
voniu laike darbo. Czionais pa
liko tęva ir kelis brolius.

I
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Naudokite išlaukiniai nuo /
Skaudamų Muskulų 
Peršalimų 
Skausmų Krutinėję 
Sustingusio Sprando 
Pečių Skaudėjimo 
Išsinarinimų ir 

IŠdtempimų
Neuralgijos

Persitikrinkite, kad gaunate tik- „J INKARO vaisbaženklis ant 
pakelio pagelbės jums apiiaaugoti.

'Cnvgutt, kurioje paduodama pilni 
odymai naudojimui PAIN-EX-

iiAiiiiBiiv, Kauliais
INKARO vaisbaženklis ant

1 Ko 

nori , 
PELLERIO daugely atsitikimi), pri
dedama prie kiekvienos bokuUs.

Parsiduoda visose vaistinėse 
po 33c. ir 70c. bonka.

Arba galima užsisakyti stačiai ii

7Xe Lthonfotitt
FJUI. RICHTER CO^ 

■IMVANO SOUTH riFTH STB.
BROOKLYN, N.V

KILLS PAIN*

*w

Y

A. J. SAKALAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

(Bell Phone 872)
331 W. Centre St., Shenandoah, Pa.

Nuliudimo valandoje suteikiam 
Palaidojimageriausi patarnavima. 

atliekam rūpestingai ir gražiai. Bu
site pilnai užganėdinti.

Isz Mahanojaus jeigu kas parei
kalaus mano patarnavima tai mel
džiu man telefonuotl o pribusiu ln 
deszimts minutu.

iff

Telefonas 872.

“ADOMAS”

teisėjas

kaimyno 
kur vai-

KURTAVENU
LAIMĖJO LAIŽYBAS.

Sziauliai. — Sziauliu taikos 
sprendė Kurtavenu 

valscz.dvieju gyventoju byla.
Mendelis ir Rožanskis— kirto 
lažybų isz 100 litu. Mendelis 
susilaže, kad atlaidų diena, kai 
bus daug žmonių, jis nuogas 
parbėgsiąs isz savo 
namo. Bėgsiąs gatve, 
kszto žmones.

Sutarta diena Mendelis savo 
pažadus invykde ir laimėjo 10(1 
litu, bet Rožanskis, gailėdama
sis 100 litu, patraukė Mendeli 
teisman už “nedora ’’elgėsi.

I’eisejas nuoga ji “sportinin
ką” iszteisino ir pripažino ji 
laimėjusi 100 litu.

ORIGINALI VAGYSTE.
Virbalis. — Szio men. pradžioj 
Virbalio mieste isz pil. Szme- 
lerio Jonelio gyvenamo namo 
nežinomi piktadariai per Įauga 
isznesze raszomaji stala. Stalas 
isz ryto buvo rastas užmiesty 
visiszkai. sudaužytasir isz jo 
iszvogta 3000 lt. aukso, sjdabro 
daiktu ir kitokiu brangenybių. 
Sziimis dienomis policija su
laikė toj vagy st (*j 
Virbalo
Stankevicziene ir Stankevi- 
czaite. \Tisi jie tardant kaltais 
prisipažino.

Dalis iszvogtu pinigu ir dai
ktu surasta ir gražinta nuken
tėjusiam.

DIDŽIULIS GAISRAS.
Šiauliai. Spaliu 12 diena, 2 

30 m. nakti užsidegė Pagyžiu 
gatves Borachovicziaus papi
rosu sandelis “Bravol” ir me
džio iszdirbiniu dirbtuve. Gais
rininkai atvvko tuoj po prane- 
szimo, t a ežia u gaisra likviduos 
t i jau nepavyko: namai sudegė 
iki pat pamatu. Nuostoliu, sa
vininko žodžiais, padaryta apie 
80,000 litu. Namai, iszskyrus 
turtą juose buvusi, buvo ap
drausti apdraudimo draugijoj

Lietuva. ”
TRAUKINYS SUVAŽINĖJO.

m. Spaliu 
darbinis l^ydavenu

iszteisino ir

int ariamus 
gyventojus Springi, 

ir

B ra vol

i t>

v.

