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ISZ AMERIKOS
PARDAVĖ PACZIA

. PRALOSZE VISKĄ, ATIDA
VĖ PRIESZUI PACZIA IR 

NAMUS PO TAM JI 
NUŽUDĖ.

KŪDIKIS NENORĖJO UŽ
MIGT, PERPJOVĖ JAM 

GERKLE.
Elliston, Pa. — Mrs. Maud 

Donald likos uždaryta kalėji
mo už nužudinima savo dukre
les. Motina negalėdama 
malszyt vorkenezio kūdikio, 
tai]) inirszo ir ]>asiliko nervisz- 
ka kad užkimszo burnele su 
skepetaite, pagriebė 
perpjovė jai gerkle nuo ausies

Kaimvnai 
merga i t e ir pranesze apie tai 
palicija i kuri padaro sliced va 
ir aresztavojo motina kuri 'bu
vo iszvažiavus in kita miestą.

verkonezio

lyg ausies.

ap-

peili ir

rado

trik, 
kaiti
pripažinti kaltais

kurie 
laike

nuo
Pati

Austin, Tex. — J. B. Wes
ton, maliorius, losze isz kazyru 
sn saliuninku Robertu Bid- 
well. Weston pralaimėjo o ne
turėdamas daugiau pinigu pra- 
nesze Bidwell kad už skobi pa
siimtu sau jojo paezia ir na
rna. Bidwell sutiko ant tos su
tarties. Motore taipgi radosi 
prie tuju sutartuviu ir priesz 
tai nesiprieszino. Weston po 
tam apleido taja aplinkinia o 
Bidwell insikrauste in jojo na
rna ir gyveno su motore.

Po keliu sanvaieziu Weston 
sngryžo bot paeziuliai buvo ge
rai su savo nauju vyru ir nein- 
leido savo pirmo vyro in stu- 
ba o Bidwell pasveikino ji da 
su keliais szuviais. In tris me
nesius po tam Bidwell iszva
žiavo su motore in St. Angelo 
kur susitiko su Westonn teat- 
rolyje krutamuju paveikslu, su
sibarė. daejo prie szuviu 
kuriu Bidwell pražuvo.
Westono prisipažino sude buk 
neaptarė jo persiskyrimo nuo 
pirmo savo vyro ir kad gyveno 
su Bidwell ant “vieros” Wes
ton likos nubaustas ant 15 me- 
tu- kalėjime-. • ***-

GILIUKIS VAIKO.
Imtonia. K v. — Rav Ather

ton, 18 metu amžiaus, pirko du 
losus ant lenktvniu arkliu. Po 
lenktynių pasirodė buk jisai 
laimėjo 4,621 dolerius. Kada 
aplaike pinigus nuėjo in pali- 
cijos stoti idant ji a])saugotu 
nuo vagiu, o idant gautis namo 
pasamdė sau automobiliu ir su 
palicija giliukningai parvažia
vo su pinigais.

APGAVO TEISINGYSTA 
PASIKARDAMAS 

KALĖJIME.
Wilkes Barre, Pa. — Miko

las Skesevicze (o gal Skersevi. 
ezius), 40 metu, kuriam užme
ti ne ja dvi žudinstas, daug api- 
pleszimu ir kitokiu prasižengi
mu, •ana diena apgavo teisin- 
gysta pasikardamas czionaiti- 
niam kalėjimo. Badai jisai bu
vo vienas isz tuju kuris prigel- 
liejo nužudyti palicijanta Kra- 
kauska. Skesevicze su Tauza 
nužudė taipgi sztorninka Kau- 
fer isz Plains.

vieros

Mergina nežinojo

LIETUVAITE SUVADŽIOTA 
PER BANDITĄ.

Mount Carmel* Pa. — Emili
ja Paliokiute ana diena prisi
pažino buk jiji slaptai apsive
dė su Charles Stahlnecker, 
banditas kuris apvoginejo žmo
nes szioje aplinkinėje su kitais 
draugais.
kad banditas yra vedusia žmo
gus ir turi kūdiki, o kada -du
ži no jo tai, ji pamėtė ir daliar 
bus liūdintoji kad tai jisai isz
tikruju yra tuom banditu. Isz 
pradžių ir jiji buvo uždaryta 
kalėjime kaipo drauge bandi
tu bet kada viskas iszsiaiszki- 
no, 
bes.
PUIKI

likos paleista ant liuosy-

“JAUNAMARTE.”
Springfield* Ky. — Ana die

na isztekejo už vyro naszle mi
lijonieriaus Franklin Clark isz 
San Francisko už kokio tai spi
ri tualisto W. P. Thompsono, 78 
metu amžiaus. Toji jaunamar
te ne tik atidavė jam savo ran
ka ir szirdi 'bet ir krepszi su 
keliais milijonais doleriu.
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NUŽUDĖ'JAUNA ŽMOGŲ 
UŽ INSZIURENC; BUS 

ELEKTRTKIUOTA.
t GMrs. Sara 

, 71 motin likos apkal- 
už nužudiuinia

ne 
nuo

turėjo apleisti 
idant turėtu tiesa 

'Teismą

APLEIDO KLIOSZTORI 
IDANT APLAIKYT 

1,500.000 DOLERIU.
Saint Louis, Mo. — Sesuo 

Filomena kuri privatiszkam 
mime vadinosi Miss Jean- 
Lemosnager, kuri radosi 

192G meto Gero Piemens
kliosztoryje, Los Angeles, (Ka
lifornijoj, norėdama per suda 
sujoszkoti dali turto likusio po 
mireziai jos (evo, turtingo Los 
Angeles vyno 'dirbėjo George 
Lcmesnagerio, 
kliosztori
laimėti palikta turtą.
ana diena laimėjo angszcziau- 
siam sude ir adgavo pusantro 
milijono doleriu kaipo savo da
li. Daugiau nemano sugržti in 
kliosztori nes su pinigais gali 
daugiau gero jiadaryti ne kai]) 
uždarvtiam kliosztoriaus muro.

%
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fe 41 METAS ♦

Macon
Powers
tinta už nužudiuinia James 
Parks, jauno drukoriaus, kuris 
buvo pas jaja ant burdo. 'Tie
sos Georgijus už tai baudžia 
inirezia ant elektrikiuos kėdės 
ir sena žadintoja turės už tai 
at kent et.

Sena motore
nūs laikrasztyjo kad priima 
jaunus vyrus ant bardu kurie 
geidžia tuyet tikra ‘‘motinisz-

Pu tam isz-

buvo apgarsi- 
kad

Isz Visu Szaliu PAKARS MOTERE
Dirbdamas 
anglekasiskaipo 

naktimis buvo ban-
KŪDIKIS GURBE

SU PAGELBA KAIMINKOS 
NUŽUDĖ VYRA PO TAM 

UŽDEGS TYARTA.

4‘i”v

•s
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DIENA DIRBO KASYKLOSE 
O NAKCZIA BŪVO 

BANDITU.
Scranton, Pa. 

kasvk lose f 
dienoms o
dilu, Jonas Malinovski, 28 me
tu, (“Lone Wolf”) prjspirtas, 
prisipažino policijai buk jisai 
papilde .35 apipleszimus namu 
Dunmore ir 4G Skrantuose.

Policija padaro jojo namo 
krata ir rado paliepta visokio 
lavoro vertes 15 tukstaneziu 
doleriu. Malinauekas pats vie
nas dii'bo ho pagelbės jokiu 
draugu ir nepaildavinejo pa
vogtu daigtu daug ant vieno 
kario tiktai po szmoteli.

PADOVANOTAS GURBE 
ŽIEDU PER NEPAŽYSTA

MA MOTERE.

Lenk.
apkaltino

— SudasKrokava,
Vadovicuosia apkaitino ana 
diena Frnnciszka Sorszkiene ir 
Mare Buricziene, pirmutine už 
žuninsta savo vyro, o ant raja 
už prikalbinima prie žudinstos, 
ant pakorimo ateinanti mone- 
sij<». Voznikuosia sudegė tvar
tas, kuriame rado suanglijusi 
lavona kokio tai žmogaus.

