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ISZ AMERIKOS
DAUG ŽMONIŲ ŽUVO
VULKANAS ATSIGAIVINO, 

DAUGELIS ŽMONIŲ IK 
GYVULIU ŽUVO.

Santiago, Chile. — Daugelis 
žmonių ir gyvuliu pražuvo ir 
daug sužeista per atsigaivini
mą vulkano Calbuco, Puerto 
Varase. Kiek žuvo, tai valdže 
da nesuskaito, bet skaitlis yra 
didelis. Lava užliejo visa aplin
kine, o karsztis davėsi jaust 
net už 120 mvliu tolumo. .Ievai, 
daržoves ir kiti užsejimai likos 
iszdeginti. Daug gyvuliu pa
stipo nuo karszczio ir karszto 
vandens 
Pescado.

Tasai vulkanas padare daug 
bledes 1893 mete kaipo ir 1903, 
nuo kurio žuvo daug žmonių.

Valdže nusiuntė in ten vais
ku su maistu ir daktarais del 
žmonių, kurie neteko visko ir 
sziadien randasi be pastogių.

karsztis
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MOTERE TIEK DAKAKO 
VYRUI KAD JA NUŽUDĖ 

SU KUDYKIU. -
Blairsville, Pa. — Negalėda

mas ilgiaus nukęsti nuolatinio 
klegejimo ir visokiu iszmetinc- 
jimu savo paezios John S. Kri- 
man, 37 metu nuszove savo pa
ežiu Hattie, 27 metu ant smert 
ir keturiolikos menesiu senumo 
dukrelių Clara.

Porele buvo vedus tik du me
tus, bet suvirszum metas laiko, 
paeziule pradėjo būti neužga- 
nadyta isz gyvenimo ir pradė
jo už lai krimst vyra,
sėdėdamas prie serganezio ku-

pradėjo 
szauti in moterių, po tam 
szove ir nekalta kudyki.

A R G I N E PAIKSZA 
MOTERE?

Newport, R.L — Prie ko da- 
veda betikybiszkas Ameriko- 
niszkas iszaugimas žmonių, pa
rodo sekantis atsitikimas:

Kokia tai
taip mylėjo savo szunyti ne 
kaip savo vyra ir vaikus, kad 
neszdavosi ji su savim in lova, 
o vyras ir kūdikis turėjo mie
goti atskirose

Jonas

MOTINA SERGANTI LOVO
JE, O KŪDIKIS SUSZALO 

ANT SMERT.
Doylestown, Pa. — Bo mal

ku ir anglių šluboje, be valgio 
ir dažiurejirno, jauna motore, 
pati Frano Snyder, 33 metu, 
rado 
kūdikėli
Molina sirgo influenza, o josios 
vyras iszvažiavo in Filadelfije 
jeszkoti darbo, buvo 
su mažu kūdikėliu ir
metu mergaite. Serganti mote
rį* likos užtikta per kaimink^

Isz Visu Szaliu
VAISIAI TAMSYBES

savo 
suszalusi

motere 
33 metu 

szeszi u sa n va i eži u 
ant smert.

apleista 
dvieju

SIUNTĖ PINIGUS MIRUSEI 
DUKTEREI IN D A N G U,

NUKIRTO JAI KOJA DALIS NELAIMINGO SZ LIETUVOS
PASZELUSIS DARBAS VY
RO KURIS BAISIAI UŽVY-

DĖJO SAVO MOTERIAI.

ATEIVIO
BAISI SZEIMYNOS

TRAGEDIJA
SUGRYŽO ISZ AMERIKOS, 
LIKOS NUŽUDYTAS PER 

SAVO PAOZIA IR JOS 
PRIELAIDINI.

K rok a va. — Kaime Va licuo- 
se, darbininkas Antanas Gza- 
nevskis priesz iszejima in dar
bu; pareikalavo nuo savo pa
ezios idant jam parodytu koja. 
Pati tame laike rengėsi ir nusi
stebėjo tokiu 
vyro kuris priek tam laike ran-

DUKTEREI IN DANGŲ 
KURI APSIVEDĖ SU 

ANIUOLU.
— T " —

Kempton, Bavarija.
lo ūkininko mirė duktė Krizo
stomą, paezioje jaunystoje. 
Kaimynas ūkininko kokis tai 

pasuke Imk jojo

Tu-

t paežio je pu reikalavimu

VYRAS PERSZOVE ŽMONA 
IR PATS NUSISZOVE.• Tarnovas. — Deszinits metu 

adgal iszkeliavo in- Amerika 
kaimuotis Stasys Žielinski isz 
Bukczicu kaimo, palikdamas 
paežiu Janina ir tris vaikus isz 
kuriu sūnelis Vladas buvo vy
ri a uses.

Pati susineszc su savo kai
mynu Feliksu Ciczku praleis
dama vyro gaspadorysta kaipo 
ir pinigus prisiunstus per vyra 
isz Amcriko. Vyras dagirdes 
apie paleistuvinga gyvenimą 
savo nedoros paezios, paliovė 
siuntinėti pinigus, bet ir tai 
nieko negelbėjo, 

motoro I smagu gyvenimu
Negana to, priclaidinis susinc- 
sze su moteros dukrele su žinia 
nelabos motinos, su kuria lė
bavo per du metus. Mergaite 
neužtylejo ir davė žinia apie 
tai palicijai kuri aresztavojo 
prielaidini ir jojo broli uz su- 
bjaurinima mergaites.

Dagirdes apie tai Žielinskis 
sugryžo namo isz Amerikos ir 
patalpino dukrele in pataisos 
narna, laukdamas kantriai, gal 
pati pames savo gyvenimą ir 
sugryž ant doros kelio.

Sztai Gruodžio menesyje, 
praeita meta, Žielinskienc su 
pagelba (’iczkaus ir jojo brolio

Traukenn kaimo, Kalvarijos 
valscz., Mar. apskr., Jonas Ru
peika,'buvęs Lietuvos kariuo
menes savanoris del szeimyni- 
nes nesantaikos Gruodžio men. 
4 dienas ryta norėjo pcrszauti 
savo paezia, bet ja tik sužeidė. 
Manydamas, kad ja nuszove 
nieko nelaukdamas brauninke 
szuviu pats nusiszove.

koja kirvi. Sutikus ant jo<pa
reikalavimo, padėjo koja ant 
suolelio, bet vos tai padare, vy
ras užsimosejas kirto su kirviu, 
at kirsdamas visa pėda kojos. 
Po tam su peiliu nupjovė szle- 
bes ir dure moteriai in peti.

Ant riksmo nelaimingos mo- 
leres, einanti darbininkai in 
darba, adbego in pagelba, suri- 
szo paszelusi vyra ir atveda in 
palieije. Nelaiminga i____
nuveža in ligon'buti, kur randa
si ant mirsztanczio patalo. 
Priežastis taip bjauro pasiel
gimo vyro buvo didelis užvyde- 
jimas ir kad jojo motore tan
kiai iszeidavo in miestą.

kr. i atėjo jaja atlankyti ir už
tiko vargingam padėjime. Ap
linkinėje kaimynai dagirde 
apie apverktina padėjimą mo
te re s,

Wolf rang, 
duktė Agota tankiai mato Szv. 
P. Mari jo, nuo kurios da žinojo

KHzostoma ne nuėjo in 
, 1 et -randasi ezyseziuje. 

Wolfrangas tikrino tolinus buk 
jojo duktė Krizostomą gali 
pereit per praszymn Agniesz- 
kos pas Motina Dievo isz cZys- 
eziaus in dangų liet tas jam 
kasztuos 500 markiu. Ūkinin
kas suliko ant to noringai. Ne- 
U’žilgio po tam kada Krizosto- 

“gavosi in dangų 
rangas pasakė

dikio loveles, stuigai paszoko 
•v pagriebė revolveri ir

kuris pripildė upe

im

Louisa Harvard 
savo

4 — de teismą 
armi- vyro užmeti-v

kaimvnai
buk 
dangųatvežė kurio ir maisto ir 

nusiuntė daktaru pas sergan- 
czia. Dvieju metu mergaite sė
dėjo 
taipgi buvo beveik suszalus.

NUO ALTORIAUS IN 
KALĖJIMĄ.

Dunkirk, N. Y. — Vietoje ei
ti su savo mylima pana Celina 
Redman prie altoriaus, Jurgis
Deczka nuėjo in kalėjimą, slapta, kad numirus jojo duktė

kamputyje verkent i ir

nia

at randasi

v

bobele leido 
tolinus.ir

nuėjo
Deczka nesenai

in
a}) vogė

” Wolf- 
nkininkiii pu

kelis isz{eka 
namus ir buvo pasislepes per danguje ir praszo per Agniesz-

v uz vieno isz aniuolu

PARDAVĖ MISZKU DAR UŽ 
1,196,802 LITU.

Kaunas. — Miszku depart- 
mente Gruodžio 4 d. invvko 
varžytines. Isz 6 miszku urėdi
jų parduota staezio miszku už 
1,196,802 litu,
prie nustatytos kainos

Varsytinese dalyvavo 
apie 200 asmenų, 'daugiausia 
miszko pirkliu.

Gauta priedo
33.9

«

SAVŽUDINSTOS DAUGINA-
S I S U V. VALSTIJŲ

KARUMENEJE.
Washingtonas, Sausio 

Remd a ma sis gene ra lino
jos chirurgo liudymo atsotovn 
buto subkomisijoje, kad Jung
tiniu Valstybių kariuomenėje 
praeitais metais atsitiko ketu
ris kartus daugiau nusižudy
mu, jie,kad jd’ iLuyne gyveni
me, kongresmanas La Guardia 
(rep., N.Y.)paprasze karo de
part meni a. ar jis negalėtu pa- 
niszkinti, del kuriu riežaszcziu 
kariszkiai ome taip gausiai žu
dytis.

Kongresmanas sako, kad tur 
but kas nors yra negera su dis
ciplina armijoje, ar gal netin
kamai žmones imami 
me ne n.
praneszimas rodąs, kad praei
tais metais 1,147 kariai buvo 
paimti in ligonine del alkoho
lizmo. Jei toks skaiezius alko
holiku loke gabenti iii ligoni
nes, tai aiszku esu, kad papras
tu girtuokliu armijoje
but nemažiau kaip 100 tukstn- lio, kurios motina neinate 
ežiu.

MAŽOS ALGOS PRIEŽAS
TIS PALEISTUVYSTES.

— Mažos algos,
> k romuose

Jokūbas

lovose. Vy
rui nubodo tokis glamonėjimas 
paeziutes su szunycziu ir užve- 

ant persiskyrimo. 
Sudas iszklauses
nejimu perskyrė pora.

TURI KNYGA 1,200 METU 
SENUMO.

Bloomer, Wis.
Radiuger turi knyga kuri ran
dasi jojo szcii'fiy iroje apie 1,200 
l'oji knyga yra apdirbta in mi
singinius apdarus ant kurios 
randasi nžraszas: 
ger, ih.”
Moksliszka Draugavę siūle jam 
35 tukstanezius doleriu už jaja, 
bet Radingeris 
skirt su savo sena prietelka.
ARGI REIKE DIDESNES

PEKLOS KAIP SZITA?
Housatonic, Mass. — Antra 

diena po Kalėdų, atsitiko bal
ne lai me: ta- 
trvs vaikai 

Onos Gro-

koki laika, bet policija iszszni- 
pinejus buk Deczka ketina ap- 
sipaeziuot, nusidavė in namus 
jojo mylimos ir ten ji rado pa
sirengusi
sclka buvo pilnam bėgyje ka
da pribuvo Į)alicije, paėmė po
ną jauniki, o nuotaka isz susi
graudinimo apalpo. Svodbinin- 
kai norėjo pakelti sumiszima ir

ka idant josios lovas prisiuns- 
tu ant svodbos 600 markiu 
kaipo pasega. Ūkininkas ir ant 
to sutiko. Po svodbai susilau-

i eiti in bažnyezia. Ve- ]<(! Krizostomu danguje kūdiki,

sumuszti pitliClje, bet toji juos 
greitai apmalszino.

ūkininkas vėl nusiuntė per Ag
nieszka pinigu. Ant galo kada 
ūkininkas išsiuntė visus pini
gus in dangų ir nieko neteko, 
viskas iszsidave ir Wolfrangas 

< 4 ♦ a ** -4 a 'L *

“Jos. Radin- 
Amerikoniszka

nenori persi-

kariuo-
Generalio Chirurgo

turėjo

New York, 
kokias aplaiko 
priežastis pasileidimo dirban- 
czin merginu, kurios negalėda
mos pergyvent ant mažos al
gos, leidžesi ant kelio paleistu
vystes. Taip iszt yri nėjo Con
sumers Lyga.

Ne tik New Yorke panaszus 
padėjimas, bet ir visuose dides
niuose miestuose. Draugu ve 
persergsti merginas idant ne
važiuotu ant uždarbiu in dides- 

. nius miestus.
BAISI MIRTIS KŪDIKIO.
Reading, Pa. — Dvylikos me

nesiu kūdikis B. Mikolaicziku 
katilu verdanezio 

vandens, kuri motina buvo nu
ėmus nuo pecziaus ir pastato 
ant grindų. Kūdikis prislinko 
prie katilo, stojo ant kojelių ir 
persisveros inpuole in verdanti 
vandeni. Kada kūdiki iszemc, 
tuojau iii kvies minu tas mirė.

RADO 1,800 DOLERIU 
BLESZINEJE.