Raseinių aps. Sz 
10 diena 
kasyklos traukinys Sr. 1754 Vi
duklės — Kutininku tanpstoty 
užkliuvo gelžkeliu vaikszczio- 
janczia karve ir dideliu smar
kumu mete ji in szali. Maszinis- 
tas sustabdė traukini. Apžiurė
jus pasirodė, kad gyVulys buvo 
tik pritrenktas garvežio bute-

Jriu ir, po kiek laiko atsgaves 
palengva nuėjo in laukus.

NUBAUDĖ VILKAVISZKIO 
APSKRITIES VIRSZISISKA.

Mums teko patirti isz patiki
mu szaltiniu, kad vidus reika
lu ministeris nubaudė Vilka- 
viszkio apskrities ponus, užtai
kad jie nelikdavo laiku, spau
doj placziai apraszyto, gink
luotu triukszmadariu. Bendrai 
apskr. virszininkui Langaliui 
])adary(a pastaba, policijos va
dui Bytatui papeikimas ir nuo
vados virszininkui Peleckiui 
paros areszto.

n
• )

Naujo Stailo Pearl 
Queen Koncertina

“OL VJI4

IK »

ta

B 

te

Lietuviška

104 Raktai, Oktavos, Triple 
ir Quadruple, su Fret-Work ant 
abieju pusių, išduodančiu labai 
garsų toną.

Tik išspaudinta!
Folio No. 2 del Koncertinos 
solo, su Orkestros Raktu.

Katalogas Dykai

VITAK-ELSNIC CO.
4639 So. Ashland Ave.

CHICAGO, ILL.
t

66 6 
t 

yra tai Receptas del 
Szalczio Gripo, Flu, > Dengue,
Bilious karszczio ir Materijos.

Greitai veikia. Gausite aptiokoso 
1 r, ft""'” ,,

‘•XAiftM'- * r
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CHARLES CURTISS
Kuris buvo aprinktas ant Vice-Prezidento

B m?:

SENOVISZKI BURTAI
ŽMONIŲ DRAUGAVIMAS 

SU VELNIAIS, DUSZIOS 
PARDAVIMAS, ĖDIMAS 

VAIKU IR TAIP 
TOLIAUS.o

i®

KA VAIKAI TURI
SKAITYT

Mano sūnūs

Raganos ir 
siautusiu

raganavimas — 
viduramžiais

'^niT —* ——

trūkis pradėjo eiti. Burskis ka 
tik ne apalpo, isz piktumo no
rėjo keikt. Vyrai pradėjo po
vėliai juoktis ir paszauke: — 
“J’ai mat, aid kart pasilikai 
tėvu! Ha, ha, ha. Vėlinamo viso 
gero.”

Kad tas ka Burskis turėjo 
rankose neOnitu buvęs kūdikiu,
butu metes jiems in galva, taip'tai 
ji supykino. Norėtu iszsiunst prietaru ruszis, kurie auksz- 
ta.motere po szimts velniu. Va- eziausio laipsnio pasiekė 16 ir 
dino save pus-galviu, durnium 17 amžiais, iszsiplatindami be- 
ir 1.1, bęt nieko tas ne gelbėjo.-veik visoje Europoje. Ragana-

cziausi, kokius anų laiku žmo
nių kartoms yra teko perneszti.

kūdikis pradėjo ne vimo prietarai buvo szlyksz- 
Biednam »

Ant galo
savd balsu klyki.
Barškini pasirodė dideli laszai 
prakaito ant veido. Vyrai pra
dėjo da labiau juoktis.

Burskis mislino ka daris jai
gu ant stacijos jo lauks Mare. 
O tai baisus laukimas bus. Pa
sibaigus atidarė akis, norėtu 
mirt, ant ko vyrai juokėsi.

— Kaunas! — paszauke 
kundu'ktoriuH ir atidarė duris 
vagono. Burskis atsistojo kaip 
užkeiktas. Norėjo kūdiki pa
likti vyrams bet jie tolinus va
žiavo ir pasako: — Ponas pa

savo a | lieka,

Žinoma, kad ir ju siautimo pa
sėkos buvo be .galo žmonoms 
skaudžios.