Isz pradžia buvo manoma, 
kad tai jisai uždege t varta ir 
jame pats sudegė, bet palicije 
jiradejo sznipinet ir ant galo 
pasiseko daeit teisybes, buk la
vonas yra tai kaimuotis Sorsz- 
kis, kuri ]>ati nužudo su kirviu 
idant nuo jojo atsikratyt, nes 
turėjo prielaidini su kuriuom 
norėjo malszei gyventi, po tam 
paslėpė tvarte ir padege.

Tame velniszkam darbe pri- 
gelbejo jai kaiminka Burczio- 
ne už ka likos nubausta ant vi
so gyvenimo in kalėjimą.

Paryžius,

geidžia luyet tikra 
k a prieglauda.” 
ome aid jojo gyvasties apdrau- 
da ant $14,000 ir prikalbino ki
ta žipogu Mari 
idant Parks’ll niržudintu o pa
sidalins su juom pinigais. Man
chester taipgi likos pripažin
tas kaltu ir bus elekt riki uotas.

NEPAPRASTA ISZTIKI- 
MYSTA SZUNIĖS.

Plattsburg, Pa. — Liūdna 
žinia atnesze milžiniszkas pali- 
cejskas szuo “Rex” in namus 

12 metu, 
maudv- v 

n'amo pa
vaiko kelnaites ir 

grand i n-

Manchester žiedus.

Isz Lietuvos. pa-

I
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Francijo. — Ne
paprasta ir netikėtina dovana 
aplaike ana diena pati Rnsisz- 
ko gyventoja u s Daniser. S11- 
gryžius namo nuo pasivaiksz- 
eziojimo, rado ant stalo dide
li gurbą pilna puikiu žiedu, 
prie kurio nesirado jokios gro- 
mateles kas prisiuntė tuosius 

Tame laike atėjo at
lankyt Danisev’iene dvi 
žvstamos moteres ir visos trvs 
pradėjo gėrėtis puikeis žiedais, 
bot sztai iszgirdo isz gilumos 
gurbo verksmą kūdikio.

Moteres nutirpo nuo nusiste
bėjimo, iszeme greitai žiedus 
ir rado ant dugno puikei pa l e
dyta kūdiki apie penkių san- 

Prie kūdikio 
gromatele ant

ORIGINALISZKAS KAUNO 
PASZTININKU STREIKAS

Kaunas, Spaliu 7. — Bado 
streiką, nors jie yra skaudžiau
si tiems, kurie tos priemones 
imasi savo protestui pareiksz- 
ti, rodos, pasidarė sziandic per 
daug paprastu dalyku, del to 
Kauno paszto tarnautojai nu
tarė pavartoti kitokios ruszies 
streiką, būtent: nusiskusti ir 
nesi'kirpti, kol ju reikalavimai 

nebus

NUBAUSTAS UŽMOKĖTI 
6i/2 CENTU.

Denver, Colo. — Dr. J. R. 
McFarland kuris buvo priežas
tim mirties savo sekretorkos 
Miss D. C. Coon, ant kurios pa
dare kriminaliszka operacija, 
kada mergina radosi motinisz- 
kam padėjime, likos nubaustas 
ant trijų metu kalėjimo ir už
mokėti G1/, centu už mirti mer
ginos. — Nėr ko stebėtis kad 
tai Amerikoniszku sudu teisin- 
gysta; jaigu tai butu prastas 
žmogelis tai kitai]) su juom pa
sielgt u.
NUŽUDĖ NUPLESZINTOJA 

SZLOVES.
Gulfport, NFašs. — Rože My

ron, tomis dienomis likos nu
bausta ant penkių metu kalėji
mo už nužudinima .Jokūbo 
Perkso, kontrektorius. Motore 
po žudinstai nuėjo <ant -palici- 
jos ir prisipažino kad nužudė 
Perksa už tai kad jisai apjuo
dino jaja priesz josios vyra, 

atmete teismą ir kad su jaja

KALTI UŽ NUŽUDINIMA 
ŽMOGAUS.

Wilkes Barre, Pa. — Vikto
ras Lemovicz ir Andrius Vet- 

n u‘ž u d e F r a n a J c - 
siTsipeszimo likos 

ir nubausti
kalėjimu nuo G lyg 12 metu. O 
kad abudu ne yra ukosais szio 
sklypo, valdžia mano juos su
gražinti adgal in ten isz kur at
važiavo po 
bainsmiu.

atsedejimui savo

tai ant

SURINKO $10.157,602 NUO 
GAZOLINO PADOTKO.

Harrisburg, Pa. — In laika 
t riju menesiu, nuo kada padot- 
kas ant gazolino užėjo — 4 cen- 

galono, Pennsylvanijos
valstija surinko 10,157,602 do
lerius nuo automobilistu ir ki
tu. Pavietai aplaikys isz to 1,- 
561,035 dolerius kaipo savo da
li. Surinkti t*kia suma pinigu 
tai reikia sudegint nemažai ga
zolino.
APSKUNDĖ UŽ 

RAGANYSTA.
Henri kis

apskundė Magdalena 
London už apraganavimti jojo 
karves. Sndže perklausęs už- 
metinejimu, 
nuteisė idant skundikas ir kal
tininke užmokėtu pusiau kasz
tus. — Isz tamsu nei i u sūdai ir drauge 

gerai.

Readin 
Parsons

(f Pa.

advokatai pasinaudoja

VYRAI APSISAUGOKITE 
NES PAVIRSITE IN 

BOBAS.
(Jiieago. — Ton Dalson, vy

ras sverentis apie 200 svaru li
kos pat rauktas in suda per sa
vo paeziule už praleidimu ne
reikalingai pinigu. Laike teis
mo iszsidave buk jisai, turi 
dirbti namie visa moteriszka 
darbu. Jojo paeziule yra skry- 
belninke ir uždirba puikiai o 
jisai turi sėdėti namie, prižiū
rėt vaikus, pagamint valgi ir 
žodžiu, turi viską dirbti kas ki- 
szjisi moteriszko darbo. Dalson 
pragėrė pusantro -dolerio už 
kuriuos ketino pirkti paeziu- 
liai siūlu ir už tai ji patrauko 
priesz suda. Sndže ji nenubau
dė, nes paeziule sau to neveli- 
no nes nebūtu kam prižiūrėti 
namo ir vaiku. Pati užmokėjo 
kasztus ir pasiėmė vyra namo.

ISZSIPILDE JOJO SAPNAS.
Deliver, Colo. — C. N. Adams 

tankiai sapnavo buk surado se
nas apleistas aukso kasyklas 
dvideszimts myliu nuo Steam
boat Springs ir ant galo nuta
rė isztyrineti teisingumą tojo 
sapno. Tame ‘beveik paeziamo 
laiko apie taisės kasyklas sap
navo ir James Nesbit isz Routt- 
villo ir taipgi nukeliavo in ta 
paežiu vieta jeszkoti kasyklų. 
Beveik ta paezia diena susiejo 
abudu in ta paezia vieta ir vie
nas kitam apsakė apie savo ne
paprasta sapna. Nevilkinant 
ėmėsi prie darbo ir isztikruju 
rado kasyklas Oiet rla aukso ne
rado. Prižadėjo pasidalint pu
siau, jaigu auksa surastu.

i

■’1

priesz
turėjo 'meilingus 

susineszimus, ]>er ka josios vy
lias jaja apleido nenorėdamas 

gyvent su' tokia moto
re. Buvo tai melas kaip vėliaus 
vyras dažinojo nes priesz mirti 
Perksas prisipažino palicijai 
buk tai padare kad motore ne
sutiko su juom iszvažiuoti in 
rodhauze ant geru laiku.

DEL MERGINOS PAVOGĖ 
12,000 DOLERIU.