Williamsport, Pa. — Laike 
f i kasimo grabes, darbininkai ra

do bleszineje 1,800 doleriu bu-
i •

mine radėjai kada persitikrino

inpuole in

*

Jr'

ll

yra

do bleszineje 1,800 doleriu bu- 
maszkoms, bet nemažai nusi-

buk pinigai paeina nuo nami
nes kares ir buvo tai konfede- 
ratiazkos bumasZkos sziadien 
noturinezios jokios vertes.

■

»•

nuosz.

si ir graudinga 
ja diena prigėrė 
vargingos naszles 
melsk ienes.

Nelaime atsitiko ant prudo- 
, nes

dirba fabrike idant iszmaityti 
save ir septynis vaikus, kuriu 
tėvas mirė metas laiko adgal.

Pirmiausia ledas truko po 12 
metu Mariute, o josios 8 motu 
broliukas Jonukas norėjo ja ja 
gelbėti, bet ir tas nuėjo po Įe
itu. Vvriau.se sesute dagirdus 

nubėgo jiems in 
j i ji nuėjo po

Inter ni on>l<

< t v
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APSŪDYTA ANT VISO

pateko in kalėjimą.
Sudas perskaito gromatas 

nevos prisiunstas isz dangaus. 
Buvo ten padėkavones už mai- 
sza bulvių ir kvitos aut 150 lyg 
2,500 markiu. Apgavikas gavo
si in kalėjimu.

30,000,000 MOTERŲ ROSIJOJ 
NEMOKA SKAITYT.

Leningradas, Rosije. — No
ri n ts valdže gana stengėsi pra
platini mokslą tarp llusiszku 
moterių ir jais apszvicst, bet 
visi stengimai nuėjo ant niek. 
Pagal valdžios apskaitymu, tai 
Rosijoj randasi 30 milijonu 
moterių kurios nemoka Skai
tyt ne raszyt. Viso, tiktai 2 
500,000 milijonai moterių isz- 
moko abecela.

o

Vvi ia u se 
atsitiko 

pagelba, bet ir 
ledu'

Žmones dugirde apie nelaime 
atbėgo in pagelba, bet iszemc 
isz prūdo tris lavonus. Galima 
dasiprast, kokis buvo nuliūdi
mas nelaimingos motinos — 
vargsze net paiko isz susigrau
dinimo.

Paskutines Kalėdas perleido 
motore raudodama savo vyro, o 
sziadien apverkineja mirti Iri
ja vaiku. — Argi reikė dides
nes peklos ant szios žemes, kam 
da kentei po smert ?

IR MESZKA GEIDE 
MOKSLO.

Denver, Colo. — Daraktofka 
Miss Helena Nash isz Allans 
Park, atsisakė nuo mokinimo 
vaiku kalnuotoje aplinkinėje 
kur meszkos atsilanko in moks- 
lainb.

Dn rak t orka ana diena iszejo 
su mokytiniais ant szviežio oro, 
o kada sugryžo in mokslaine, 
užtiko didele meszka gaspado- 
rifcujant mokslaineje. Tarp vai
ku kilo sumiazimas, o darak- 
torka turi d^bar gydytis nuo 
nerviszkos ligos.

kas 7

GYVENIMO.
Sztai motore Etta May Miller 

isz Lansing, Mieli., Ikuri likos 
apsūdyta in kalėjimu ant viso 
gyvenimo už peržengimą pro- 
hibicijos tiesu.

LIUOSOS MISLYS
Iszprat ingumas yraIszpratingumas yra di

desne dorybe ne kaip gerybe.
Atsitikimai, kuriu 

bijomos, retai atsitinka.
Kožnoje karėjo yra dau

giau pagyru ne kaip ingideji- 
mu.

del drabužio prie žiburio.
Apjuodinimas per nedora

*

mes

Nesi rink paezios ir tavo-

NEPAPRASTAS
ATSITIKIMAS. 

«

Arnsberg, Vokietija. — 
kis tai jaunas vyrukas neturė
damas isz ko mailytis, nutarė 
atimti sau gyvasti. Už paskuti
nius pinigus nusipirko sau va
kariene ir iszsigere pusėtinai 
po tam nusidavė in paupi. Pra
eidamas pev miesto plečiu, ro
že su lazda stovinti stovyla ko
kio tai Frico, o kad s.tovylas 
buvo isz smiltiuio akmenio, pa
daro ženklą ant stovylo ir už 
tai palicijantas uždare ji kalė
jimo. Apie ta atsitikimu apra- 
szo placziai laikraszcziai, o ir 
pravarde kaltininko patalpino. 
Kaltininku nubaudė aut meno- 
šio in kalėjimu. In kėlės dienas 
po nubaudimui, pribuvo in ka
lėjimu kokis tai Amerikonas 
su praszymn, ar galėtu pasima
tyt su kaltininku. Pažino jame 

broli. Amerikonas pribu-
Amoriko, idant surast

dingusi savo broli, kurio ilgai 
jeszkojo, pakol neatrado ji. 
Amerikonas buvo turtingu ir 
tuojaus savo broli iszgaves isz 
kalėjimo, nusivežė in Amerika.
APSUDINO VYRA IDANT JI 

UŽLAIKYTI ILGIAUS 
PO SMERT.

Gro'dnas. — Grodnicuose mi
rė gana turtingas miesezionis. 
Velionio motore norėdama my
limojo vyro lavonu užlaikyti 
kaip galima ilgiausia, sukrovė 
jam isz plytų skiepą, kuris ži
noma, tuojaus ir sugriuvo.

Su lavonu, motore, pagal kai
mynu apsakymu, pasielgė se- 
kaneziai: lavonu pirmiausia 
nuplovė paskui insudino. Vė
liaus tas nebuvo pasekmingu, t • -1 • • Y 1
1

Kada ji laidojo, niekas nenoro- burna, kuri uždega su zapalka. 
jo neszti jojo graba, o motoro 
gailestingai rūgėjo kad “neuž- 
toktinąi ji insud'Žiau. ’ ’ liu.

savo
V o isz

Ko-

Jokūbo nužudė Žielinski kada 
tasai miegojo, užmėto patalus 
ant galvos ir užsmaugė, po tam 
nuvilko ji in tvarta ir pakorė 
ant balkio kad žmones manytu 
kad pats pasikorė.

Isz pradžių Ciczkus iszsikal- 
e • a a k

ris save praminė 
tu Rosi jos caru”

binejo buk Zielinskis pats nu
sižudė bet vėliaus jisai prisipa
žino prie kaltes. Jokūbą nu bau-

TEISMAS NUBAUDĖ 7 
KOMUNISTUS.

Kaunas. — Gruodžio
Kauno apygardos teismas nag
rinėjo byla Kauno piliccziu — 
Baverio, Karcziausko, Maimi- 
no, Milinreio, < 
Bilovicziaus ir Miksztos.
buvo kaltinami, kad Balandžio 
10 diena Daukanto gatvėj 1 lit. 
kieme, luszneloj pas Baveri bu
vo susirinkę ir tarėsi apie ko
munistinio darbo plėtimą.

Teismas visus pasmerkė po 
4 metus sunikiuju darbu kalėji
mo bet atskaiezius amnestija 
lieka būti po 2 metus.

7 d.

Gingsbcrgaites,
Jie
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KUNIGAIKSZTIS NIKĄ- 
LOJUS MIRĖ.

Ąntibcs, Francije. — Didy
sis kunigaiksztis Nikalojus, ku- 

“nekarunavo- 
miro czionais,

praeita Subata. Velionis buvo 
giminaitis susznudyto caro Mi
kalojaus II ir vadu Rusiszkos 
karimnenes ant Vakarinio 

Turėjo 72
ant 

frunto lai'ke kares, 
metus. Prie mirsztanczio lovos 
radosi tik keli Rusiszki isz- 
tremtojai, kurie pabėgo isz Ro
si jos. K

PENKI VAIKAI SUDEGE 
ANT SMERT.

Grudziondz, Lenkije. — Kai
me Bratvinoje, atsitiko baisus 
atsitikimas, kuriamo penki vai
kai (i'žl rosZko ant Smert, turinti 
nuo 2 lyg 9 metu amžiaus. Gas- 
padorius Vidomrfkis su savo 
motore iszvažiavo su reikalu in 
miestą, palikdami vaikus už
darytus grinezioje. Kada levai 
sugryžo namo apie treczia va
landa nakezia ir negalėdamas 
i neiti in vidų, iszmusze langu 
ir davėsi jam jaust guzas. Lie
jas in vidų rado penkis vaikus 
užtroszkusius nuo anglinio gu
zo.

de ant 8 metu kalėjimo, Zielin- 
s'kiene ant 10 metu o 
ant viso gyvenimo in kalėjimu 
prie sunkaus darbo.

TURTINGAS SZYKSZ- 
TUOLIS.

— Kristina Aker-

Ciczku
44 mainie-

ze,

ro *
žmogų suvis nekenko niekam, 
kaip ir jojo pagyras neprigel- 
bos kitam.

* Vaikinas, kuris savo tę
va palaiko už kvaili, tai tokis 
paprastai baigė gyvenimą ka
lėjime.

* Tieji kurie kitiems kalba 
apie dorybe, tai paprastai savo 
vaikus niekiause augina.

* Pagyra myli tiktai silpni 
žmones; tieji kurie verti pagy
ro, tai to nereikalauja.

* Greit labai gali nuo saves 
prietoli nubaidyt, bet jau ne
galima ji adgal atgaut.

v •

nes lavonas pradėjo smirdėt.

BAISI SAVŽUDINSTA.
— Nepa

prastu ir baisiu budu iszsiun- 
to save in kita svietą 25 metu 
amžiaus darbininkas Gaotan 
Valercin, 
savžudinstos buvo meile. Pir
miausia tasai pusgalvis padėjo 
dinamito ant krutinės, kuris ji 
isz pradžių tik baisiai sužeidė, 
po tam ūkdavo sau keliolika 
žaiduliu su peiliu, bot ir tas 
nieko negelbėjo, ant galo insi- 
dejo dinamitini patronu in

Perney, Francije.

o ^priežastis baisios

M

r

Kilo baisi oksplozijo kuri su
drasko jam galva ant szmote-

'v < ’ * 1

, Berlynas
man praeita sanvaite palaidojo 
koki tai Hermanu, kuris priosz 
kelis menesius buvo pribuvęs 
isz Bindavo, apsigyvendamas 
pas jaja mažam kambarėlyje, 
už kuri mokėdavo ant menesio 
po tris markes. Gaspadine ap
sakinėjo apie ji, buk turėjo tik
tai viena apredala, miegojo 
nuogas idant suezedinti marš
kinius^ Atsikeldavo lota valan
da idant nevalgyt pusrycziu. 
Ant piet nueidavo in klioszto- 
ri kur, kaipo ubagas, aplanky
davo dykai valgyt. Ana san
vaite rado ji negyva, sėdinti 
ant kėdes. Rado prie jo krep- 
sziuka su 284 markėms aukse 
ir 649 bumaszkose

mis.

6 ARKLIAI SU PATRANKO
MIS PER ŽMOGŲ.

Klaipeda. (“V-bes” kor.) — 
Spaliu . 7 d. kareiviniu kieme, 
kareiviu manksztos

” buvo didelis Amerikioczio, 
Lietuviu riti ko, Juozo Szim- 
kaus garbingas pasirodymas 
per Juozo Szimkaus krutinę 
pervažiavo paprastu isz lentų 
tilteliu, 6 arkliai su patronko- 

Kitas, tai buvo dvieju
automobiliu iszlaikymas, ir im
tynes su Latviu stipruoliu. Vi
sai programai pasibaigus, 
Szimkus visur iszejo pergalė
toju. Publika Szimkui iszkelo 
ovacijas, ant ranku nesziojo. 
Žiūrėtoja buvo keli tukstan- 
ęziai.

Szimkus Klaipėdoje padare 
gera Vokiecziams inspudi kaip 
Lietuvis Amerikietis.

SUVAŽINĖJO ŽMOGŲ.
Kaunas, 

traukinys 
—* apart ioiRaibi kilusi isz Tirkszliu vals 

rado bonus, szerus ir 1.1, vor-Į Bubilui kaimo, 
tęs 65 tu'kstnncziu markiu už
siūta suRlote. — Dabar turtin
gi gimines juokėsi isz seno 
kvailio.

apart to

— Ventos stoty 
suvažinėjo Vinca

M

I
*

W

Jill

Springfield, Ill. t Persiskyrė 
su sziuom svietu senas “Sau
les” skaitytojas Jurgis Kran- 
kauekas kuris paliko dideliam 
nuliudime paezia ir viena ve
dusia duktere kaipo ir viena 
anūkėli. Priežastis mirties bu
vo operacije po kuriai mire in 
tris dienas. Likusi naszle va
dinosi po tėvais Magdalena 
Kupsczinte.

* Žmogus su protu gali vis- 
Ui padaryt; Žmogus su gerumu 
gali daug inveikt, bet žmogus 
su piktumu nieko negali pada
ryt.

SZOVE IN ŽMONA IR PATS 
NUSISZOVE.