Pati raganavimo 
žmonių bendravimas 
niais, su

eseme 
su

KELIONE PAS SAVO
MYLEMA

“Mano sūnūs,”
tėvas FoH’ign Language Infor-ĮBurskis, 

gianse žmogų visam kaime. Jo 
mylima. Mare, su kuria susipa
žino ant veseilios kaime, rasze 
pas ji, idant atvažiuotu pas ja 
susipažint su josios tėvais.

n u rasze ilga gromata 
kad ateinanezia nedalia atva
žiuos ir a t vež jai netikėta 
daigia.

Atėjo nedalo, 
apsirėdęs 
(
ant stacijos. Ant galvos cilin- 
deris, rankoje suglaustas para
sol us.

Pribuvo ant stacijos, nusi
pirko bilietą ir kada trūkis su 
griausmu adbego, inlipo greit 
in vagonu ir atsisėdo-szale ko
kios tai motoras kuri laike kū
diki ant ranku. Tame laike in
lipo in vagona taipgi trys vy
rai ir pradėjo tarp saves szne- 
kueziuot is.

Motere su kūdikiu ])aklause 
Burskio: — ln kur ponas va
žiuoji ?

raszo tūlas įSudo raszt ‘minkąs, 
laike save už laimiu-

ponas

emei kūdiki po 
todėl turi su savim paimti.

Jau mate kaip jojo mylima 
Mare su motina stovi prie sta
cijos. Na ir turi iszlitpl.

Ka ir padarę, su kūdikiu ant 
ranku, nes niekas nesirado ku
ris butu nuo jo paemes.

Suri'ko Mare n6 savo balsu, 
kada pamate savo mylima Juo
zui i su netikėtu daigiu, ir su- 

likau apgauta

organizacijai 
praleidžia savo brangu laika 

beskaitydamas taip vadinamas
, o asz 

užtektinai neapsipažines su 
knygomis Anglu kalboje neži
nau ka patarti skaityti. Asz ži
nau kelias geras knygas 
kalboje, bet nežinau ar jas gali
ma nusipirkti Anglu kalboje. 
A r g 
kursą mano jaunam

Problema nėr lengva, 
ežia netik 
vaikus, bet ir czion gimusius.

Kad nors belankydami 
kyklas, vaikai neturi 
daug laiko skaitymui, bet jiem 
parvykus namon isz mokyklos 
tėvai turi prižiūrėti, kad tie 
vaikai visu pirmiausia atliktu 
savo namini darba, nes visiems 
mokvklos vaikams užduota na
minio darbo. Bet ka vaikams 
daryti Szesztadienyj, Sekma- 
dienyj, szventems, ir kitoms 
dienoms kliomet nereik lankyti 
mokykla? Tada jau patartina 
pratinti vaikus skaityti.

Vaikas tuoj pripranta kaip 
tinkamai praleisti laika, jis 
lengvai gali paskaityti apie 24 
knygas ir metus. Skaitant 24 
geras knygas in metus vaikas 
sulaukės 21 metu amžiaus jau 
bus apsipažinęs su pasaulio ge
riausia literatūra, jis pilnas ge
ru sumanymu, ir sau vienas 
ingys brangiausia kultūra. Už
augės bus intclogentiszkas pa
saulio vyras.

Yra labai daug geru knygų 
vaikams. Nieks negali sakyti 
katros yra goriausios. Kai ku
rios knygos goriausios vienam 
vaikui, kitos kitarfl. Vienas vai
kas gali interesuotis kelionėms 
kitas fstoriszkoms knygoms, ir

mation Service 
l i

»>‘deszimtukines novelas 
neapsipažines

7

savo ir ai vež jai

idile patarti skaitymo 
vaikui?” 

Lio- 
svetimtaucziu levu

B niekis greit
szventadieninems

Lrapanoms linksmas nusidavė

taip toliau.

t

r.

PRIEŽODŽIAI.

mo- 
labai

—• Jaigu gyvenimo tik vie
na žingsni szlektai padarysi, 
tai szlubas ant viso gyvenimo 
pasiliksi.