Passaic, N. J. — Vladimiras 
Baszarek, paeinantis isz Buda- 
peszto likos suimtas per palici
ja ir sugražintas ant imigran
tu salos Ellis Island isz kur 
bus nusiunstas adgal in Ven
grus per valdžia. Baszarek’o 
prasikaltimas buvo szitokis: 
Paėjo jisai isz geru tėvu ir tu
rėjo užsiėmimą audinyczioje 
aplankydamas gera alga, bet 
jam neužteko nes susipažino su 
patogia mergina del kurios pa
vogė isz kasos dvylika tukstan
eziu doleriu ir iszbego in Ame
rika.

Pri'buvia detektyvai in Ame
rika surado paukszteli ezionais 
ir aresztavojo fabrike kur dir
bo prasta darbu, manydamas 
kad ji niekas nesuras.

4 <

Petro Ra deck, 
sūnelis prigėrė laike 
mosi. Szuo atnesze 
skend usio 
kepure, staugdamas 
gai, isz ko tėvai t nujaus dasi- 
])rato apie kokia ten vaiko ne
laime. Szuo leidosi pirma o tė
vai paskui surasdami vaiko 
apatiuos drapanas ant kranto 
prie prūdelio. Szuo buvo visas 
szlapes kas parode kad bandė 
savo jauna dranga iszgelbet 
isz vandens. Lyg sziain raižy
mui lavono da nesurasta.
PINIGAI SZARKOS LIZDE.

Fernsdale, Pa. — Keli vai
kai jeszkodami po girraite 

užtiko ant

Rex” 
kuriu

jeszkodami 
paukszczi u lizdu, 
szarkos lizdo kuriame rado se
na skurine inaszna. Kada jaja 
perpjovė rado du szimtus do
leriu kuriuos vaikai pasidalino 
tarp saves.
APLAIKE PERSISKYRIMĄ 

UŽ PANIEKINIMĄ 
VĖLIAVOS.

Denver, Colo. — Mrs. Eliza 
SotucTbach aplaike persiskyri
mą nuo savo vyro Rodmano už 
ji i kad tasai suplesze ir pamy
nė po kojoms Amerikoniszka 
vėliava kuria jiji buvo iszkabi- 
nus priesz narna. Moteres pir
mutinis vyras buvo Ameriko- 
niszku kareiviu ir žuvo karojo. 
Ant sukaktuviu atminties mir
ties savo vvro iszka'bino vėlia
va kuria paregejas 
bach (Vokietis isz 
taip insiuto kad nuplesze vė
liava pamindamas ja po ko
joms. Sndže už tai ji nubaudė 
ant szesziu menesiu kalėjimo o 
moteriai davė persiskyrimą 
nuo tokio paszelusio žmogaus. 
Kaimynai norėjo ji nubaust sa- 
viszkai bet palicija pribuvo in 
laika ir uždare ji kalėjimo nes 
kitai]) gal butu sziadien kabo
jus ant telegrafinio stulpo.

So uthe r- 
gimimo)

DU TĖVAI IR DU SŪNŪS 
UŽMUSZTI PER TRUKI.
Pittstom Pa. — Du tėvai ir 

du sūnūs likos mirtinai sužeis
ti per Lehigh Valley lokomoti- 
va ant skerskelių arti Du Pont. 
Aukos tosios baisios nelaimes 
yra: 'Frank Geraci, 50 motu ir 

kus nuo gazo kuris iszsigavo jo sunns Chris 19 metu; Char
les CongelUari, 50 metu ir jo 
sunns Mikolas, 20 metu, kurie 
važiavo automcdiilium in dar-

SU RAŽANCZIUM RANKOJ 
SURASTA UŽTROSZKUSI 

NUO GAZO.
Wilmington, Del. — Užtrosz-

isz trukusios paipukes, Julijo 
O’Brien, 88 motu, likos surasta 
negyva klūpojanti ant keliu 
prie lovos su ražanczium ran- ba No. G kasyklas ant naktinio 
koše. Josios lavonu surado jo
sios seserinio kuri atėjo jaja 
pabudint ant pusrycziu. Matyt 
senuke priesz gulima, atsi
klaupė atkalbėti ražancziu ir 
neužtemino is^einanczio • guzo 
ir ant keliu mirė.

szipto. Sargas ant geležinkelio 
sako jog davė jiems signola 
idant sustotu bet jie signolo ne
mato ir lokomotiva trenkė in 
pat viduri automobiliaus. Visi
keturi mirė pirm negu davože ka, padarydami 645 mylės iii 
juos in ligonbutt

geresniu darbo sąlygų 
iszpildyti.

Kauno pasztininkai ...4..../, 
kad kai visuomene pamatys 

gauruotus,
visuomeno 

juos apszepusius

mano

J r>.........— -

susivijusius, ji tai]) pasipik 
tins ir susigės del savo valsty
bes tarnautojo is^yaizdos, kad 
pati ims reikalauti ir privers 
vyriausybe iiagerinti 
ninku būkle.

109 IN KUNIGUS, 195 IN 
DAKTARUS.

Kaunas. Rugs. 16 d. buvo 
priėmimas nauju studentu in 
universitetą. Teologijos filoso
fijos fakultetan priimta — 
109 stud. Evangeliku teolog.— 
4 stud. Ilamanitariniu mokslu 
f. — 169 stud. Matom gamt. 
fak. — G9 st. Medicinos — 195 
stud. T. 
Praszymu 
1275,‘

paszti-

Peclinikos — 92 stud, 
isz viso paduota in 

tacziau likusiu priėmi
mas dar neiszsprestas. (1928 
m. rud. semestre buvo priimta 
1502 studentai ir 85 lais. klau
sytojai).
AMERIKIECZIO KERSZTAS

Joniszkeliai. Panemunėlio 
Rugsėjo 9 d. ryte apie G vai. 
pradėjo degti Amorikieczio 
Klemkos tvartas. Klemkos ne
buvo namieje. Tarnaite pate- 
mijo vyra motoriszkuose 
buose bėgant in miszka. Pik- 
tadaris tuoj buvo suimtas ir 
pasirodo esąs Valaulis isz Sek- 
riu. Jis sako, kad Klemka ji 
samdos tvaria padegti, kart 
paskiau apskundus jjadegimc 
pil. Rimsza, su kuriuo kaimy-

ro

nystojo gyvendami vaidijosi.
Valaulis ir Klemka aresztuoti.

NUSZAUTAS PER KLAIDA 
/Kretinga. Netoli kapu ant 

szaligatvio už medžio atsitu
pės Kretingos miesto gyvento
jas Rupszys, 21 m. amž. viena 
vakaru atlikinėjo savo reikalą. 
Eidamas pro szali nuovados 
virszininko padėjėjas Povilai
tis papraszc dokumentus j>a- 
rodti. Tas, bijodamas pradėjo 
bėgti. Padėjėjas pamano turis

vaicziu senumo.
buvo prišokta
kurios buvo paraszyta, idant 
kūdiki apkriksztytu ir augin
tu kaip savo.

Pagal apsukimu tarnu, tai 
atvažiavo automobiliurn kokia 
tai puikei pasirėdžius motore, 
liejie paduot ponei gurbą žiedu 
su gerais volinimais. Daugiau 
nedažinota apie nepažystama 
motore, bet*Danisev’iene priė
mė kūdiki ir augins kaipo sa
vo nes pati vaiku neturi.
KAREIVIS PASILIKO 

MILIJONIERIUM.
Li])sk. — Kareivis Dengler, 

tarnaudamas 112 pulke peksz- 
tininku, tomis dienomis aplai
ke žino nuo advokatu, buk jojo 
dede mirė Amerike, palikda
mas jam turto ant dvieju mili
jonu doleriu. O kad turtas bus 
iszdalytas terp kitu gyvenimu, 
todėl Denglero dalis bus apie 
milijonas doleriu.
in Amerika atsiimt palikta da
li.

Iszvažiavo

reikalu su dideliu prasikaltė
liu, szove in begauti, o tas krl-. 
to negyvas.