Isz 3 in 4 d. Kalvarijos vals- 
cziaus, Traukenu kaimo nau
jakurys Rupeika, parėjės na
mo, pasiėmė revolveri ir palei
do in savo žmona szuvi. Ta 
sunkiai sužeista in koja. Pas
kiau pats nusiszove. Rupeika 
buvo didelis girtuoklis ir pesz- 
tukas.
2 0 METU KALĖJIMO U 2 

NUŽUDYMĄ KAIMYNO.
Kaunas. — Kariuomenes teis

inas Gruodžio 10 d. nubaudė 
Vinca Naidzinavicziu 20 metu 
sunkiuju darbu kalėjimo už nu
žudymą savo kaimyno Antano 
Mirnavicziaus. Naidzinavi- 
czius kilos isz Žaslių valscziaus 
Navaku kaimo.
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5 Girdėt
Tamoszius Kennedy, virszi- 

u ink as United Mine Workers 
of America, apsvarstydamas 
anglini ’padėjimą ant 1929 me
to, perai tikri no, buk Nauja 
Angliję (taip vadina valstijas 
nuo Maine lyg Konetiko) ne 
nori kietųjų anglių iškastu 
per unijos darbininkus, nes ge
riau vėlina skebinius anglis ir 
aliejų, o bet Nanja Angliję ti
kisi kad kietųjų anglių darbi
ninkai pirkinėtu pas juos ke
pures, guminius ezebatus, cze- 
verykns ir kitus dalykus. Jaigu 
Nauja Angliję ne nori suszelpt 
uniszku anglių tai kam muštai 
turi juos szelptif

Yra tokiu žmonių kurie t v ir- • 
tina, kad tiki tiktai in tai, ka 
mato, o bet netiki in tai, ka 
jiems parodo zerkolas.

Pradesime perraszinet visus 
skaitytojus in naujos knygas, 
todėl pmnesznme visiems idant 
tieji, kuriu baigėsi laikas, at
naujintu prenumerata, tada ži
nosime kad ir kalendorių reikė 
nusiunst o kuriu jau mažai 
randasi, nes spaudinome tik 
tiek, kiek tikėjomės geru skai
tytoju. Praeita meta truputi 
apsirikome, nes nusiautom del 
keliolikos kalendorius, o tuom 
laik nustojo būti skaitytojais. 
To daugiau ne bus, katrie už
simokės, tai kallendoriu turės.

Szimet pribuvo daug nauju 
skaityteflu, o tai vis per pasi
darbavimu musu senesniu skai
tytoju — ypatingai geru mote
rėliu, kurias prikalbino daug 
nauju skaitytoju. Senesni ir už
moka puikiai ir prisiunezia 
naujus, nž tai lai jums Dievas 
širdingai tfžmoka o mes steng
simos jusu laikraszti pagerinti 
idant jums butu pntinkainesnis.

.Akyva kova tesėsi tarp dvie
ju dideliu kompaniją czionais 
Amcrike. O kad “aiskryriias” 
yra riebinantis, todėl fabrikan
tai paperosu pradėjo garsinti 
idant patogios moterėles, vie
toje valgyt aitfkryriia, rūkytu 
paperosus, o tas jais atpratins 
nuo valgymo aiskrymo. Ame
rikoniški biznieriai žino kaip 
pasinaudoti isz lengvatikiu mo
torėliu!

iskieiszkia

Argi ištikruju žmones turi 
liuosybe ant svieto! — Beveik 
kožnas isz musu elgėsi tuom, 
ka kiti apie mus kalba; dirba
me ta, ka ir kiti, net stengėmės 
mislinti kaip ir kiti. O kas ki
šasi maisto ar parodu — argi 
nedarome ir nepamėgdžiojamo 
kitus ir rodomos kaip i/ kiti ro
dosi ?

Retai kada kas
savo nuomone, būdamas tikru, 
kad tai teisybe, bet tankiai jojo 
nuomone ta pati kaip ir kitu, o 
kas kiszasi nnisn kasdieninio 
gyvenimo, tai darome kaip ir 
kiti.

Labai mažai žmoni ii randasi 
kad darytu taip kaip jiems pa
tinka. Argi toki žmones gali 
vadintis save laisvais?

Kiek tai kartu kalbama ir 
raszoma yra apie taja “novos” 
gerove Amcrike! Taip... Turi
me pripažinti, kad yra gerove 
bet ant nelaimes, ne del visu... 
Žinome gana gerai kad Ameri- 
ke randasi turtaif ir dideli skur
liai. Žmones kurie turi uždaug, 
tai da daugiau geidžia. Ne vie
nam sklype taip greitai žmones 
dasidirba milijonu, kaip czio- 
nai* Amcrike. Bet... norint# tu
ri didelius turtus nekuric žmo
noj bet tieji turtai yra aptersz- 
ti prakaitu ir krauju darbinin
ku.

Sztai paveikslėlis:
Kambarėlis tamsus ir

švarus. Ant lovos guli lavonas 
gavžhdibtojaus. Kampelyje sė
di verkeriti motore, szluostydn- 
ma aszaras nuo akiu, o nplin- 
kui ja stovi pbnki tnarži varku-

ne-
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ežiai, nusistebėja, kad juju te- 
, o motina verke!vdis miega,

mA

fSg

4 >
.w

v

NAUJAS PASIUNTYNIS

— " - - - - — - -- - . -

APSZVIETA SUV.
VALSTIJOSE

t
th

PRITAIKO MOKSLO ’
PROGRESĄ 1928m.

.♦we-■' «* ''

MaldosO■

/I

Jff "■■>•***
ft

7

: ■
i

žu!” atsiliepe.Magdute su szy- 
psena ant savo gražaus veido. 
“Tai kam tu meldiesi?” tris i- 
spyrė moeziute.
ūFKiniecziu kūdikius, 
ra i atsake Magdute. y 
iszaugns vis vaikelis esi! 
szuko moeziute.
tau didžiausia lele, kuria tik 
galėsiu gauti mieste.” 
cziute, suprask ka asz sakau, 
l'ataise Magdute. “Myliu Die
vą isz visos szirdies ir liūdna 
man, iszgirdus kaip Kihiečziai 
užmuša savo vaikelius, nesu
teikdami jietns Szv. Krikšto.

7ifl

|R vGalybe
..... ......... ................................. ......................

Ponia Barkiene nuvyko atos
togų pas savo buihi ir jo szei
ma. Priesz deszimti metu jos

* * Meldžiausi 
” atvi- 
“Kors 
“ su-

Nupirksiu

S■i
o
fe 
K

IKad nors nebuvo daug ypa-Va 1st i j u A pszvi ot os 
Komisijonierius, savo raporto, 
kuri i 
mento Sekretoriui, 
fiskaliszku metu (Birželio 30 d. 
1928), trumpai iszdesto svar
biausius vieszos apszvietos ju
dėjimus per vienus motus ir tas 
jo raportas turi labai interesin
gu faktu kuriuos Apszvietos 
Departmentas surinko per 1926 
metais.

Tais metais buvo apie 21,000- 
000 mokiniu privatiszkose pra
dinėse mokyklose inimant ma
žiuliu mokyklas (kindergar
ten) ; 3,786,000 vieszose ir 346,- 
OOOprivatiszkoHe antrinėse mo
kyklose; apie 268,OOO mokyto
ju lavinimo insteigose, 280,000 
vieszose ir 487,000 privatiszko- 
se kolegijose ir universitetuose 
nieinimant prirengiamus moki
nius. T$sz viso tose mokyklose 
buvo 28,300,000 mokiniu.

tingu nuvoikimu invairoso pri- 
pristatė Vidaus Depart- įtaikyto mokslo dirvose 1928 m. <4 1 4 A • 1 • » ’ t • J • 1 1 l -14 1 • < a. • _ .

motas mate gan stebėtinų isz- 
rndlmu.

Sekanti sutrauka, -parodo in- 
vairius 1928 m. pritaikyto mo
kslo nuveikimus.

Aviacijos Dirvoje.
Aviacijos tyrinėtojai beveik 

per visu pereita meta dare vi
sokius iszieszkojimus apsaugo
ti lekiojima, ir ju vesti tyrinė
jimai invede daug iszradimu 
apsaugoti lokikus nuo baisiai 
bijoto besisukanezio 
ino.

Orinis susisiekimas žymiai 
progresavo. Ziriones, po daug 
visokiu oro nelaimiu vėl pradė
jo interesuotis oriniais laivais 

sziais metais milžinas 
Grnf Zepplin

' J
7

• 1
■u ’SL

/
pabaigoje bot vistiok ka tik iszsi baigos

ISZ CZEKOSLOVAKIJOS 
Daktaras Ferdinadas Veverka 
naujas pasiuntynis isz Czeko- 
slovakijos pribuvo ana diena 
in Amerika ir užėmė viela 
Washingtone. 

'"■"I ■ >11 Ml "«'» ................. " ■ ~ '■ «-■■» - ■’ ’L.-

Kas tame do priežastis? už
klaus skaitytojai. Gal atsaky
mas yra kad atome sau gyvas
tį ne isz geroves tik isz bėdos. 
Tėvas szeimvneles 
mas darbo nuo kokio tai laiko 
ir neturėdamas kuom 
savo mylimuosius, 
I
Žiūrėt ant vargo savo paezios ,n- kasztavo $102. laikyti kiek-

u žeme

netureda-

maitvt 
savo mylimuosius, užsikeisejo 
ant savo gyvasties.... idant ne-

buvo 28,300,000 mokiniu. Isz 
viso 977,000 mokytoju samdy
ta visose mokyklose Su v. Vals
tijose. Ir praleista apie $2,750,- 
000,000 užlaikyti ir vesti tas 
mokvklas.

Iszlaidos vieszu pradiniu ir 
augsztesniu mokyklų susidvi- 
gubino per desziints metu nuo 
1903 iki 1913, 1920 m. vėl susi- 
dvigubino, ir vėl 1926 m. 1926

vesti
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SENUKAS ROCKEFELLER

mirtino ir gpbala žpipes M e sau-
4L te te Hite 1 A . L..^.

boH apylinkėje. Kada geležies 
jaugiu toje aipyiinkoje buvo 

!$ savo 
Įsrivnsti už puso milijono dolo-

I
■

E" HP
• ^atrasta, jinai, pardavu

Ii a K P f < G a. te -a

rhi, nusipli ko patogius namus Meldžiuosi, kad Dievas shttfik- 
po- tn jiems Szv. Krikėzto irialdhe,

DA VIS LOSZIA GOLFĄ.
Milijonierius Rockefeller, ku

ris jau turi 90 metu da vis lo- 
szia golfą ant savo pievų Or
mand Beach, Fla., ir yra svei
kas ir drūtas del savo metu.

tn jiems Szv. Krikšzto maldrie, 
n<‘s Jėzus už juos mirė lygiai 
kaip ir už mus.”

“Moeziute,”
už menesio stosiu

ir vaiku 'kai)) melde nuo jojo 
szmoteli duonos. Liūdna... taip, 
liūdna o bet teisybe. O Ameri- 
krts, tai turtingas sklypas ku-| 
riame randasi daug milijonie
rių, 
leidžia tukstanezius doleriu 
ant pasilinksminimu idant pa
rodėt svietui kokiu vra turtin- 
gu Amerikas, 1 
iszspausti isz vargingo darbi-

turtingi žmones kurie pra- 
tukstanezius

bet tieji turtai kyklose.

mokyklojo Ir

St. Paul, Minnesota. Nors po
nia Barkiene skaitėsi save ka
talike, (tacziaus Įjos, szirdyje 
niekados nebuvo giliai insiszn- 
kneje tikėjimo, vilties bei moi- linksmai, 
les dorybes. Kuomet ji netikę- pas Misijų Seseles in vierioly- 

iszdidumas na ir nuxyksiu in Kinija, kur 
Dievui padedant apkrikszty- 
siu tuos nekaltus vaikelius, 
tuom ingaudama jiems dan
gaus karalyste, 
isz

tose Magdute
i l

tai tapo turtinga, 
bei tūsztumas joje užvieszpata- 
vo.

Aržiu intekmei ponios Bar- 
kienesmarezios, jos sūnus ir jo 
visa szeimyna buvo pavyzdin
gi katalikai ir kasdien įprieme 
Szvdncziausi in savo szirdi. Ka
da jo motina atvažiavo, ji bare 
isavo sunn ir marezia, kad jie 
dar užlaiko tokius senovės pa
pročius, baisiai inszirsdama 
kada sužinojo, kad visa szeima 
ta pati ryta buvo klauso Szv. 

|Misziu ir priėmė Szvencziausi

Psychologijos Dirvoj.
Ypatingas nuveikimhs szioje ” “Vaikeli, ar 

proto iszejai!” suriko mo
eziute, žiūrėdama in savo anū
ke nikis iszvertus. Paskui vei
kiai iszbego isz kambario.

Už keletos dienu moeziute 
vėl rado Magdute vienu viena 
ir tarė jai:

nes
“Graf Zcpplin” 
baigė kelione isz 
Amerikon.

Radio ir Television.
Pereitais metais radio irgi 

žymiai iszsivyste. Jau namuose 
paprastai vartojamas, ir buvo 
sumanyta prijungti radio «prie 
skyleles kurion elektrino szvic- 
sa insukta kas pridavė ncisz- 
paeakytai daug elektrines ie- 
gos*

pasakingai už- dirvoje yra nusprendimas, kad
Vokietijos paaugės žmogus gali taip grei

tai mokintis ka°ip mokinasi vai
kai. Labai daug visokiu tyrinė
jimu vesta szita darodyti, ir 
yra ypatingai geros žinios 
tiems visiems moki i ui ūkams 
kurio interesuojasi augusiu ap- 
szvietimu.

Vėliausi psychologijos tyri
nėjimai rodo, kad jausmai val
do žmogų vieton 
Mokslininku 
darodyti, kad galima iszvysty- 
ti gerus jausmus ir panaikinti 
blogus. Szitie mokslininkai in- 
vede ūpo, budo ir jausmu pa
bandymus.