— Niekad ne butu dideliu 
žmoni ų, jaigu nesi rastu mažu.

— Tasai niekad nebltulžios, 
katras kožna guodos.

— Duktė szlekta, 
motina gera.

— Bukie atsargus rinkimo 
prioteliu, nes sunku surasti to
kiu.

no bus

l—:---------- į

f ♦ ♦

Skaitykite“Saule”

■■Ali
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— In Kauna 
Burskis.

A! tai gerai. Asz taipgi 
iii ten važiuoju. Pas ka ponas 
važiuoji, jaigu vale paklausti

atsake

1
— Pas Astrauska, — atsa

ke Burskis.
— A! kaip tai gražiai susi

deda. Asz važiuoju pas ju -kai
mynus. Važiuosim puikiu keliu 
drauge. Esmių tarnaite ir ma- 
nepprieme. kadangi turiu gerus 
pabudinimus.... O mano Dieve! 
PalikaM savo knygele ant sta
cijos. Ar neimtu ponas taip ma
lonus 
trumpo laiko

palaikyt kūdiki ant 
idant galeeziau 

alneszli savo knygele. Trūkis 
da ne greit eis.

Burskis negalėjo atsakyt, 
paėmė kūdiki. Motero iszejo 
bet keletą minutu perėjo ir da 
ji nesugryžo. Burskis jau pa
sidaro nekantrus, 'konduktoris 
paszauke: “Jau laikas” ir“Jau laikas

I

A’ik.

.«r

rikus “ 
in motinos glebi.

de su 
szaukdama:

puolė71

Tame laike 
subėgo daugybe žmonių, atbė
go žandaras. Mares motina ro- 

pirsztu ant Burskio 
“Tas rakalis už-

musze mano duktere.”
’— Bet mano mylima mo

tere — pradėjo kalbėti Burs
kis, kuriam pradėjo akyse vis
kas suktis.

— Atnesze kūdiki del savo 
mylimos ant apiekos.

— Bet tas kūdikis ne mano.
Nepa’baige kai liejas

daras uždėjo ranka ant Burs-
Vardan

neš žan-

< < 
valdžios, aresztuoju poną.

— Bet del meiles Dievo — 
stenėjo Burskis — tai ne mano 
kūdikis. Esmių nekaltas. Duo
kite man daeit in žodi — tame 
laike atidarė Mare akis ir tarė:

— Duokite jam laiko iszsi- 
teisint. — Ir Burskis viską pa
pasakojo ir kada pabaigė visi 
pradėjo juoktis
ninkas ir liepe Burskiui apsi- 
malszint ir nuneszt kūdiki pas 
Astrauska kur pribus ant kito 
vagono, ta motere kuri pasivė
lino.

kio/pėties ir tarė:

Priėjo ured-

negu vyru. Mat motery

vel- 
pragaro galybėmis. 

Velnio, mat, norima patraukti 
žmones savo pusėn, o žmonių 
turima silpna ir pikta valia.

Buvo tikima, kad kiekvienas 
žmogus patsai, dar lengviau su 
bendraujaneziu su vėl na i s pa
galba gali pasikviesti sau vel
nią. Su juo padaryti sutarti, 
pasiraszant savo krauju, pasi
žadant po mirties atiduoti vel
niui savo siela ir ta suturima 
gali gauti isz velnio visokios 
pagalbos. (*) su ta velnio pagai
liu buvo galima padaryti nepa
prastus daiktus, stebuklus. To
kie velnio bendrininkai buvo 
vadinami burtininkais, kerėto
jais, raganomis, žyniais ir k. 
Moterų raganų buvo daugiau, 

, būda
mos silpnesnes prigimties už 
vyrus, lengviau pasiduodavu- 
sios piktosioms dvasioms.