II Seattle, Wash. — Rusisz? 
ki lokiotojai gilukningai atlėkė 
isz Alaskos in ezionais kelio
nėje isz Maskvos in New Yor-

10 valandas. k

— Arti ezionais 
atsitiko

MOTINA PASKANDINO 5 
i VAIKUS.
Beri i na s. 

miesteli je Steigt i z,
liūdnas atsitikimas.

Pati geležinkelio sargo, ne
galėdama ilginus nukensti ne
dora us pasielgimo savo vyro, 
teip jai daryso tokis gyveni
mas, kad nutarė viską užbaig
ti drauge su savo vaikuczeis. 
Pirmiausia paskandino penke
tą mažu vaiku artimim ežereli- 
je, po tam pati inszoko. Kai
mynai užtiko visu lavonus prie 
kranto ir atveže nelabam vy
rui namo, kuris isz
nonusimiue ir taji vakaru gy- 
vuliszkai pasigėrė. Ant ryto
jaus surado ir jojo lavonu tam 
paežiam ežerui i jo. Visus palai
dojo vienam kape.

to visai

TURTINGAS UBAGAS.
Bukaresztas. — Ana diena 

ezionais mirė Geiša Narikizi, 
kuris per .30 metu užsiimdavo 
ubagavimu. Žmonis buvo to
sios nuomones kad Narikizr 
buvo labai vargingu žmogum 
ir nesigailėjo jam davinėti au
kas. Kada palicije padare jojo 
kanibarije krata, rado 15,000 
kronu aukso ir bumaszkose. 
Giminiu jokiu neturėjo todėl 
visa turtą konfiskavo vald&e. 
Tr kam jam reikėjo taip vargt, 
jeigu neturėjo kam tojo turto 
palikt!
VOKIECZIU RANDASI ANT 

SVIETO 94,500,000.
Berlinas. — Ant viso svieto 

pagal valdžios apskaitymo 
94,500.000 Vokiecziu • 

tojo skaitliaus tiktai 
63,200,000 gyvena 
Vokietijos.

randasi 
bet isz

1

miežiuose 
Suskaita yra pa

duota pagal naujausia surasza 
Vokiecziu po visa svietu.

MOTINA NORĖJO PAR
DUOT DUKTERE UŽ 

$10,000
Liverpool. — Simon Leo, 

momoniszkas misijonierius ku
ris jau turi tris paezos Salt La
ko City, Utah, Amerike, užsi
geidė turėti ketvirta paeziule, 
patogia 16 metu Annabel Dan- 
ghty. Negalėdamas jokiu bud u 
prikalbyt prie apsivedimo su 
juom, susikalbėjo su motina, 
padaryti su juom giszopta. Nu
tarė jaja pirkti, ant ko nelaba 
motina ir sutiko. Momonas pa
ženklinta diena atėjo .ir susi
derėjo ant $10,000, bet dukre
le apie tai pranesze policijai 

Į kuri nelaba motina ir sena isz- 
gama aresztavojo. Mergaite 
rado priglauda pas savo gi
nti nes.

»
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Szmutorius Sveczias

ir isz

Atejas kokis tai szmutorius 
sveczias in hoteli Berline lie
pė sau paduot puoduką j u orios 
kavos; kalbėdamas:

— Tiktai praszau man pa- 
duotie puoduką su ausuke isz 
kairios puses ba esmių kailis 

kitokio puoduko ne ga
liu gert.

— Praszau pono palaukt 
ir nubėgo kelneris 
jojo prisakyma.

Po trumpai valandėlei buvo 
matyt kaip kelnoris at bu vino jo 
rodą su gaspadorium. Gaspa- 
dorius priejas prie sveczio už
klausė:

— Kokio puodelio ponas 
reikalauji?

— Puoduko su kaire ausu
ke! Esmių kairis.

Gaspadorius sugryžta adga- 
lios ])o kokiam laikui 
lindusiu veidu.

— Tokio puoduko ne turi
me...

— Ka ? ne galiu tikėt, idant 
pirma — rediam hotel i je neat
rastu tokio puoduko su kaire 
nušuto. Privalote turėti tokius 
puodukus.

— Gal ir turėjome, bet da
bar ne turime, ba paskutine 
slūgine sumusze szedien...

Susima iszes gaspadorius
ūžtom i no, jog jeigu butu puo
duką apsukęs in kaire szali tai 
ausuke rastųsi apt kaires pu
ses. u b 2

Sveczias prisijuokė in vales

— -
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Kas Girdėt
Nusistebėjo nemažai Ttalijo- 

niszka atistok racija 
per instoiima in zokona kuiti-

viszku laikraszczin, kurie gi
na Lietuvyste nuo užpuolimu 
ant musu ateiviu, 
taipgi ant pa korimo ant sza- 
kos. Geda tokioms judosziams 
kuriu nestokos kožnojp Lietu- 

(ponai) | viszkojc 'apygardoje ir neverti 
yra vadintis Lietuviais!

užsitnrnanja Į TRILIKTOS DURIS
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gaikszezio Paterno ir kad jojo 
duktė pasiliko minyszka. Da 
labiau niisiste’liejo kada dagir- 
do buk Paterno nžrasze visa 
savo turtą, iszneszanti ant 
daugiau kaip 25 milijonus lirų, 
ant vardo Popiežiaus. Visi žem- 
cziugai kunigaikszcziutes, ver
ti apie doszimts milijonu lirų 
likos paaukauti ant papuoszi- 
ino stovy 1 o sz ve n tos Rozalijos, 
Palermo.

Nepaprasta nusprendimą isz- 
dave ana diena vienas siulžia 
t’bicagoje. Sztai gyventojas to
jo miesto John Ropavae, žy
mus dainininkas toje aplinki
nėje, apaivede su motore ku
rios szirdi laimėjo per savo dai
navimu. Bet ne ilgai toji pore
le gyveno aimonijoj—sutikime 
nes dainininkas naudojo savo 
puiku 'baisa tiktai tarp pu'hli- 
kos o namie niekad nedainuo
davo.

Nepatiko tai jojo paeziulini 
kuri užvede skunda in suda o 
sudžia nusprendė kad motore, 
kuri apsivedė su žmogum vien 
tik del to kad turi puiku baisa, 
turi tiesa iszgirst jojo baisa 
tankiau. Sudžia paliepė Ropa- 
vac’ui giedot ne mažiau kaip 
du kartus ant dienos kad pra
linksmini savo pacziule.

LietuviuVisu Lietuviu rankos 
baltos kad ir kasžin koki dar
bą dirbtu. Apie tai seniai jau 
žinome isz skaitymo gromatu. 
Paima būdavo, maskolius sū
neli in vaiska, 
jam: 44 
mes visi per 
matele-

v ra

mamyte raszovaiska
Sveikiname tave sūneli, 

szita marga gro- 
dedami savo baltas 

rankeles in tavo baltas ranke
les ir t.t... ” 
pas sūneli in Amerika: 
kinu asz savo sūneli Antanėli 
(o tasai sūnelis dirba maino- 
se) ir paduodu savo balta ran
ka in tavo'baltas rankeles. . .

Arba vela raszo 
“Svei-

> >

Visus rekordus apsivedimo 
sumuszc patogi Belgijos mer
gina, kokia tai Adrienne Quy- 
ant. Jauna toji, dvideszimts 
asztuoniu metu motore, duktė 
kaiinuoczio isz Mens, mokėjo 
taip puikiai pasinaudoti isz 
savo patogumo kati apsivedi
mas del josios pasiliko geras 
.sportas. Mergina pasirinkdavo 
sau tiktai turtingiausius vyrus 
kuriu pinigus greitai praleis
davo idant iszteketi už kito vv- •r 
ro. Suimta už svetim-vvravima 
Brukseloje, prisipažino kad 
jau turi nemažiau kaip tiktai 
50 vvru, o
už ju teketi, tai negali ne su
skaityti. Toji neprisotinta mo
terėle dabar randasi kalėjimo 
ant atvesimo nuo savo karsz- 
czio.

pnsipazino

del kiek prižadėjo

Artimoje pamarį nio kaimo 
Bonanzo, aplinkinėje Sanlucar, 
Iszpanijoj, vienas isz tenaiti- 
nin gyventoju rado ant mariu 
kranto iszmesta per vilnis, kry
žių kuris turi didele istoriszka 
verte, ant kurio randasi ženk
lai Dvasios Szventos su pa
veikslais karaliaus Ferdinan
do ir karalienes Izabelės. Pa
gal žinunu apsvarstyma tai 
kryžius turėjo būti pastatytas 
ant kranto per Krist u f a Ko
lumbą priesz jojo treczia kelio
ne in Amerika.