1928 m. Garsus Iszradimai.
pagerintas sulig

geros
i

į

Esi
I >Snkramnetn. 

tarė ji. “ 
nematote, jog kunigams vien- 
tik rupi jusu pinigai! Jie nie
kados neprisiselins prie mano 
pinigu, o visgi mirus, asz tu
rėsiu iszkilmingesni palaidoji
mu negu jus visi.” 
klysti savo kalboje, 
sūnūs. “ 
vientik

“Jus kvailiai 
Ar jus toki akli, kadsupratimo, 

teorijos bandoviena mokini 
kiekvieno gyventojo rata buvo 
$17.50 vaiku mokslui.

Kad nors vėliausios statisti
kos rodo padidėjimą užsiraszu- 
siu mažesnėse augsztesnio mo
kslo mokyklose, bet vistiek ne
gali lygintis su skaitlynemis 
miestu augsztesnio mokslo mo- 

, Tik 25.7 nuoszimtis 
tarpe 15-18 metu, gy- 

k a i m u ose pri s i ra sze 
prie kaimo augsztesnio mokslo 
mokyklų, kuomet 71.1 nuoszim-

vaiku,
ninko, kuris prigelbejo tuosius- menant
milijonus 
spaustas vargu.

surinkti. pats pri-

llis
Sztai koki džiaugsimi atne- 

sze “Saule” del ponios Marijo
nos Patrick isz Taunton, Mass, 
kai)) pati raszo:

“Siuncziu jums 
padekavone už geradejyste ko
kia man padare jusu laikrasz
tis. Gal atsimenat kaip jums 
prisiuneziau pajeszkojima savo 

nemaeziau per 
trisdeszimts motu! Acziu laik
raszcziui “Saulei,” dabar su 
broliu susivienijau, nes per ju
su laikraszti atradau savo bro
li. Žodžiai negali iszreikszti 
mano szirdinga padėka del jus 
atradime mano brolio.

Kas 
Saule 

žmonių f

tini

brolio, kurio

< t Saulei,

ypatiszka

radioElektriniai radio” 
vietas senoviszku mgaszinu.

(vielomis rc-
pa-

“Television” 
gejimas)vis pasilieka tik 
bandymu, kad nors ganu pro
greso i n vyko, gal 1929 m. tos 
“Television” maszinos bus in- 
vestos in tukstanezius namu.

Kitas elektriszkos inžinierys- 
tes nuveikimas buvo invedimas 
“televox” (elektriszkas vy
ras) kuris automatiszkai val
dys eloktriszkus iszrongimus.

Mama 
atsake

to amžiaus lanko 
mokyklas

! vaiku 
augsztesnio mokslo 
miestuose. Kitais žodžiais be
veik tris syk tiek miestu vaiku 
........ ...J.,.L*..... ..^4 kaimu 
vaikai.

Bet del visos szalies, 192G m. 
du syk tiek mokiniu prisirasze 
negu 1920 m.

Susivienijimas 
mokyklų žymiai

lanko mokyklas negu

Medicinos Dirvoj.
1928 m. vitaminai vis intero- 

J- , .
Universiteto ty-

savo gydytojus.
Wisconsin Universiteto ty

rinėtojai rado, kad vieton seno- 
viszko sumanymo, kdd geležis 
buvo kraujui svarbiausia mine

J !

sakys kad laikrasztis 
yra nenaudingas del 
Kiek tai giminiu ir 

dingusiu prieteliu “Saule” at-' 
rado per 40 metu, tai pasida
rytu didelis pulkas. Laikrasz
tis yra 
nys žmonių,

4 4 J I

Saule” at-j

kaimiszku 
progresuoja, 

liekuojama, kad suvirsz 3,000- 
000 kaimu vaiku prisirasze riet 
in 17,000 suvienytu mokyklų 
per 1927-28. Senovisžka 
kambario” 
nyksta, nes mokiniai dabar nu
vežti insucentralizuotas suvie
nytas mokyklas. F.L.I.S. •

raline druska, dabartės varias 
ypatingai svarbus kraujo 
dėjimui.

Tymai studijuota iriu trum
pa laika vaistai nukreips ta 
liga.

nukreips

sn-

Procesas
kurio bile kas gali nufotogra^ 
f uoli filmas naturalems spal
voms vieton tik vienojo spalvo
jo kaip praeityje buvo daroma, 
tik reikia in kamera dėti spal
vos filtrą ir reikia vartoti spe
cie lo filmą.

Dainį rtes, vartojant angli, 
svaras anglies gali varyti tona 
net 7.74 myliu vieton 7.4 myJiu. 
rFas sutaupys net 
nu anglies.

Kalbantieji krutamieji 
veikslai pagerinti, ir visur ga
lima paklausyti.

Elektros inžinieriai Londone 
ir New Yorko invede “radio te- 

M

vartojant a ugi i

< 4
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Jeigu mokslo vyrams 
rnpetu pinigai, ko 

jiems bandyti mus vargais ne
galais in dangų nugabenti. Ga
lėtu jie apturėti augszcziausiai 
apmokamas vietas szalyje.”

Viena popieti moeziute pa- 
male savo anūke,
ražaneziu prie Szveneziausios 

stovylos.

kalbanczia

sakes:

“Vaikeli, padary
siu tave mano turtu paveldėto
ja, jei pamesi ta tuščzia su
manymu tapti sesele.” 
neapsakomai gera, moeziute,
atsake rimtai Magdute, “ta- 
cziaus negaliu priimti tavo pa
siūlymo. Žinau aiškiai, kad 
Dievas šaukia mane in vie
nuolini luomą. Žinau taip-gi, 
kad musu Iszganytojus yra pa- 

‘ ‘Lengviau kupranuga
ri ui pralysti pro adatos sky
lute, nekaip turtuoliui ineiti in 
dangaus karalyste.” 
pinigais galeeziau paragauti 
szio pasaulio nykstaneziu link
smybių, tacziau atlyginimas už 
isztikima Dievui 
bus amžina laime, 
moeziute:

Su tavo

•> •b800,000 to-

pa

“vieno 
mokykla povalial

PAJESZKAU DARBO.

Ant farmos arba už džeriito- 
avariiiausos pasiunti- riu. Jeigu kam reikalingas to

ki s žmogus te^ul atsiszaukiri 
ant žeminus padėto adreso, nes 
kasi k lose negaliu jau dirb
ti.

kuris suvienijo 
draugus, prietelius, gimines ir 
pažinstamus. Kas lai'kraszczio 
neskaito, tas 
nuo saviszkiu ir 
numiręs.

yra atitolintus 
yra del juju

dirb- 
(J.18)

Gilberton, Pa.

►
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John Laskey, 
Box 392

J

I

f.

l »•«***>

NABRASKOS NAUJAS GUBERNATORIUS IR JO PATI
Nabraskos valstijos

Chemijos Dirvoj.
Svarbiausias chemijos iszra- 

diinas tai buvo Dr. Robert A. 
Millikan ’o pasekmingas tyrinc- 
jimits stipriu kosmiszku spin
duliu, kurios nusileido ant pa
saulio.

Budai pipduktuoto alkoholio 
ir kitus miszinu isz aliejaus ir 
kitu natūraliu įęazu buvo inves-

Daug visokiu iszieszkojimu 
pabandyta suvhrttbti komu 
kiimienus ir kituš žemdirbisz- 
ktis iszmatus kaipo žhlia nied- 
žiaga‘industrijai. I

Vitaminas D, biitinai reika
lingu maisto dalis, produkuo
tas su pagelba “ultra-violet” 
spinduliais.

s

susisirikima, 900,000 
“cathode- spindulio” 

vamzdis iszvystytas.
Radio szviesa pagerinta pa

rodyti lekikams szeniu ply- 
szi us.

Pasaulio didžiausias telesko
pinis ve id rodys bus pagamin
tas isz stiklines d i akos.

Kalta geležis produkojama 
be lipdymo.

Walter W. Morey, 
“teletypesetter.” 
elektrino

1 e fono 
voltu

lekikams szeniu

Motinos stovylos. “Nejaugi 
asz atvažiavau in vienolyna! 
snsznko ji. “Magdute, ka ežia 
darai; kokius tu ežia szposus 
kreti?” “Ka tik pabaigiau ra- 
žaneziu kalbėjus, moeziute,” 
atsake mergaite, 
meiliai užklausdama ar nega- 

moeziutei patarnauti.
Gal meldeisi, kad motina ba- 

tese moeziute.

meiliai glamonėdama savo mo
eziute. “ 
tiniu susipykai?
dama tarė senuke.

vau in vienoj 
“Magdute, 1;

> >

moeziute, 
stodama ir

tarnaviftia 
Pagalvok.

“Nei akis neregėjo, . 
nei ausis negirdėjo, nei in žmo
gaus szirdi neinojo ka Dievas 

lyra prirengęs tiems kurie Jie 
myli.” t'”’"

Sžis nuoszirdtts iszpažinimas 
moeziute

Magdute,

M

letu
< t

re?”
nesi bara

“Mama
teisinosi Magdute,

O gal su savo numyle- 
nopasiduo- 
“Toli gra-

J t

Arthur J. Weaver naujas^ubenaturius 
kuris buvo aprinktas per milžlniszka skaitlį balsu.

i •

išrado 
Vartojant 

raszoma <'mašinėle 
New A’orke arba Washingtonc 
vyras gali 
straipsniams in szimta 
dauginus laikraszcziu

sustatyti raides 
arba 

visojo 
dzalyj<‘. Ateityje prie laikrasz- 

žinogus

virsz 
seko

ežio rasis tik vienas žmogus 
(raidžiu statejas) kuris auto- 
matiszkai priims žinias ir kita 
medžiaga jo laikraszcziui pa
siusta vidlomis arba per radio 
isz tolimu daliu.
Naujas metalas “berryllium” 

produkuotas. Yra du syk sti
presnis už plienu bet svėrė ma
žiaus, yra toks kietas kąd gali 
plauti stiklą. 400 arklines jie- 
gos motoras isz to metalo butu 
toks lengvas kad vienas žmo
gus lengvai pakeltu. F.L.I.S.

A. J. SAKALAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIU3 

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

sujiidino. 
“Magdute,” tarė jinai jaiit- 
riai apglebus savo anūke, “nie
kados asz tvirtai netikėjau, ta- 
cziau tu suteikei man išgan
inga pamokymo. Jei leisi, su
teiksiu tau pinigus paramoa 
tavo misijų reikalams. ‘Prabj-

giliai

tyje pinigai buvo mario Dievas, 
dabar ir asz troksztu ka nota 

kad užsipelnyczlan 
—-Laivas, 
--—-u-...

.< i % m

nuveikti,
dangaus laime.

I

*<
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NAUJI KARISZKI BALIONAI.
Sztai naujausio budo karlszki balionai naudojami per

■ ■ 1

Iszieszkojimai.
Daug nuveikta ir daug tra

gedijų iiivyko geografijos ir 
iszieszojimu dirvose. Wilkins- 
Eileson nuskriedimas isz Aias- 
kos in Spitzbergenhi 
sziaurino žemgalio tuoj
baisia Nobile orinio laivo ke
lione kuomet žuvo keli garsus 
tyrinėtojai, ju tarpe Roald 
Amundsen’as.

Buvo daug ekspedicijų in 
mažai žinomas Chinijos dalis, 
in Africa vidurv ir in Pietų 
Amerika.

Jūres irgi turėjo ko nors nau
jo paaukauti kilaneziui apsz-* 
virtimo fpndui. Nauji miera- 
vimo instrumentai dbar naujai 
sprendžia pasaulio svarsti ir 
forma. 1

Pa t > pabaigoje. metu Koman-

ju tarpe

1

Palaidojlrtia

U

I

Nuliudimo valandoje suteikiam 
geriausi patarnavimą.
atliekam rūpestingai ir gražiai, hu
site pilnai užganėdinti.

dorins Byrd ir Kapitonas Sir 
Georgo W. Wilkins vedo dvi 
ekspedicijas in pietus.• i

t
• - i

r • lU'

Isz Mahanojaus jeigu kas parei
kalaus mano patarnavime tai taib
tižiu man tėlefonuoti o pribusiu tn 
dmlmts mlnutu. Telefonas 872.

Vokiszka kariumene, kuris turi gazolini motori ir nereikalau
ja būti pririštas ant virves. Tieji balionai yra naudojami ant 
susekimo nevidonu pozicijos laike kares.

te

ATSAKIMAI.
f

A. M. Shenandoah, Pa.
Tamistos daneszimas nuėjo iri 
gurbą, nes nebuvo paraszo ne 
adreso isz kur jisai atėjo. Pa- 
raszas daneszejo yra redakto
riui reikalinga, nes tas parodq 
kad daileszimas yra teisinga^ 
ir užtvirtinantis, bot daneszejo 
ar daneszejos pravardes nie
kam neiszduotn. Szkada t ainis-
tos darbo, bot kita karta nouž- 
mirszkie pasiraszyt.

SKAITYKITE “SAULE”

IN KENTĖTOJUS
Gerklinis kataras, Bronldtis, Ger

klinis koBUlis, Sunktu kvepartaiaa, 
Katarlukai kurtumu, Ullmas gal
voje, Priešakinis palvos skausmas. 
Neužmokama gyduole vartojama 
su stebetine pasektu* per 80 meto. 
Preke 25c per paesta. Turi rustb 
kožnam name. Issrasta ir parduo
dama vien tik per 
THE 1 
724-738

a

HAMPDKN LABORATORY 
ne Mulberry street 

READING, PA.
- i—i m Mm i'riHMra.'fW.Mr.r'aaJ
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Kvailas
Franas

■ - «- ■ ■ ■■ -
Slėnius upes Nerio gaivino 

gaidos-ir balnai invairiu bali
niu sparnuotu gyventoju. Vi
sa dalia Somų krantu upes kaip 
fino Pelkiniu balu iki Zaiku 
Aambejo kaip staiga kanklių 
užgauta pirsztais kanklininko.