Raganos ir visokie burtinin
kai buvo baisus. Nes tikėjo, 
kad savo pekliszka pagalba 
naudodamos, jos daro invairius 
blogus ir biaurius darbus įr ga
li bet kam pakenkti. Taip buvo 
raganų, kurios galejsios žmo
noms ir gyvuliams atsiusti sun
kias ligas, vaisingumu atimti; 
kitos galėjusios darganas, le
dus sukelti, bandas isznaikinti, 
užaugusius javus kitur isz dir
vos iszkelti, sodus pagadinti, 
ugniai uždrausti degti, van
dens bėgimą sustabdyti, ark
lius baidyti, paezios ore laksty
ti ir t. t.

Szlyksztus, bet labai iszsipla- 
tines tikėjimas ir tvirtinimas 
buvo, kad moterys, recziau vy
rai — raganos, raganiai turi ly
tinius su velnias susineszimus. 
Tad būdavo daugiaaše paleis
tuvavimas, bet velnias, norėda
mas, galėjos ir apvaisinti, tik 
tos paezios raganos vyro, ar ki
to kurio, vadinasi, tik žmogaus 
sėklomis.

Visi isz naujo pradėjo juok- Raganos megdavusios žudy-
lis. Burskis nunesze kūdiki 
pas Astrauskus kur pribuvo 
motere ir džiaugdamosi paėmė 
kūdiki. Mare su motina taipgi 
ant galo apsispakaino ir in 
trumpa laika po tam atsitiki
mui, apsipaeziavo su Mare. 
Prižiūrėjimas kūdikio nieko 
jam neužkenke. In meta po tam 
garnys atnesze jam puiku su- 
nelj. Burskis iszmokes kelionė
je bovyt svetima kūdiki, dabar 
mokėjo ir locna kūdiki bovyt.

Burskis

K. RĖKLAITIS
Lietuvisakaa Graboriui 
Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagelbi- 
ninke moterems. Priei
namos prekesJ

ft 18 W. Spruce St.,
MAHANOT CITT, PA.

808 MARKET KT., 
TAMAQUA, PA.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

-------- $--------
3-czia Procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu 
pinigus yra gerinus negu 10-tas Procentas, be jokio 
saugumo.

MERCHANTS BANKING TRUST 00.,
moka 3-czia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir tą 
suma kas-kart augau didyn. Yra tai saugiau ir geriau 
del žmogaus kuris dirba ir ozedina.

. pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matysite m a . a • * * a a . »
• w.........

Dėkite ąavo

kaip tai pinigas auga su padauginimu procento. 
ir,"w|,"m".. .     ■,i »"—■■■■ ■
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ti nekriksztytus vaikus, net tat 
tikdavę j u globėjams velniams. 
Tokie vaikai didina velniu 
karlvste. Be to dar tokius vai
kus esdavusios, vinlavusios 
raganos, arba darydavusios isz 
ju sau shuptingaji kerejamaji 
tepalu.

hidomus ir juokingi, bot ra
ganavimo laikais labai baisus, 
mums atrodo raganų lakioji* 
mai ir ju susirinkimai. Apžerg
davusios raganos szluotas ir 
pro kaminu iszuždavusios. 
Šzluota, mat, būdavusi užburta 
ir neszdavusi kur tik reikia. 
Kitos jodydavusios ant ožiu, ,in 
ka būdavę pasivertė juodieji. 
Susirinkimai būdavo nuosza- 
liose vietose ir juose gaudavu
sios raganos isz kiipszu invairiu 
veikimo instrukcijų (nurody
mu). Po rimtosios dalies su jais 
szokdavusios ir paleistuvauda
vusios....

Toks pat trumpas raganų, 
burtininku ir ju veikimo apibu
dinimas kaip apraszineje J. Bl- 
kas, laikrasztyje Naujienose.

Bet ko panaszaus mes galime 
iszgirsti ir isz savo senoliu. Jei
gu jie ir nebetiko jo tuo, tacziau 
jei prisimena, gales daug papa
sakoti ka nors apie matyta ar 
girdėta užkerejima (czeravoji- 
ma) žmonių, gyvuliu; in nelai
minga gimdymą piktosios dva
sios insikiszima; apie laumes 
raganas, namu szventinimus 
lokiu pagalba ir 1.1. Daug apie 
tai raszoma musu liaudies pa-

t

kaminu

sakose. I > V. '» ill