A ust rijoj, 
liaus, 
bėk ’iene.

netoli 'l'arnapo- 
mire motore Katre Czu- 

Motero. likos pride- 
reneziai palaidota. Gimines po 
szermenu tuojaus rūpinosi apie 
senukes Katrės palaiikus ko
kius ton turėjo, ypatingai sku- 
dnrius ar paduszkas. Grinczio- 
je mirusios, daugiausia apie 
palaikius rnpojo dviems bobe
lėms, josios dukteriai ir mar- 

Liokanas po velioniai 
Katrei norėjo jiasiimt josios 
dūkto bot ant to nesutiko mar- 

triukszmingu ginezu, 
susigriebė moteres už plauku 
o prie to prisidėjo ir juju vy
rai kurie užstojo už savo mote- 

galo isz to kilo tarp 
kruvinos musztvnes ir S

abudu vyrai likos perdurti pei
liais nuo ko įniro iu trumpa 
laika.

su
Kada

ežiai. i po 
pasiimt

ti; prie

res. Ant 
visu

mire

170 milijonu

Danesza isz Paryžiaus kuk
ant susirinkimo Francuziszku 
ir Olamleriszku auksorin, ap
skaitė verte žemeziugu prigu- 
lineziu prie Persiszko szako 
(karaliaus) ant
doleriu. Bot negalėjo apsvars
tyt verte didžiausio deimanto 
po vardu Darya irnoor,” 
deimantas yra taip didelis kad 
negalima apsvarstyt kiek jisai 
yra vertas nes jojo niekas ne
gali ])irkti.

nes

ir kitokį

Melvin J. Biillaixl, perdėti- 
nis mormonu isz Salt Lake Ci
ty, Utah, ant metinio seimo ap- 
reiszke buk paskutini meta 
banditai Suv. Valstijose apvo
gė gyventojus ant 2,650,000,000 
doleriu o apgavikai
szarlatinai apgavo žmones ant 
6 'bilijonu dolerių; nesavžinin- 
gi virszininkai visokiu pramo- 
nyseziu apgavo žmones ant su- 
virszum bilijono doleriu. Bal
lard apreiszke kad isz priežas
ties visokiu prasižengimu ir 
prohibicijos susimažina tikėji
mai.
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VIETA KUR GIMĖ KAPITONAS STANDISH.
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vargszAH daugiaaše 
jeszot.

dei
Ana diena paženklino stovylii 

Miles Standish, vadas pirmutiniu 
Pilgrim Soldiers, Duxbury, 
jos Kompanija isz Bostono dalybavo tose upei

vieta kur gimė kapitonas 
Am o r i k on i sz k u ka re i v i u 

Mass. Garbes Senoviszka Artilori-
gose.

bar ant tikrųjų žinojo jog 
lekiąs durys atidaro, bet volą 
paklauso mergaites:

— Ar atidarei trvlektas du- 
ris? ' .

try-*1

I vela atsake mergai-

TURI PINIGU, BUS 
IR PRIETELIU

Tu rėžius turi daugybe prie
deliu, bet 
turi ju jeszot. IszNinde tai 
viena karta ponas 
(l.idziliksis, kuris po panlavi- 
niui savo kremo, 
aplaikytu už ji pinigus 
po žmogus turtingas galėtu ti
kiu sau praleisti gyvenimą.

Tumo mierije nupirko 
mieslijo puiku nameli ir gyve
no spakainei.

Godzinskis turėjo daugybe 
pažinstamu o per ka 
vieszpaiavo pas 
mas susirinkusiu prioteliu.

Norints pažinstami daugiau- 
pribuvinejo nedegiomis ir 

ant szveneziu atvažiuodavo to
kiam dideliam skaitliuje, jog 
priesz narna vežimą ii Iszrode 
kai]) priesz kokia svetaine. 
Bet tas tankus atsilankymas 
nubodo ponei Godzinskienei, o 
ponas Godzinskas ne žinojo 
spasabo ant užbegimo to visko.

Adena ncdelia pleezius priesz 
narna iszrode kaip jomarkas. 
Ponas Godzinskas turėjo pil- 

Sztai

nusidavė

—: Ne žinau, del ko 
konezin taji jauna žmogų. Ro
dos man nieko szlektp nepa
daro.

Ant to pasibaigė pasikalbė
jimas Gadzinsku ir 
ant; pelnyto ai si Įsi o.

Ant rytojaus, nesakydamas 
nieko niekam apie savo mie
lins, ponas Gadzinskas atsisė
do prie savo stalelio juokda
masis parasze sekanezia gro- 
mat a:

‘‘Mielas mano prieteliau!— 
Isz priežasties visokiu nolai- 

kokios mane patiko in 
trumpa laika, esmių priverstas 

tanke!
ji linksmu-

Feliksas

gyveno isz 
kai-

uz
m i n

II
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nusiduot pas tave praszydamas 
pagelbos. Pralosziau didele 
suma pinigu ir turėsiu trum
pam laike juos sugražyt, o jei
gu ne galėsiu tai busiu pri
verstas parduot savo narna.

nes turi
ll'-'l

tavo szirdingas

kuriuos sergėsi te.
karalius m vied a- 

net ike-

Arti milžiniszkos girrios gy
veno malknkertis su pączo ir 
vienatine dukrele apie trijų 
metu senumo. Buvo teip var
gingi jog vos galėjo iszmai- 
tint nuo dienos iki dienos.

Viena diena malkakertis isz 
ėjo in girria kirst malku 
skaudnnczia szirdžia.
pradėjo kirst viena isz medžiu, 
stojo priesz ji puiki pana, su 
karunu isz žihaneziu žvaigž
džių ant galvos.

— Asz esmių karaliene dei
vių, isztare, — tu esi vargszas 
ir ne turi isz ko iszmaitint sn-. 
vo szeimyna, atiduok man sa
vo duktere, o asz jaja auginsiu 
ir busiu del josios motina.

Malka kert i s pa k 1 a use
ves, atvedė mergaite ir atidavė 
jai, kuri paėmė jajii in savo 
karalyste. Czionais mergaitei 
buvo gerai, turėjo visko in va
les ir buvo pnikei parėdyta.

Kada daejo keturiolika me
tu, karaliene deivių pa sza irk c 
jaja paftsave ir taro in jaja:

— Mvlemas kūdiki asz isz- 
koliaunu in tolima kelione. Pa
lieku tau trylika raktu nuo tri- 
leka pakaju,
iki asz sugryžsziu namon. Dvi 
leka duriu asz tau pavėlinu 
atidaryt idant paregtumei vi
sus puikius daigius kurie le
nais randasi, bet in try lek ta 
tau nevalo ineit. Klausyk ma
nos tame, nes jeigu peržengtum 
mano prisakymu tai tau atsi
tiks didele nelaime.

Mergaite prižadėjo būtie pa
klusnu, bet kada deive iszke- 
liavo, pradėjo atlankinetie vi
sus pako jus. Kožna diena ati
darė po vienas duris pakol 
baigė dvylikta. Kožnam riumo 
mate neiszpasakytina puikumą 
o kožnam mate puikia deivia, 
su kuria linksmai perleidinėjo 
diena. Tik pasiliko da trylik
tos durys kuriu dar neatidaro 
o labai jai rūpėjo dažinot kas 
jame radosi. Pasako del deivin 
jog atidarys tik truputi ir vi
sos gales pareget kas jame ran
dasi. Bet deives visos paszali
ke :

— Neklausei įmano . prisa
kymo ir nepasakei man teisy
bes; už tai ne esi gadna būtie 
karalystėje deivin. — Atsako 
karalaite.