Buvo tai rytmeezio valanda, 
dangus grynas kai-kur sumar
gintas balaganais skaiseziais
debesėliais, kaip kati szypsojo
si Jauna Balandžio saulute, dar 
nopasikde, isz saVo naktinio 
pasihtio, rytu szalyjo tolima 
aikszte pradėjo ka tik dar raus
ti, po tam gelsti ttdeant auszrai. 
Ant visos aiksztes dar gulėjo 
ha’ktios rtibas. Nuo balu ir pel- 
kinu kilo tirsztas baltas rūkas 
ir temdo regykla net sulyg pa
čiuos Bebrus. Vėjelis tik rot- 
karučiai lengvai dūsavo, besi- 
ŽalstVdama su stulpais ruko, ar 
bueziuodamas lygu pavirszi 
ažereliu ir sznabždejo su jaut
riais kalavijais ir viksvom au
ga neziom pavandeniuose.

Tuose tai kalavijuose ir viks
vose skaml>ejb 'linksma bila 
paukszcziu; ten birbino, 
sBViipe, ten gaigalas rėkė, ten 
Apicge pempes, ten balsas ti- 
tilviko, ten naro, ten novos puo- 
Innccios kartas 
vandeni ir 1 
nugsztyn su savo lobiu, ten 
riksmas kekszto, ten gerves ir 
kitn nesuskaitomu baliniu gy
ventoju, o visi tie halsai buvo 
taip sumaiszyti. taip in va iriu- 
hivairiausi, kad kurtino tyku 
niuniavima ukanezios upes.

Sztai isz vienos vietos pasi
kėlė būrys laukiniu aneziu, rė
kiant savo nemcliodiszkais bal
sais ir plojant sparnais, bet ne
lėkė tik suko aplink ta vieta, 
kurioje matomai nakvojo, kaip 
su žingeidumu prisižiurineda- 
mos in ka toki ant žemes.

o ten negalima 
Bet mH rukus isz

ten

nuo karto in 
kylaneziosvėl 

savo

KAIP JUM PATINKA SZITA STENOGRAFE?

tingu sutvarkinimu ir surėdy
mu, tai rotorių per kuriu mislis 
peroinudsz paprast i nu gaivu in 
gcnialiszka grtlvii.

Žmones ktdmieczini

I

Berlyno tūlas daktaras iszrado szita maska del tuju kurie- 
turi dusuli ir turi dirbti ant savo užlaikymo. Mnska užsideda 
ant burnos, paipn yra pridrutinta prie dėžutės kuri pristato 
sveika ora del dusulingo darbininko, o neezystas oras iszeina 
in tam tikra perskyni.

mažas
Pranas

sakes tas mažas pauksztelis 
kaip tas Franas ant kranto 
upes iszaugo lyg nendre, kaip 
ji, kaip bobos sako, gerves liz
de liubavo rusalka, kaip vasa
ros lui'kc rūpinos savo gyveni
nio užlaikymu, 
buvo motina
žiema, m i e 1 a sz i rd i nga
žmonių maitino, kai{) pasiliko 
“kvailiu.
daug apie nelinksma, arba sun
ku gyvenimą Frano, kaip sma
gios jam buvo nakvynes žiemos 
laiko ne sziltoj stuboj, ne pata
le, bet kur pasienyj ant vėjo ir 
szalezio, kaip gera ir didele ju turėjo vyžus isz gluosniniu

kaip jam upe 
vasaros laike, o 

ranka
1 ? Gal butu pasakius

kaip gera

Po valandeliai žoles prasi
lenkė ir isz ju iszHzliaužo kvai
las Franas. Nusipurto, isz^itai- 
so, puume ant pccziu irklą ir 
nuėjo linkui upes kranto prie 
laukianczio jo luoto.

<Buvo tai vyras 
ūgio, sausas kaip szaka iszdžiu- 
vusio medžio. Marszkone joke 
snplyszusi nedaug tegalėjo szil- 
dyt ji, kadangi veidas jo buvo 
pasmeles ir smakras drebėjo 
nuo szalezio. Storo audeklo ne
skalbti marszkiniai, tokios-pat 
kelnes nedenge viso jo kūno, 
kuris žibėjo pro skyles. Ant ko-

J

vidutinio

Žmones kaimieczim nors 
juokinsi isz paikszo, instinktu 
vienok ntjauezin kokia tai pa- 
guodone tam paikszui ir be
veik laiko ji Už ka tekio ne- 

l paprastino, noprigimtinio ir ne 
kurta burviszkai tiki, kad ja
me — kvailyje, yra kas tokio 
migsztėsnio, ko jiems trūksta. 
“Kvailas” tai pnliaudi reisz- 
kia beveik tiek, kiek “iszmin- »
ežius,” tas beprotis no karta 
buna pas žmones protingesniu 
už iszmincziu, tfk 'kitokiu bildu 
naudoja jis ta saVo iszminti ku
ri nėra semta isz knygų, ne 
mokslo, vien isz kito pasaulio 
jam duota.

Kartais kvailas nėra k vai-' 
tik nelainiinguoliu, 

apleistu ir patiiekintu. Daug' 
“gema” beproeziais, 'bet dau
giau beproeziais padaro skau
dus datyrimai, nelaimes, skaus
mingi apsirikimai, r

Tas, ku kiti vadina molan-' 
cholija, desperacija, sielvartu, 
apatija, nesirūpinanti pažinti 
duszia žmogaus viską ta vadi
na beprotyste, paikyste.

Esti tikri kvailiai, kurie ne
tiri pažysta savo ’kvailumo, ku
riems iszrodo kad iszmintin- 
giausi, kurie 
kauta vadina

tas beprotis

liti, vien

visus su neapy- 
kvailiais” — 

tie' tai idijotai, tie boproeziai. 
Toks neapkeneziamas ir teisin
gai paniekinamas tas tik gali 
but vadinamas kvailiu bepro- 
cziu.

Kvailas žiuri savo akimis in 
svietu kartais rūstingai, kar
tais iszjuokiancziai, kartais 
akimis kuriose matos jo du- 
szios tulžiu 'kartybe, khrtais 
vėl akimis pihidtns liūdnos iro
nijos, tai vėl Vdidas jo apsi- 
niatikia melancholija, kartais 
praspinsta geismu, tai vėl pa- 
mnilcs sviet iszka niekyste in- 
smeigia spindulius savo akiu in 
žemo, kurio snrisza jo duszia su 
nežvmiszka regykla ir kaip kad 
žiuri in savo kapa, in atverta 
jam iszcziu jo motinos žemes* 
Nekarta Ant paikszo veido ma
tosi kokis tai kudikiszkas lais
vas gyvumas, kokia tai links
imu gyvybe jo misi i u, ginidan- 
czin jo duszioje tuszczia 
džiaugsmu nuo kurio prie asza- l

iszjuokianeziai, I

PA JESZKOJIMAI
Asz Juozas Petrąitis. pajbsz- 

knu savo broli Anhma Petrai
ti. Isz Lietuvos paeina isz Su
valkų Gubernijos, Starapoles 
Pavieto, Vandenin Kaimo,* nuo 
Rudos. Turiu su juom labai 
svarbu reikalu už tat tegul kas 

• •• 1 y• 1 1

Kii juom labai

apie ji ka žino arba jis pats
atsi^zaukia po adresu:

Joseph Petraitis
1150 W. Calhoun Avė

H if ” r ’’ g 'i • ”1 > V

♦

lt) Springfield, 111.
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Nuo pavietrei iv vainos, 
Ir nuo merginos hrajavos, 

ratai? arti'jadp arti liiidnaH. Į mergina,
tis nuo linksmybes.

Tokiu džiaugsmu praspindo 
szioj valandoj veidas kvailo 
Frano, tokioms akimis žiurėjo 
jis in szi svietą pilna stebuklin
gu grožybių, pilna niekyseziu 
ir tusztybiu, žengdamas kran
tu upes Nerio. Brido gausiai 
aprasotoms žolėmis, besiszyp- 
sodamas linksmai in giedra 
dienele, kokia pranaszavo gra
žiai tekanti saule, besigėrėda
mas smagumu kokis ji apsiau
ti nėjo dabar, kvėpuodamas 
skaniu kvapsningu oru.

Žiūrint ant jo siauros kruti
nės, ant jo laibo liemens, ant 
guviu ir patogiu judėjimu ga
lima buvo sprenst kaipo hpiė.

jo

' Įsikurt niek 
bnvo mntvt. 
tarpo žolių iszsikiszo žmogisz- 
ka galva, be kepures su pal- 
szais «utars7.ytais plaukais.

Ta galva buvo ant ilgo kak
lo. Kakta pridengta bnvo il
gais, snlyg brnvu pakirptais 
plaukais, ka tik žydrios akys 
blizgėjo. Veidai buvo indube ir 
tuo didesne daro smaila Uosi; 
lupos placzios ant kuriu mato
ma buvo kokia tai liudnastis ir 
susirūpinimas, o dabar platino 
jas dar kokia juokinga szypse- 
na. Ta galva tarp sudžiuvusiu 
parudusiu pemVkszcziu viks
vų, nendrių ir kitu invairiu 
augsztu "žolių kaip tai insta- 
bitri iszrude. Ant to origina- 
liszko veido pažymu buvo 
apart kokios tai puikystes 
skausmas puszios kuris giliai 
buvo paslėptas ir pridengtas 
kvailiu szypsena. Akys dvejo
pai reiszkiancziai žiurėjo in 
buri žingeidžių aneziu, kurios 
matomai del savo žingeidžių 
nusileido žemai ir skrajojo ap
link kupstą viduryje kurio isz- 
kiszta isz tarp žolių buvo ta 
galva. 8zale ant karklyno krū
mo azakeles tupėjo mažas 
pattksztukas ir kraipydamas 
galva žiurėjo tai viena tai’kita 
akute visai be baimes in >ta 
galva, kurios taip persigando 
niitys ir savo balseliu kaip 
kad sake:

— Kogi bijot! Kogi bijot! 
—- Juk 4ai galva kvailo Frano. 
Taip, tai jo galva... Kogi bijot, 
kogi bijot ? Pažystu asz ji ge
rai, ttti jis... Luotan gula kas 
vakaras, isz luoto keliasi kas

Ko bijot, *ko bijot!

pažymu 
tai

savo

jam buvo mielaszirdyste tu, ku- karnų, per peti perkabintas bu- 
marszkonis dryžas krepszis. 

tvarte pernakvot. I Galva buvo nuoga.
Kvailiai beveik 

muose / 't num 
vaikszczioja be kepures žiema 
ir vasara.

Saule ji d( 
na, 
bo 
ežia to vi^ko.

Atstumtas, paniekintas, isz- 
juokiamas žmonių paikszas vi
suomet ncszioja atidengta savo 
galva lyg nuolatos besiskuns- 
damas ir boiszreiszkinedamas 
Dievui savo vargus ir sunkeny- 

, nedangsto to^ 
galvos ne laike 

laike giedros ne
X

daleido jam po pastoge vo 
kluone, 
Gal tas

ric
ar 
paitksztelis goriausia 

atjautė kaip gera jam buvo ta 
saulute, kuri sutarpino ledus ir 
sniegą, žeme papuosze žolynais, 
o jam suteikė 
kaip mylėjo, jis 
dorojo jam 
jam valgomus vaisius, kaip 
skanus ir brangus, brangus la
bai brangus jam buvo szmote- 
lis juokios duonos pado vanotas 
mielaszirdingos rankos. Kvai-

Franas
4 4

ziltas dienas, 
ta žeme kuri 

uogas ir kitokius 
valgomus

atėjus vasarėlių i 
laimingu”... kadangi 

turėjo viską kas jam reikalin
ga buvo del užlaikymo dvasios 
krutinėję, del užlaikymo gyvy
bes savyje. Ta jo gera upe — 
teviszke, buvo jo namais, buvo 
jo motina kuri maitino savo žu- 

girde

visur 
atsižvmi

kai- 
kad

•gina, lielustszlapi- 
vejas džiovina szaltis gnai- 
ir kutena, o jis kaip nejau-

las 
jautėsi

vimis, kuri

“moti-
upe, ta žemele deranezia

bes gyvenimo 
savo kvailos 
audros, y 
diena, ne miktyje, ji visados 
at idengta žmonių piktai pajuo
kai, atidengta saules, meno ir 
žvaigždžių spinduliams gal ta 
galva nuo tu spinduliu dan- 
giszku szviosu nekarta ima'to
kia szviesa, kokios iszmintili
gos su puikybe stirojanezios 

puikybe sprandu 
apie 'kokia ne sap-

ne
naktyje

su

karta kaip 4 4

galvas nendrių

savo szaltu 
vandeniu, liūliavo vilnimis gu
linti arba sodinti luote. Gal tas 
pan'ksztelis butu pasakęs, kaip 
labai myli jis ta savo 
na“
jam maišia, tu saulele duodan- 
czia jam sziluma; jis mate ne 

kvailas” Franas 
glostydamas juodas aksomines 

glamonėjosi su
jom. kaip nekarta žiūrėdamas 
in tekanezias srioves lindo, kad 
bėga nuo jo ir jau daugiau'ne- 
sugrvzla, kaip kalbėjo kartais 
gana ilgai su skaisezia Saulu
te, byrant stambiom skais- 
cziom 
nekarta glaudėsi prie szaltos 
krutinės juodos žemeles, kaip 
kad’kūdikis prie motiniszkos Į" .. .. ... 1 ... isz

byrant 
aszarom isz akiu, kaip • 

prie

gos
ant papustu 
nesupranta 
nuoju.

Galva paikszo isz kaimo tai 
studijos begalo akyvos. Kar
lais ta kvaila galva buna galva 
l’ilozofo, kartais poeto, o visa
da galva Lozoriaus.

Joje atsimuszinoja 
liūdnas paveikslas vargo kieto 
praszezidkeliu gyvenimo, ir vi

gai vos

visas

paprastai kaip •krutinės. (>t,
kvailas... Juk žmones, protingi 
su kvailu neužsides, jam ju 

szaltesnes negu jo ’ 
žemes, kuria taip

kvailu
krutinės
“motinos”
Franas vadino...

Krunąs dabar žiūrėdamas in 
iszsigandusos jo antis, lyg savo 
akimis kėliojo jas, kad berei- 
kalo bijo — juk jis joms skriau
dos nepadarytu

Bet tas beprotis, tacziaus to
kiu pramintas, kad vaikszczio- 
ja pablndes, kad kalba su že
miu, vandeniu, 

negyvais’ 
turi

veju ugnimi ir 
” daigiais ir 

, a...» savyje k a tokio 
gaivliamo, Imrviszko, kuris ne 
karta būna apuszĮalu ir prana- 

mataneziu ir jauezianeziu 
iszminlingi nemato ir

visuis “ 
kūnais

szu, 
tai, ko 
nejauezia — tas nyužsipelni aut 
paniekinimo.

Nužemintas, alkanas, apip.lv- 
szos, apleistas imponuoja ma- 
jestatu savo beatspirtiugumo 
beginki i ngumo, savo laisve bė
ru bežingnmo, kuris nereikalau
ja teisintis priesz žmogų už sa
vo prasižengimus priesz Dievu, 
kadangi jam davė Jis ta dova
na, L... 1 11.
niszko sūdo, kuri iszduot tei
singai tegali tik vienatinis Die
vas.

kad Iiuosas yru nuo žmo-
♦'s

I
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rytas...
Kvailas Franiv*... Ko bijot? —

’Ko bijot <
Uttei nutilo HHHHH 

piiuktffitclio; maža ju akutė isz- 
vydo kabanti padangose vana
go, jesrkanti aukos, purptelėjo 
ir pMinere lyg lydeka vande
nyje in tankia žole, pasislėpda
mos ano neprietelio.

Jaigu ne taigai butu galima 
ifirait^rt ■

cziulbesys

isz

si sapnai tos kvailos 
im.tabns, gražus, nekalti kudi- 
k’szki. Isz tu liūdno veido, isz 
tu suvytusiu nusiszypsojimu, 
.. z tu nuilsusiu akiu viziu, 
isztrysžka urnai, netikėtinai, 
gyvas szallinis kokios tai auk- 

gyslomis ikiaurai žemes 
vaikszeziojanezios mislies, ko
kio tai jausmo, blizganezio 
auszros 
vargiai rasis pas žmogų savo 
augsztinanti.

Galva paikszo dažniausiai 
apžėlusi plaukais karp linu va- 
laknais: tarturniai tai kuodelis 
rusalkos, isz kurio nematoma 
ir paežiam aikszui ranka ver
pia ilga, nesumieruotinai ilga 
siūlą dūmojimo ant dalyku, 
mislijimo apie duigtns, kurici

nuilsusiu 
urnai >

so •kiaurai

jnusmo, 
szviesia skaistybe, kas

l 9 9 9

Tuom tarpu saulėtekis dege; 
aukso saulutes didelis skrytu- 
lys iszsirito ant, dangaus ir jo 
spinduliai iszsklaiste rytmeti
ne tamsa ir padare rytmetini 
raka mažai matomu, o galuti
nai ir 1 
taipgi savo spindulius ant ly
gaus upes pavirszio ir tartum 
paauksavo. Visi balsai nutilo, 
tik hipos stirojanezios galvos 
nusijuokė linksmai) o>galva pa- 
sidniriuM in abi puses dingo buojanoziu savotiszku Utfdu

nežino kaip insiskvorbiu in ta t « « a 4 • ‘ 1 • a •visai iszblnszJke. Mete kvaila galva, ta mišlis painįo-. 
jasi ir vei'kia nenuilsaneziai, 
uždegta liepsnojo ir dega nubu- 
dinta, yoržiusi isz gilmes du- 
szios, skrajoja ir tveria.

Galva kvailo su ta betfidar-

jasi ir veikia nenuilsancziai

r* Al

X

Tai kaip daugelis ir gana. 
Mat brolis parsitraukė, 
Ir labai sesutes lau'ke,

Na ir pribuvo, 
Džiaugsmu buvo.

Sesutei labai gerai, 
Ba atsilanko vyrai, 

Alaus kožnas fundina 
Gerk 'kiek nori mergina.

O kad in fabriku eiti nenorėjo 
Savo broliui kalbinti pradėjo 

Kad šluba paimtu, 
Daigtus nupirktu, 

Mat, kaip namu uždės, 
Tai gyvent pradės, 

Burdingierius laikys, 
Isz to apsitaisys,

Ir butu buvo viskas gerai 
Kad, neapsiverstu smegenai, 

jaunikaiti nebaigusi dvieju dc-Į Karta isz darbo biolis paiejo, 
selku metu, bet žiūrint ih jo ,
veidą ant kurio laikas ir datv-’ su<^ie^cJ0♦ 
rimai paliko savo -ženklą, gali
ma buvo suprast kad iszvaižda 
jo paveikslo ir judėjimai mo
juoja, kad jau tai ne jaunas 
nedatyres jaunikaitis.

Jau tai tok i s tipas tu
kad negalima isz iszvaiz- 

dos sprenst apie ju senumą, 
kartais jaunutelis iszžiuri lyg 
senis, kartais sopas, kiiip vai
kas,

pilna niekyHcziu

dabar 
p

J

X
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' Asz Kristina Dudiiiskiute, o 
po vyrui. Barkauskiene, paei
nu isz Simno parapijos, Bambi
ni nku kaimo, pajeszkhu sesers 
Jevos Dudinskiutes o po vyrui 
Czyžiauskiene, pirmiau gyvčno 
Anglijoje dabar nežinau kur. 
Teipgi pajeszkau dėdės Ignoto 
Dudinskio pirmiau gyveno 
Baltimorej.
ant adreso: (t.5
Mrs. Kristina Barkauskiene,

Frackville, Pa.

pirmiau
Tegul atsiszaukia

Box 123, r

Pajeszkau savo broliu Anta
nu ir Miku Laikausku (Las
key). Kitados gyveno Shenan-
doali, Pa. Paeina isz Suvalkų 
gubom i jos, Kalvarijos pavieto, 
Būdaminos parapijos, Szeszta- 
kavo kaimo. Tegul atsiszaukia 
ant adreso:

John Laskey,
Bo« 392

(J18

, Gilberton, Pa. I
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Ir kaip in šluba inejo

X

Jei sesutes, nei daigiu nerado 
Nežino in kur iszsibaladojo, 

Niekas nežino kur dingo, 
Taip kaip in žeme inlindo.

r Ir burclingidriai parėjo, 
Bado stabu tuszczia ne valgyt 

neturėjo, 
O kaip naktis atėjo,

Aut, grindų visi gulėjo, 
[r miegot negalėjo.

* * *
Vienam mieste arti Nuvai’ko, 

suko, kad|Ten bobos didėlėje netvarkoj, 
O kad girtuokles tai girtuokles, 

Gere per midlas dieneles, 
Kaip Subata ateina, 

Tai jau gerymas nepasiliauna 
Tada jau buna be valdžios, 

Girtos kaip bestijos.
į Toji kuopa susideda isz 

keturiu,
| O gal tik isz dvieju,

4 4 pa ik-

kartais sopas, 
kurio jaunyste da neSu- 

vvtus.
Apie toki žmones

“Szventas Jonas žvilg- 
” mat žinoma’yVa, kad 
evangelistas prilygintas 

erelio, tikrai kaip erelis

kimu slėpdamas

ant jo 
telojo, 
'asai 
prie 
•{vvenanlis ant uolu neseno sa-
vo skaiseziu 
unžiu savyje

Vargas su badu paikszui ar
timiausi draugai, 
beveik niekad jo neapleidžia
daboja ji nuo priepuoliu.

— :Toliaus bus:—

kadangi jie
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Gerai nežinau, 
Ba heskaieziau.

Tik tiek, kelios Lietuves
Maiszosi ir gyvanaszlcs,
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SZLEBES PADARYTOS 
ISZ MEDŽIO.

Miss Julije Martin yra pasi
rėdžius in szlebe ir skrybėlė pa
darytos isz medžio. Julije dir
bo ant savo parodo per kelioli
ka menesiu idant stoti ant pa
rodos iszdirbystes medžiovHu- 
quiamf Wash., už ka aplaike 
pirma dovana.

A? RAMANAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

28 Frack St., Frackville, Pa.

Ii

O ir viena mergina, 
Tai pulkelis puikus gana, 

O jaigu alų ir namine punta, 
Tai szirdeles ir tunka.

♦ * , *
» ■ ’ *. ■

Oklahomoj privirė bobeles 
buizos, 

Net dvi baczkas ant veseilios 
Bet. paliemonai atėjo, 
C^iaka lauk iszliojo, , 

Arcsztavojo bobele ir keturis 
vyrus, 

Užstate belos, po tris szimtus, 
Nežino kaip pro va iszeis, 
Gal bobeliai sėdėt pareis, 

•Biznis no kas, 
Oi tas ežiukas.

♦ ♦ ♦

Kad jus Mahanojietes protą 
turėtumėt,
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Paul.Mniwurm isz'San Diego,. Kalifornijos, padirbo szi- 
ta nepaprasta oroplana kuri pavadino “Flyworm,” kuris turi 
viena motori viduryje o kita po apaezia, Maszina turės 80 
arkliu pajėgu ir bus varoma panasziai kaip lekioja paulksz- 
cziai.

Flyworm,
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Boll Telefonas 172

3-ozia Procentasuž juau pinigus ir<augtunas dei
pinigua, yra gerinus negu 10-tas Procentas, be jokio

v * * J
naogumo.

I • • -j”, ' ■ . v

mok* 8‘caia Prccenta už jusą sutaupytus pinigu* ir tą

■°” 1'

MERCHANTS BANKING TRUST CO„
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Tai naktimis bambiliais ne- 
sitrankytumet, 

Lukaut —^nustokite, 
Mamules klausykite, 

Ba dzievaž kožnos vardu 
užraszau, 

Ant atminties sau pasilikau.
* ♦ «

'l’renlono moteriukes mitin
gu nedarykite, 

Kaip vyrai in darbu iszeina 
susivaidykite, 

Kas isz to, pecziai užgosyti 
Disziui bemazgoti, 
Moteriukes zujo ja, 

Per dieneles girksznojn, 
Jaigu pataisos no bus, Fll t • 1 1 <1

rr

s*

•ūma kas*kart augau didyn. Yra Ui saugiau ir geriau

1
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4MILL & PATTERSON STS
ST. OLAIR, PA.

BoU Telefonas 1430-R

Iszbulsamuoja ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Padrebus paruo- 
szia nuo papraseziausiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius del 
laidotuvių, vąšeliu, krlksztyniu ir 
kitiems pasivaŽinSJimams.

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABOR1US MAHANOY CITY

vv

į

Laidoja kunus numirėliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, kriksz- 
tiniu, ve sėli j u, pasivažinėjimo ir t. L 
S20 W. Centra St. Mahanoy City* Pa.
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K. RĖKLAITIS Ą 
LUtuvisskae Graborius J 
Laidoja numirėlius pa- J 
gal naujausia mada Ir a 
mokslą. Turiu parelbi- 1 
ninke moteroms. Prlei- M 

oi 
y

Jaigu pataisos no bjus, 
Tada kocziolas darbo bus.

-*> ■■ III .11 n

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas

I

nunoB preke*.
JSISor’mi, r*

e

dėl žmogau h kuris dirba ir czedina.
pinigus in azita Banka o persitikrinsite ir matysite
« ■ a m. a * * • ' • ’ ' T '•**'

Dekite savo * tAla w.
>•(>« M ARKET KT . 

tarauta. rv.
ziulbesioUankuinyne nendrių^ viksvų ir
Uk. t J A A 1 ? _ 1 . I * # _ l . —■ t A. - JM t ■> A k

Gal britu pu-! smilgų.
' lumJtwtclio visa istorija to dideliu su pūkuotom galvom

. SS /Inl l.aAA.-. Mn •uniiL.il-kvallo Frano. f t

fontazija, su tuo ‘nepripažini
mu “tvarkos” svieto, nepripa- 
žinstanti mokslincziu iszmin-

kaip t&i pinigas angą su padauginimu Rięoejito.

y

T*

Dentistas Mahanojuje.
Ant Antro Floro Kline Sztoro

19 W. Centre St. Mahanoy City
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Oras ketina būti Šaltes

-— Petnycziojo bus Road in
go kasyklų pėdo taipgi ir Le
lioti Valles.

a.a.Laidotuves a.a. Rut- 
kftUckiones atsibuvo iszkilmin- 
gfti Ketverge ryta ant kuriu 
dalybavo daug giminiu ir pa
žindamų. Miszes atlaike kuni
gai Klevenas isz Tamakves, 
Karalius isz Minorsvillcs ir 
Kaszczius Czesna. Kun. Ka

te pasakė sugraudinanti 
pdmoksla, kuris labai sujudino 
szitdis klausytoju. Daug žiedu 
ir tnisziu likos paaukuota del

p

veliones. Nubudus szeimyna 
Rutkaucku sudeda karszta pa- 
dčkavone visiems tiems kurio 
dalybavo laidotuvėse ir lai Die
vas visiems atlygina szimtaro- 
pai.