Po luju žodžiu mergaite in- 
pnolc in dideli migi, o kada pa
budo radosi dideliojo pusezio- 
je. Norėjo szaukt pagini bos bot 
ne galėjo isztart no žodžio. No
rėjo bėgt, bet iii kur pasisn-) jo in jaja: 
ko ten aszlrus erszkoczoi 
radosi ant kelio jog isz tanku- 

h’dn 
kur pabudo stovėjo milžinisz- 
kas medis ir tasai ketino bū
tie josios prieglauda. Maitinosi 
tik v uogom ir sza k uolom.

Po kokiam tai laikui ir dra- 
bužei josios suplyszo ir nupuo
lė nuo josios, j)or ka turėjo už
dengt savo kuna su savo ilgais 

Teip perleido meta

4 &

ja t

m u <11 ega I ėjo |i szs i ga u t.

nas rankas laja diena.
terp svecziu sedineziu prie sta
lo davėsi girdot 
balsas:

szaukontis

kis
Kas tai po velniu, ko

pa red kas szitoje

m i si indą-

czion 
k na i po j e ?

Buvo tai balsas kokio tai 
pakelevingo, kuris 
mas jog randasi liotelije. Po
nas Godzinskas paszoko idant 
užganadint pribuiszn, o nusi- 
szypsojo pats in savo, kada ap- 

n opa ži ust amam

Praszau tavęs prigolbek man 
kiek galėdamas. . Žinau jog 
man to ne atsakysi, 
gera zoposti kaip žinau. Pra
szau ta mano praszima užlai- 
kyt slaptybėje.

Pasilieku 
prietelis,

Feliksas Gadzinskis.
— Taip tai užteks, tarė už- 

ganadytas pats in save. Dabar 
kokis tuzinas tokiu gromatu 
pas savo prietelius o datirsiu, 
ar ponas advokatas turėjo tei
sybe.

namas

jauna
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Ateinanczia nedelia 
pono Gadzinskio buvo tuszczes 
Vienas tik žmogus pribuvo va
kare — jaunas daktaras.

Gadzimskas priėmė
žmogų szirdi'ngi, bet nemažai 
nusistebėjo ikad tasai prasze 
ant slaptingo pasikalbėjimo. 
Da daugiau nusistebėjo, kada 
daktaras pasakė jam, jog gir
dėjo nuo žmonių apie pinigine 
nelaime, prasze per tai pono 
Gadzinskio idant priimtu ma
ža suma pinigu, kuria buvo 
nesenei aplaikias po mirusiam 
dedei,
jam patinka.

Gadzinskas szirdingai nusi- 
juolce.

— Paduok ponas savo r am-» * i I . »

zna i minias 
kur randasi.

Kada po piot nepažinstamas 
trenke su lazdele in stala idant 
užmokėt už valgi, ponas Ga- 
dzinskas nusiszipsojas pasako 
jam jog, džiaugėsi pažint nau
ja sveczia, ir jog jojo namas 
ne buvo lieteliu. Nepažinsta
mas szoko ant kojų susisarrna- 
tinias,

'i! Wtfiiit

Kada ant rytojaus ne, rado 
kūdiki žmonis visi pradėjo kal
bi’!, jog karaliene savo kūdiki 
nužudino. Karaliene apkaltinL 
ma girdėjo bet negalėjo nieko 
iszaiszkint, o
mas jaja nuoszirdžiai 
jo ka žmonis kalbėjo.

Antras metas perejo ir vela 
sūnūs užgimė karalienei. Dei
ve vela pasirodo naklije ir vo
lą užklausė kai]) ir pereita mo
ta ir vela paerno antra sūneli 
su savim.

Trcczia meta, susilanko duk- 
riuko, liet deive volą pasirodo 
karalienei naklije ir prakalbe- 

Eikie su manim.”
Paėmė karaliene už rankos ir 
nuvedė in karalyste savo kur 
parode jai josios du sūnelius 
bovijanezius lerp visokiu žem- 
cziugu. Karaliene nusidžiaugė 
labai p.aregėjus savo vaiku- 
czius, bet deive atsiliepė:

— Ar da tavo szirdis ne
minko? Jeigu prisipažinsi man 
jog atidarei uždraustas duris, 
tai atiduosiu tau juos atgalios.

Karaliene ne norėjo prisipa
žint ir szita karta nes atsake: 

Ne” asz (uju duriu neat įda
rui.”

Deive atvedė jaja 
palociu bet nuneszo su sa- 

,o kada 
ir treezias kildi

savo ir darytu su jais kas

atidarei uždraustas duris
bet tuo apsimalszino 

tardamas:
— “Acziti ponui szirdingai 

Stebi uosi u isz 
Bet gatavas

?
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ka, poipis daktare — tarė. Dė
ka voju ponui teip szirdingai. 
kad ir man tikrai prireiktu 
juostis nuo pono palimt, bet 
dėkui dievui ne teip yra.

Czionais apsakė daktarui 
apie savo iszbandytna ir abu
du garsei juokėsi isz gero pa
sisekimo. Bandymas iszpuole 
ne ant naudos ant teip vadina
mu prieteliu.

Nuo to laiko daktaras Gi- 
dinskas buvo taaikus sveczias 
namuose Gadzinsku, neužilgio 
pasiliko juju szirdingu priete- 
lium o ant galo likos priimtas 
in skaitlį szeimynos. Alena 
Gadzinskinte jau nuo senei bu
vo jam atidavus savo szirdele, 
tai kada paprasze tėvu josios 
rankeles, likos priimtas su 
džiaugsmu.

Ant sužiedoviu 
vela visi pirma karta juokės r 
ne mažai Gadzinskis isz juju 
iszkalbejimu, kada kožnas isz- 
sikalbinėjo, o vis kitaip. Nie
ko ne gelbėjo juju saldus nnsi- 
szypsojimai ir prižadėjimai, 
ba ponas Gadzinskas davė 
jiems aiszkoi suprast jog at
eitoje nemislinma daryt isz sa
vo namo hoteli ir dyka tarnys- 
ta ir valgi.

už priėmimą, 
pono geradyste. 
esmu su ponu eiti isz laižybu 
jog visi tie žmonis ka czionais 
szendien randasi pas tave kai
po sveczei nesirūpintu apie ta
ve jeigu kada pareikalautum 
nuo j u pagelbos.

Su tais žodžeis padavė savo 
bilietą, pasikloniojo gilei ir 
atsitolino. Godzinskas žiurėjo 
paskui atsitolinanti murmėda
mas ka toki po nose, bet vela 
turėjo rūpintis svcczeis ir 
turėjo laiko apsvarstyt

plaukais, 
po metui.

Po nekokiam laikui vasaros 
laike kada, jau visi medžei pra
dėjo žaluot, karalius tosios ap
linkines iszjojo su, savo dvaru 
ant medžiokles. Vijosi paskui 
elne, kuri dingo torp tankumi- 
nu prie tojo medžio kur mer
gina gyveno. Karalius nuszo- 
kias nuo arklio su szoblo pra
dėjo sau kirst kelo (ei‘p tanku- 
minu idant tolinus galėtu leis
tis paskui (’Ine. Kada iszkirto 
sau kele priėjo prie medžio, 
paregėjo sedinezia puikia mer
gina apsiredusin in savo ilgus 
plaukus. Nusidyvijo baisei,

< <

-— Ne, ne, ne atidarinekie, 
tai butu griekas, žinai gerai 
jog tau karaliene Ii epo juju 
neatidarinet, o tave patiktu di
dele nelaime.

Mergaite paklausė bet szir- 
dijc turėjo misli, jog kita diena 
be juju žinios atidarys
Su kožna diena augo didesnis 
akyvumas idant atidaryt du- 
ris. Viena diena, kada visos 
deives buvo atsitolinia nuo pa- 
lociaus pamisimo sau mergai-

Dabar pasilikau viena ir

atgalios
iszriszobildu 

sudzKi tūlam Francuziszkam 
kaime akyva teismą. Sztai ana 
diena atėjo kaimuotis pas su
džia su skundu užvesdamas 
skunda prieszais nežinoma va. 
gi kuris nakti priesz tai pavo
gė jam visus 
tems.

Sudžia. paliepė kaimuoeziui 
idant ant rytojaus pakviestu 
in suda visus savo kaimynus. 
Ant rytojaus apvogtasis žmo
gelis stojo sude su visais kai
mynais. •f

‘‘Kai]) tu drysai
tingas žmogau, — paszauke su
džia ant tojo regėjimo — su- 
szaukt priesz mane tiek teisin
gu žmonių? Argi tu nežinai kad 
vagis, kuris tau pavogė bites, 
da turi ant kepures keliolika 

Sztai vienas isz kai- 
4 4 capt”

tokiu budu pats iszsidave kad 
pavogė kaimyno bites — kas 
buvo teisvbe.

Nepaprastu 
udži-a

spieczius su bi-
duris.

neiszmin-

kad

bieziu ?' 
inuocziu capt už kepures,

ATSAKIMAI

Nu sidy v i jo 
jog ne žodžio ne galėjo prakal- 

galo iszdriso prakal-bet, ant 
bet.

žmonis

?

ni
v i m mergaite 
d a žinojo jog 
kis dingo, pradėjo visi szaukt 
jog karaiiene yra žmog-edys 
ir suode savo vaikus. Karalius 
jau negalėjo ilgiau susilaikyt
paliopo karaliene sudegint ant 
laužo. Jau laužas likos sukrau
tas o karaliene stovėjo ant jo 
pririszta prie stulpo, ugnis li
kos jau uždegta, o liepsna isz 
visu szaliu pasirodė. O kad asz 
galeezo norints priesz smert 
prisipažint jog asz duris ati-

Tr szlai tuo ja u s pa
galėjo kalbėt ir pa-

ne 
gerai 

žodžius nepažinstamo. Vely- 
savobam vakaro net pasakė 

paezei kas jam atsitiko.
— Kad norints žinotai), kas 

tai do vienas buvo.
szirdingai už priėmimą pade- 
kavojo.
bilietą. Sztai yra:
minskas. Advokatas 
užmokesti už pietus davė man 
gera rodą ir teisybe pasakė. 
Ka tu ant to pasakysi pacziu
le?

---------», ----------

Bet man
dariau! —
sijų to jog
sza u k e s u s i g r a u d i 11 u s:

— O karaliene deivių! Asz
nuo trylikto

Po teisybei turiu jo 
(4 

? >

suvažiavo
— Kas tu do viena? ir ko 

czionais sėdi po medžiu.
neatsako ant

Dr. Ka-
KaipoBet 

jojo

te: “ 
niekas mane nematys, atida
rysiu tik truputi ir paregėsiu 
kas jame randasi.”

Paėmus rakta, inkiszo in spi
na o vos pasuko rakta,
sztai patis duris atsidarė ir 
paregėjo riumo tris stebėtinai, 
puikias deives sedinezias ant 
deganeziu sostu. Mergaite la
bai persigando ir nuo divu ne 
galėjo ne pasijudint isz vietos, 
o pridėjus pirszta prie žiban- 
ežios szviesos, tuojaus pastojo 
auksinis.

Tuojaus pajuto didele bai
me suvijo o uždarius greitai 
duris nubėgo in savo ruimą. 
Szirdis josios plake kaip kū
jis o norint prausė pirszta auk
so, bet jojo ne galėjo numazgot.

In kėlės dienas karaliene, 
Deiviu sugryžo isz savo keliom 
nes. Paszauke mergaite pas sa
vo idant atidavinet raktus ka
ralaitei toji josios paiklauso:

— Ar atidarei tryloktas du
ris?

karalius užklauso:

jiji nieko
žodžiu.

Ir vela
— Ar nori keliaut su ma

nim in mano palociu?
Jiji tik palingavo su galva 

o karalius paemias jaja

atįdariau duris 
pakajaus!

Tuojaus pradėjo lyt o ugnis 
užgeso. Auksztai pasirodė di
dele szviesa kurioj pasirodo 
deive su trejetu kūdikiu kara
lienes tardama:

— Tas ka graudinasi už sa
vo prasižengimus ir prisipa- 
žinsta prie kaltes, luina atleis
tas. Po tu žodžiu padavė jo
sios vaikelius sugražino kalba 
ir prižadėjo jai laime ir links
mybe su savo vaikcleis iki 
smert. F. B.

jog tasai— Asz mistinu, 
žmogus turėjo tikra teisybe. 
Po teisybei kalbant tai man 
tas viskas jau nubodo.

— Tr man teip-gi; nes kaip 
dabar isz to galima iszeit, nc- 
užpikinant nieką? 
kim apie ka kita.
szendien daktaras Gidinslcas?

— Buvo— atsake pati, — 
bot trumpai, ba turėjo atlan
kyt da viena ligoni szendien. 
......  1 i i ■ i ■■ .i — m i ...........y— ■— ..............

ant 
savo arklio nujojo namon in 
palociu. Pribuvias in palečių 
davė jai puikiausns rūbus ir 
kitokius reikalingus daigtus 
del apsirėdymo. Nors negalėjo 
ji j i kalbėt,
patogi, karalius labai in ja ja 
insimylojo ir paėmė sau už pa
ežiu. Motas laiko parojo

— Kai be
iki* buvo Dr. T. J. Tacielauskas

Pirmutinis Lietuviszkaa
Dentistas Mahanojuje,

Ant Antro Floro Klino Sstoro
19 W. Centre St; M&hanoy City

f

Mrs
— Visokiu gyduolių ant ligos 
Szv. Vi t ūso randasi, bet tūla 
motoro iszgyde savo 14 metu 
dukrele su sekanezia gyduole: 
pirk i e viena pakeli 4‘soul leap 
herb,” sudaužyk ir užpilk l1/.* 
paintes verdanezio vandens, 
tegul pastovi pakol atszals po 
tam persunk. Duok ligoniui vy. 
no stikleli priesz kožna valgi.

i szviežio oro 
Vjiikszcziojimo, iszgyde tūlos 
moteres dukrele per keturis 
menesius. Pabandyt nieko ne
kenks o gal vaikutis ir pa
sveiks.

A,. B. Du Bois, Pa. — 4 4 Gy
venimai Szventuju” ir malda 
knyge jau apdarytos ir isz-

T. M. S. Evanston, Ill.

Tarp musu tautiecziu Lietu
viu turime daugeli judosziu ku
rie ne tik parduoda savo tau- 

1 “ 
Lietuviszki laikraszcziai raszo Tas su užtektinai
tieczius kitiems bet jaigu ka

apie žalia’blekius, tai tuojaus 
perskaitė ir sifbjaurme straips
ni perdeda ant Angliszkos kal
bos del tokiu prieszu foreigne
rs. Tokius judoszius, kurie 
parduoda savo tauta in rankas 
nevidonu, karia ant sausos sza- 
kos, o toki kurie iszloja del ne
vidonu straipsnius isz Lietu-'

— Ne, atsake mergaite.
Tada karalaite uždėjo savo 

ranka ant mergaites szirdies Ir 
pajuto plakimą szirdies ir tuo
jaus pažino jog prisakymu su
lanžo ir volą užklauso:

— Ar atidarei trylektas du
ris?