’t Petras
(Joseph) 57 metu, buvusia kon- 
sulinonas ir saliuninkas, mirė 
A&h lando ligonbuteje Utamin- 
ko vakara sirgdamas koki tai 
laika. Velionis pribuvo in Ame-

J uozapaviczius

rika jaunu vaikinu in Gilber- 
tuna, po tam apsigyveno Maha-
nojuj kur pergyveno 25 metus 
ir laike saliuna po No. 624 IV. 
Mflhanoy avė., bet taji bizni 
pamėtė szeszi metai adgal. Bu
vo vedos du kart — pirmutine
pati mirė vienuolika metu ad-
gal, po tam vede Sanavaitiene 
kari mirė keturi metai adgal. 
Phliko penkis sūnūs ir ketures 
dnkteres kaipo ir broli Kazi
miera Cuiicage ir sese r i Lietu
voje. Laidotuves atsibus Su
birtoje su pamaldomis Szv. Juo
zapo bažnyczioje.

o—- Vincas Sinkeviczius, 321 
< Maple uli., 1 ikos sužeistas 
Vulkano kasyklose ir likos nu
vežtas in Ashlando ligonbute.

Pas Skvajeri Juozą Mi- 
liaucka atsibuvo demonstraci- 

Super Mai<l Cook Warejo Į*
Cbrp” Seredos vakara kuria
me dalybavo sekantieji: K. Gi- 
bRVicziai isz Minersvilles, V. 
Jtiodeszkai isz Brandonvilles, 
A- Krankauckai ir J. Szvabo- 
nai isz Shenadorio, J. Kurcai 
i^z Barnesville, E. Žemaicziai 
iw Frack vi lies, Katre ir Mar- 
garieta Stankevicziutes, O. Vi- 
sžinskiene, M. Grinevicziene, 
A. Tamulioniene ir F.W. Bocz- 
kauskai isz Mahanojaus. Poni 
Mlliauckiene pavioszino svete
lius svetingai ir vakarėlis buvo

t Katriute, trijų metu duk
rele Vlado Matulovlcziaus, 232 
N. West uli., mirė nuo dipteri- 
jos. Laidotuves atsibuvo Sore- 
dos ryta. >

•f Vincas Grigas mirė pas 
Želenauckus po 430 E. Lloyd 
uli., nuo uždegimo plaucziu. 
Velionis turėjo 50 metu, pali
ko viena broli Juozą, Now Brit
tan, Conn.

— Nedėlioję, 4ta valanda 
po piet Szv. Jurgio bažnyczio- 
jo likos suriszti mazgu mote
rystes pana Alberta Meszkiu- 
niute su Vincu Nork. Veselka 
atsibuvo pas nuotakos tėvus 
ant West Coal ulyezios.

t Per nukritimą augliu 
Ellcngowan kasyklose likos už- 
musztas Kazimieras Visockis, 
28 metu, 224 Ohio avė., ant 
Heights. Kūnas nelaimingo 
žmogaus likos baisiai stunan- 
kiotas.

— Nedėliojo poni Elzbieta 
Bružinskiene - Keliuviene, pati 
Adomo Keliaus, 420 E. Lloyd 
įdy-, 
metu sukaktuves gimimo die
nos. Buvo tai linksma diena del 
ponios Keliuvienes, nes visi 
vaikai linkėjo jai kogeriausios 
kloties ir ilgo gyvenimo. Simus 
daktaras Jonas F. Bražinskas 

Washingtono, Kranas A. 
Bražinskas su paezia isz New 
Yorko, Petras, Julije ir Juozai 
Vasilei su szeimyna, anūkai 
Ona ir Valerije Bernatoniai ir 
daugelis pažinstamu ir gimi
niu dalybavo apvaikszcziojime.
t Marijona, 67 metu, myli

ma pati Juozo Mizero, 302 E. 
Center uli. mirė Seredos vaka
ra, sirgdama koki tai 
vandenine liga. Velione paliko 
tris dukteres ir du suims. Gra- 
borius Traskauckas laidos.

— Vincas 
metu, likos užmusztas 
Diamond kasyklose kada da
ly pst ėjo ei ek t riki ui d vata.

Mare Krasauckiene, ku
ri likos arcsztavota už rod ima 

kojelių ant uli- 
likos paleista ant liuosy- 
nes Kochas nusprendė, 

kad tai ne yra jokiu prasižen
gimu rodyti nuogas kojas, nes 
jeises galima matyti 
visur ir tai ne tik 
augszcziau keliu, 
likos paleista namo.

nukritimą

apvniksztinejo savo GO

isz

laika

19Antanaitis, 
Black

linksmas ir draugiszkas.
FARMA ANT PARDAVIMO.

Parsiduoda pigiai 47 akeriu 
fėrma su ^jvisoms maszineri
joms ir gyvuliais. Gyvuliu yra 
•J frkliai, 4 karves, ir t.t. Atsi- 
bZaukito pas: (lt.

‘ A.0. Klingeman,
Locust Valley, Pa.

*

ran-

Atsi- 
(11.

PARSIDUODA.

< .Visos skrybėlės kurios 
dasi ant ranku ir visi inrengi- 
mai skrybėlių sztore.
smaukite ant adreso:

Dennis,
221 E. Center St 

M a ha noy City, Pa.
Apsisaugokite Influenzos

Kosuliai ir Perszalinmai. Nau
dokite Dr. Whites Lun-ga 
llea-lu gyduolę ir Black Crow 
Pigulkas. t.f.
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CAPITAL STOCK >125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS >623,858.62

Mokame 8-esia procentą ant 
auditu pinigu. Procentą pride
dant prie jueu pinigu 1 SauiiO* 
1 Uepoe. Mee norim kad Ir jue 
turitumot reikale ra muau banke 
nepairam ar malas ar didelis.

G. W. BARLOW, Pras.
f. FERGUSON, Vice-Pros, ir Kas.

savo puikiu 
ežios 
bes,

sziadien 
basas bet 

Todėl Mare

PAIN-EXPEJLLER
M G U A K

A

to/N u galėk i t |
Influenza ,

Bukite pri,Įrengę, kuomet 
ema bandyt užpulti myna. H ‘j . , w ___ _____
ialimų ir Kosulių. Skaudėjimų Kru
tinės. Gėlimo Pečiuose ir paprast

,v _____  Influ*
įdys užpulti ius ir jūsų šei- 
Nrsijuokite ii paprastų Per-

iįmes, tithmo rečiuose ir papraitu ■' 
GerkUs Sk»udčjlmų. Atkreipkite | I.

f* t a CM A m ^41 A ra ^ra a t_# 1 ra A Ž --1 JR

Lojimo.
Kiekvienas j 

privalo dažnai 
EXPELLERIU

Isz Lietuvos.
• * "i «<.

SUNKI ŪKININKU, SUN-
KESNE DARBININKU 

PADĖTIS. 
J

Telsziai. — Sziais metais 
kaip sziaures Lietuvos gyven
tojai taip pat nemažiw nuken
tėjo ir Telsziu apskr. gyvento
jai. Kitiems apskrieziams nu
kentėjusioms skiriama 10 mi- 
lionu litu iMiszalpos, bet Tel- 
sziu npskrieziui ne vieno cento. •Y- ■ iia . • .* « • a « * aŽiemai artinantis ūkininkai at
leidžia daug darbininku, Raky- 
darni: fi 
neužteks.

Mums patiems duonos 
” Žiema bedarbiu bus 

daug, o isz to nedarbo kils ir
pleszimu, vagyseziu ir t.t. Žie
ma bedarbius reiktu vieszais 
darbais rūpinti. Kasgi pasirū
pins tais darbininkais, 
neturi nei vieno £cnto 
szaltai žiemai ?
PLECZKAITININKAI

INSKUNDE LIETUVI.
— Szvonczio-

kurie 
ilgai >

Szvenczionys.
niu kalėjime sėdi kelintas me
nuo Salų salgaudiszkio Vincas 
Vaitkeviczius. Jo žemes yra 
vienoj ir' kitoj demarkacijos 
linijos pusėj. Karta jis atėjo 
szion pusėn savo žemos dirbti. 
Turėdamas reikalo nuvyko Ig
nalinon turgun. Czia ji Lenku 
policija suome ir pasodino ka
lėjimai!, o kaip dabar girdėtis, 
tai irbyla busianti iszkelta. O 
kol teismas ateis, tai žmogus 
laikomas kalėjimo. Pasimatyti 
su tėvais ar giminėmis negali, 
nes jie beveik visi anoj pusėj 
ir ju neleidžia, f

•»BAU™'
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MISIJONIERIS IR
NETIKĖLIS
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<
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apie Kalėdas.
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APIE KUNIGAISZTI
KARDELI

■■■■n ■■ » ■ —ra

Senovės laikuose gyveno vie
nas turtingais kunigaiksztiR 
su savo mylim»a paeziule labai

ill 4 mi

I

I »
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BALTIKOS 
AMERIKOS 
LINIJA

Iszplaukimai 
Laivu isz 
New Yorko
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Baltic America Line, 8 Bridge St. New York,
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laimingai. Tsz jlaunu dienu juo
du no turėjo ne- vieno vaikelio, 
nes kada jau buski paseno, ap
teiki juostis Dicrvas patogum 
sunelu, kuriam davė varda 
Kardelis. Sūnūs augo labai pa- 
togai, bet kada, iszaūgo labai 
pasileido ir prndejo girtuok- 
laut, Kunigaiksidis mato, jog 
jo sūnūs labai pasileido ir jau 
hz jo geras žmogus ne gali bu
le, tada atidavė ji in kita kara
lyste in vaiska.

Bet Kardelis kad ir vaiske

Tėvas Kazimieras turėjo vie
nam dideliam mieste misije, 
kuri iszvere didele intekmo 
ant visu gyventu. Buvo tai 
žiemos laike,
Viena diena atėjo pas tęva Ka
zimiera jaunas žmogus, apie 
kuri jam likos praneszta, jog 
yra dideliu netikėliu. Misijo- 
nieris tuojaus pažino ant kart, 
jog nieko isz jo nesitiki giaro 
paprastu dalyku.

— Prisiartyk czionais mie- ■ 
las prieteliau — paszauke 
nusiszypsojimu ant jauno žmo
gaus, kada tas radosi su rnisi- 
jonierium— nesibijok, nopri-

tavo in spaviedi. tarnavo kitoi. karalystei, bet no 
jskie prie manos, pasikalbo-

su

vertinėsiu
C10

sim abudu.
Atidarė dureles nuo pe- 

cziaus, o matydamas, jog me
dis kone baigė degt paszauke 
greit:

ji no

Pakol tamista sesi, pra-

paliovė jis paleistuvaut, nes da 
labiau pasildido. Viena karta 
prisako vienus isz senatu, kad 
iszstatytu visa vaiska ant plc-
ciaus, nes karalius nori peržiū
rėt vaiska. Kada jau vaiskus 
buvo iszstatytas ant plociaus, 
tada karalius su savo duktero 
ir visu dvaru ėjo per vaiska ir

1 t 

szau paduot pora pagaliu me
džio.

Jaunikaitis nusistebėdamas 
tokiu priėmimu, 
szyma tėvo Kazimierio.

— Indek, praszau tavęs in 
pecziu, nes gylei.

Kada tas indestinejo 
in pecziu, prilaiko Tėvas Ka
zimieras jam ranka teip, 
tas palaike ranka kėlės sekim- jis pribuvo in paloci, karalaite 
das pecziuje. Jauniikaitis ‘rik
telėjo baisci o atszokes kelis 
žingsnius paszauke:

iszpildc pra-

medi

jog

žiurėjo. O kadii karaliaus duk
tė pamate Kardeli labai ji 
pamylėjo ir davė ji jam savo 
žiedą. Kada jaxi po apžiūrėji
mui vaisko, kakalius su savo 
duktere ir visu dvaru sugryžo 
in paloci. Tada karalaite lie
pė paszaukt Kardeli, o kada

Žmogui reika
linga butu paszalpa, nes kaleji-i 
mo valgis menkas. .

Szitas žmogus pleczkaitįnin
ku iszkustas. N. Lietuvoj vie- 

pleczkait i įlinkas norėjo 
iszsiginti kas esąs. Tuo tikslu 
jis norėjo gauti valscziaus gy
ventoju nutarimą, kad niekur 
nebuvęs ir su pleczkaitininkais 
nesidejes. Bet Vaitkeviczius 
ir dar kiti nesutiko pasiraszyti. 
Todėl lyg tik Vaitkeviczius at
vykęs Lenku pusėn, pleczkai- 
tįninku buvęs inskustas, kaipo’ 
faszistas ir Lietuvos sznapas.
A. A. KUN. J. RUDMINAS.
Lapkr. 25 d. sugaudo liūd

nai Aluntos bažnyczios varpai 
pranoRzdami liūdna žinia, kad 
jau atsiskyrė su sziuo pasau
liu visu gerb. kun. Rudminas, 
kunigavęs 40 metu.

Buvo tai tyraus budo. Kiek
vienas gaudavo patarimu ir pa
guodos. Arisuomot rūpindavos 
bažnyczios ir parapijos reika
lais. In laidotuves susirinko 
nulindo gimines, penki kunigai 
ir didele parapijiecziu minia.

nas

___________ j.---------- -----  
mylimu, o palikus viena tarna 
liepe niekur neeit, pakol jiji 
pas kuningaikszti.
sugryž ir nuvažiavo in paloci

Kada pribuvo in paloci, tat 
kuningaiksztis priėmė ja su 
dideliu paroda ir tuojaus lie
pe pagaminti puikius pietus.

Kada sėdo visi prie stalo 
pradėjo visokias sznekas szne- 
ket, teipos-gi ir karalaite tarė 
in kunigaikszti:

— Ar jus ne turite vaiku?
Kunigaiksztis atsake:
— Neturim.
Tada karalaite velei tare in • •

Jis velei atsake:
— Jog neturėjom ne vieno 

sunaus.
Kada pavalgo pietus karalai

te nuvažiavo pas savo mylima, 
aprėdė ji in karaliszkus
bus ir velei sugryžo in palociu 
Kada stojo priesz kunigaikszti 
abudu, karalaite tare in ji: 

mano brangus 
nerimau,

czei! veliju judviem ženitis.
Ne ilgai trukus atsibuvo ve- 

scile, o Kardelis labai grąžei 
gyveno su savo mylima paeziu
le. Ir teip pagyventas koki lai
ka, užsimanė važuot pas sav<» 
tėvus, tada prasze savo uosz-tuojaus perstatė ,ji karaliui ir 

tarė prie viso dvaro akiu:
— Mylimas teveli! pavelik 

Ka darai kunige! ar no- man su juom ženitis, nes asz
• dabar be jo ne galėsiu gyvent, 

teip ji myliu.
Karalius atsake:
— Mano mielinuse duktė! 

ne galimas daigta.4, idant mano 
duktė butu iszleista už prasto 
Žalnieriaus.

Karalaite labai nusiminė ir 
nieko ne atsake, tiktai pripy
lė iii stiklus vyno ir prasze vi
su idant iszgertu, o kada jau 
visi iszgore, tada karalaite tarė 
in karalių:

— Mano brangus teveli! ar 
jus galite man ta gorima 
grąžyt? — teip ir asz no galiu 
be jo gyvent, kuri 
pamylėjau.

Tada vienas isz senatu tarė:
— Szviesiauses

apie szita dalyku mes ne vienas 
no galim patart.

— Ka jus sakote ?
Ant to klausvmo visi atsake * 

vienu balsu:
— Vale szviesiausio 

liaus ir karalaites.
Karalius tarė:
— Mano mieliause 

atiduodu tau ant valios.
— Karalaite 

džiaugė ir padekavojo 
tėvui. •«

Tada karalius
prie Kardelio ir pamato savo 
dukters žiedą, kuri jis turėjo 
užsimovęs ant pirszto taro in

I

— Kur tti gavai ta žiedą?
Kardelis labai persigando 

ir nežinojo ka atsakyt.
Tada karalius volei tare in

tokai proto? Ar nori mane su
deginti ?

- Gal but, mano prietelian 
atsako jam malszei misijo- 

ar tai nebūta gerain i oris; ar 
ydant isz palengvo prie to pri
prastam? Juk pekloje, in kur 
gausiesi, jaigu toki gyvenimą 
vesi kaip lyg sziolei, netiktai 
gal akus pirsz’tu tau degins, bet 
visa kuna, nuo galvos lig kojų 
degs.

Ir vela norėjo pagriebt už 
rankos, bet jaunikaitis su vi-

Tada 
kito-

som pajėgom* nesidavė, 
tėvas Kazimieras suvis 
kiu balsu tarė:

— Vargingas kudyki! Ap
svarstyk truputi, del ko nebu
tu geriau permainyt savo pa
dėjimu, negu degt pekloje! Ar
gi aukos, kokios Dievas nuo 
tavęs reikalai!je, idant prasza- 
lint taisės bausmes, no yra ga
na silpnos?

Jaunas netikėlis
nes atsitolino, bet nuo to laiko 
pradėjo apsvarstinet apie savo 
gyvenimą, — ant galo nutarė 
sugryžt pas ta mokyta Tęva, 
kuris su pagialba iszmintingos 
rodos ir iszpažinties atsikrato 
nuo grioko ir sugryžo ant ke
lio dorybes.

1 . „—.i.-ra-Į— .■ ra,*.!.,*—■

SKAITYKITE “SAULE”

atsisveiki-

su-

asz labai

karaliau!

kara-

vio ir mylimos pacziules, idant I 
jam pavelytu atlankyt tėvus. 
Tada karalius davė jam tarnus

in kelione, nes
Tada Kar-

ir iszleido ji 
liepe ilgai nebūt, 
delis meilei atsisveikino su sa
vo mylima paeziule ir uoszviu 
iszkeliavo.

Ir teip kelevo per kėlės die
nas ir privažiavo labai didele 
girre tada pavaževe taje gir- 
ro giara gala ir privaževe raz- 
baininku namus, o cze pradėjo 
temt, tada jis nieko nežinoda
mas, jog tai ten razbaininkai 
gyvena, ir apsinakvojo.

Razbaininkai
priėmė ji. 

vakariene, 
sėdo su razbaininkais kaziruot 
isz pinigu, o tarnam uždavė 
truciznos in vieta sznapso, ku
rio tuojaus numirė. O isz jo 
iszgraijino visus pinigus, rubus 
arklius ir karieta, 
laukan.

Tada Kardelis ne tekes nie
ko, ėjo peksztes pas savo tęva. 
Kada pribuvo pas tęva, tai jis 
labai persigando nes buvo la
bai apdriskęs. Tada paėmė re
volveri ir norėjo ji perszaut 
nes kada jo pati pamato, jog 
jis nori perszaut savo locna su
nu ji taro iu ji:

— Mano mielas paeziuti ne
daryk jam smerties, veluk te
gul gano kiaules, tada kunin
gaiksztis paklauso savo paezios 
ir pristato ji prie kiaulių. Ir 
toip Kardelis ganė ilga laika 
kiaules pas savo tęva.

Karalaite nesulaukdama sa
vo mylimo vyro, iszkeliavo ji 
jeszkot. Teipos-gi kada kelia
vo per ta girre, 

razbaininkus,

džiaugsmu 
pavalgo

1

m**i*

ru-
su dideliu 

Kada 
Kardelis

isz v a re ji

f — Szitas 
vyras, be kurio asz 
kada jis iszkelavo pas savo tę
va. Kuningaiksztis matyda
mas savo sunu karaliszkuoso 
rūbuose, puolė ant keliu priess 
juostis prasze dovanojimo, jog 
užsigynė savo sūnaus.

O karalaite tarė:
— No jusu sūnūs, o jus 

jam ne tėvas sėdo in karieta 
iszkeliavo in savo karalysta.

Kada perkelavo namon, gy
veno labai laimingai, o po uosz- 
vio smertei užsėdo ant sosto 
ir ilgai gyveno su savo mylima 
paczhile.

duktė!

labai nusi- 
savoApsisaugokite Influenzos

Kosuliai ir Perszalinmai. Nau
dokite Dr. Whites Lun-ga 
Hca-la gyduole ir Black Crow 
Pigulkas. t.f.

tai rimtos domės be jokio atidč- 

lenas jutų namų gyventojas 
dažnai ilsitrlnti su PAIN- 
----------- \ — ypatingai kuo

met jaučiasi pailsusiais ir gelenčiala 
ųniruti. Prižiūrėkite sušlapusias 
kojas ’ 
dus Ml ------------------------ r _
liaukite sausomis kojinėmis.

Yra Daug Lengviau Išvengti 
Todėl visuomet laikykite bonkg 

PAIN EXPELLERIO sevo namuo
se. Jis prašalina visus muskulų gė
limus ir skausmus. Viršaus šešiasde
šimt metų senumo ir jis naudojamas 
visam pasauly. Galinu gauti 35c. 
ir 70c. didumo boukutėse.

Jutų pačių vaistininkas j
rekomenduos jums 1

PAIN-EXPELLERI. 

r.A«i leicet^esa o co. • r. firm
• AOOKLYM,

— ypatingai 
lualais ir gelt

prisiartino

— stipriai (įtrinkite kojų pa- K 
PAIN-KXPELLERIU ir ap- ,

| vkam pasauly.
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Naujas Didelis 
Sapnorius jau 

Gatavas
Jau užbaigom daryt 

Nauja Dideli Sapnoriu. 
160 puslapiu, su dau
gybe nauju paveikslu, 
iszaiszkina visokius sa
pnus kokius žmogus 
gali sapnuot,
puikiai drueziai apda
ryta kietais audeklineis 

* * * OI

Knyga

apdarais. Preke su nu
siuntimu tiktai $1.50.

UtttimiimiMHHHIMMI H)

FF. D. Boczkauskas-Co.
Mahanoy City, Pa.
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PAVEIKSLAS ISZ REVOLIUCIJOS AFGHANISTANE.

į-

w

»»
if

Valdžios raiteliai apsaugoja rubežiu tarpe Afghanistano
ir Indijos kur nekurie gyventojai pakele revoliucijo priosz 
valdžia.
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666
yra tai Receptas del

Szalczio Gripo, Flu, Dengue,
Bilious karszcrio ir Materijos.

Greitai veikia. Gausite aptirkosa

Ji:
—- - Mano jaunikaiti ne bi

jok tau nieko szlekto nesietos, 
tiktai sakyk.

Tada karalaite tarė:
— Mieliausos teveli asz jam 

daviau ta žiedą, kaipo ženklą 
meiles.

Karalius, tare in Kardeli:
6

atsiliepė Karde
lis.

su

Isz kokios gimines pači-

apsinakvojo 
pas tuos razbaininkus, kur 
josios pats nakvojo ir nieko 
neteko. Nes jiji prisako savo 
tarnams, idant nieko neimtu 
nuo ju no giart ne valgyt, o ji 
sėdo su razbaininkais grajint 
isz pinigu ir pradėjo jiji pra 
grajint, bet kada pažiurėjo 
augsztin, pamate ant josios 
galvos zerkola, už tai jiji ir 
pragrajindavo, tada atsisėdo in 
kita vieta ir pradėjo geriau isz- 
grajint. Kada, jiji pagraijo ge
ra valanda, atsigraijo savo vis
ką, ka tik jis buvo pragraijas 
ir da kita tiek pinigu iszgrai- 
jo. Tada jiji liepe savo tarnams 
iszmuszt visus razbaininkus ir 
uždegt ju namus. Prisakimas 
karalaites tuojaus buvo iszpil- 
dytas. Kada visus razbainin
kus iszžude ir sudegino ju na
mus, tada sėdo jiji in karie
ta ir nuvaževo pas kuningaik- 
szti. Kada jau buvo ne toli 
palociaus pamate jiji savo my
lima ganant kiaules, tada jiji 

. su (savo

Ar teisybe!
Teip —- 
c

Tada karalius iszejo in kita
pakaju, o karalaite likus 
Kardelu, meilei kalbėjo apie 
viską. Neilgai trukus karalius 
volei sugryžo ir taro in ji:'r 

i'» 
ni?

Jis atsake:
— Esmių sūnūs kunigaiksz- 

czio, ir apsakė apie viską ka
rai UI.

Tada karalaite turo:
Mieliausos teveli, asz sa

kiau, jog jis paeina isz augsz- 
tos gimines.

Karatus tarė:
—r Mano brangus vaiku- pasisveikino įmeilei i

>1.000 TIK UŽ 60 CENTU
Ka tas tūkstantis doleriu iroofful 

reisikia, jeigu jis yra apimtas ko
kios nors ligos bei viduriu sugedi
mo? Toks žmogus yra auairaukes, ne
linksmas ir invairiu nesmagumu ap
imtas. Jeigu tokiam Žmogui ir auk
sini kaina parodytum, tai jam malo
nesne butu sveikata, negu t«s aukso 
Kalnas. Tąigi, jeigu jautiesi esat ap
imtu kokiu nors nesmagumu, tai 
greit reikalauk musu vaiat-žoliu nuo 
bile vienos žemiau pažymėtu ligų ie 
atgauk savo sveikata.

Vaiat-žoles yra nuo aekaneziu li
gų: viduriu užkietėjimo, skilvio ne- 
malimo, nenoro valgyt, strėnų ir pe- 
esiu skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), perszalimo, skaudėjimo po 
krutinę, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, szlapinimosi lovoj, ir 
kitu ligų. Atsiunak 60c. tai gausi 
vaiat-žoliu, kurios jums sugražins 
sveikata, panaikins minėtas ligas.

Jeigu kenti nervu suirimą, galvos 
skausmui, užima puayae, nuomare, 
szirdiea liga, Ui atsiunak 8Be. o getu 
si muau gausius vaistus, Uip vadina
mus “Nervu Preparatas.“ Nervu li
ga yra labai blogas dalykas, bot mu
su Narvu Preparatas užbėga tai li
gai kelia ir suteikia žmogui ramu
ma. Atsiusk 10c. o gausi musu žolių 
ir knygų kataloge. Reikalingi mūra 
žolių pardavinėtojai visuose miestuo
se. M. ŽUKAITIS,
25 Glllet Street. Spencerport, N. Y.
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