Ne, — atsako vela mor-
gaite.

o kail buvo labai

ežiu. Motas laiko parojo susi
laukė jie sūneli. Viena naktį 
gulėdama lovoje pasirodė jiai 
sapne karalieiie deivin, kuri 
teip in jaja prakalbėjo:

— Ar pasakysi man dabar 
teisybe ir prisipažinsi jog ati
darei duris trylikto pakajaus? 
Jeigu .prisipažinsi tai sugra
žinsiu tau Įkalba. Jeigu nė, tai 
atimsiu nuo tavos tavo naujei 
užgimusi kūdiki.

Karaliene deivių sugražino 
jai kalba ant tos valandėles,
bet josios szirdis buvo teip UŽ- 
sikietojus jog teip vol atsaku

Tada karalaite paregėjo auk-[44nė.” Deive paėmė kūdiki isz 
siunstos jum per paczta. Acziu. | sini pirszta mergaites ir da- lovos ir išznyko jai isz akiu.
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A-BE-CELA a^ba pradžia nkaitymo ir 
raazyino, del valkams.

'hfi

Preke 16c
W. D. BOCZKAUSKAS-CO. 

MAHANOY CITY. PA.

>

I MERCHANTS BANKING TRUST CO.
I

a
W. TRASKAUSKAS

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS
GRABORIUS MAHANOY CITY

v •. M ' t * •
Laidoja kunus numirėliu. Pasamdo 

automobilius del laidotuvių, kriksz- 
tiniu, vosoliju, pasivažinfijimo ir t. t. 
520 W. Centro ir 603 W. Mahanoy St.

■ ..k?1

L

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 CO.
j moka 3-czia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir ta 
! suma kas-kart augau didyn. Yra tai saugiau ir geriau 
Į del žmogaus kuris dirba ir czedina.
f pinigus in szita Banka p persitikrinsite ir matysite 
i kaip tai pinigas apga su padauginimu Procento.
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Pasaka Seno

Vakaras buvo vėsus, galima 
sakyti rudeninis. Ant medžiu, 
jau gana retai lapais apsupno- 
szy.aiu ant jupdu namu stogu 
asztriai ^blizgėjo menulio pjau
tuvas ir ant pavėsingo dangaus 
jo blizgesio buvo baimingas ir 
pilnas klausymu. Jisai tylcnla- 
ma,s žiurėjo ant nepajudina-

fcj
i

s *

atkiszdamas apatine lupa. Di
deli. raudoni kajp kraujas, la- 
szni krito ant jo suters/.tos ir 
žibanc’zios kamzelkos ir pasi
leisdavo in pilkus plotinus, 
rauk^zlota didele gerkle nuo
latos krutėjo, tartum jojo'buvo 
kas tokio gyvo.
, — iJhi jums taip Linchaus

mos žemes ant kurios neatjnus- tiesos patinka lai del to mislj- 
ir Ra toki nate kad isz ju dar didesnes uo- 

laimes iszeitu! Rodosi prioszin- 
taro tardvmo sudžia su

ta jokios gyvasties
mato, ka toki suprato, ko n|o- 
kados nepoinatys ir nesupras 
žmones. Tb,»P ant didelio juodo 
kapo pasikeliu nakezia paslap
tingas sidabrinis blizgesis ir 
ramiai szvieczia ant miegan. 
cziu žolių tylėdamas ir a t ja lįs
damas koki tai nesuprantama 
keno tai likimą.

Ant balkono namu kuriuose 
Kitus kartus gyveno ponas, vie
na sau, stikliniame kliosze do
ge žvake ir stora, su trumpais 
pirsztais, seno prokuratoriaus 
ranka nemandagiai szliaužiojo 
po vynu aplieta ant stalo stal
tiese tarp neszvariu torielku. 
paliekant juoda 
panaszu szeszoli.

•Prokuratorius seniai jan gy
veno toje užmirsztoje iszmiru
siu ponu sodyboj. Visiszkai ap
sileido, prasigėrė, suseno ir jo
didele kudlota galva primine žmonių kuriu niekas nepalyte- 
senos meszkos susiraukusi snu
ki, kuri pastimpa kur miszko 
tankumvnuose toli nuo žmo- Y
niu kaipo iižmirszta pikta ir 
niekam nereikalinga. Baisa tu
rėjo taippat koki tai knrezia 
tarytum jau jis seniai neturėjo 
progos kalinti, bet tik kalban- 
cziu klausyti: klauso tiktai uo
du zirzejimo ir gervių, raistuo
se rėkimo. Retkarcziais tik ka
da 'būdavo sujudintas jo storoj 
gerklėj kaipo kas szvilpauda-

- vo.

voratinkliui

VU i! 
ironija.

Arba lai man patinka 
Linchaus tiesos? — nusistebėjo 
kaipo nevisai tikrai prokura
torius. — .Man absolintiszkai 
niekas nepatinka! Atiduodu 
pirmybe, mielasis prieteliau, 
atiduodu pirmybe, bet man ne
patinka... Tai didis skilda
mas. Praszau temyti. O nelai
me iszeitu, ot delko: didesne 
dauguma žmonių gyvena del to 
tik kad tiesos ypatiszko atmo- 
nijimo negyvuoju dabartinia
me surėdymo. Ir abejotina ar 
kada nors gyvavo aiszkiai. Pa- 
mislykite sau, kas tai butu jai 
kiekvienam žmogui 
teikta tos tiesos!. .
sos

butu sn- 
Juk ant vi- 

apskriezios žemes, 
Dieve kad atsirastu du szimtai

duok

fu, kaipo žmones tikrai niekam 
nevodingus, dorus tokius kurie 
per visa gyvenimą nedasileido 
jokio prasikaltimo, arba nors 
neužkonke kitiem gyventi.

Ka jus sakote! — pamo
jo su ranka Virigin. — Tai pa
radoksas!
- Ne, ne paradoksas 'bet 

teisybe. Pa'bandvkite isz savo 
pažinstamu 
iszbandymui nors penkis to
kius apie kuriuos su gilum per
sitikrinimu ir su visiszka tik
rybe, su ranka ant szirdies ga- 

gy- 
venti gali ir privalo nes jie nie
kam ant sprando nesedi, per 
juos taip arba kitaip nesinaiki- 
na žmonių gyvastis, jie niekam 
nieko neatima, niekam neken- 

nera jo
dei to kad smagiau... kad buk kio abejotino sutepimo!.. Kal

bėkime tikrai, juk toki teisin-

ypatų iszsirinkti 
nors

— Taip tai taip, mano mie
lasis — kalbėjo jis in jauna ir lotumėte pasakyti: taip, jie 
smagu elegantą tardymo su
džia Verigina, kuris buvo pri
verstas pas ji užvažiuoti, sku- 
bindamasis isz vienos tolimos 
tardymo (tyrinėjimo) vietos in 
kita. — Perimtas taip mislyti k i a, ant j u gyveninio

visa nelaime paeina isz stokos 
tobulybes sudu ir teisingu sau- gi žmones butu verti dieviszko- 
tikiu. O isz teisybes priežasties j 
reikia jeszkoti toli giliau nėra 
tokios atsispyrimo formos, ku
rioj nPbutu tiesiog 
piszkai, 
barbariszkos. kvailos, 
mios neteisybes. Pasakysiu tau 
mano mielasis, priėjau prie 
persitikrinimo, jai abelnai yra 
atkcrszijimo forma kuriai pri
dera atiduoti pirmybe norints 
del jos vidurinio senso tai toji jaute ka tokio užgaunanezio jo 
forma yra ypatiszka pagieda... tuose žodžiuose. Ir augo jame

s!... Taip 
. yra ir volterijanai dykai rugo- 

Tas liūdna, 'bet faktas! 
Liūdna liet naturaliszka!. . 

man buteli, 
mano mielasis, iszsigersiu... 
Vešu jau darosi... Ankstyvas 

tokio ankstyvo 
•r

jo rojaus! Nes pagal senu tikė
jimu, tie be grieko 'butu palai
minti, szvemti. Tiktai ant ro
jaus slenksczio griekas baigia- 

bet neatszaukiamai si o szioj pusėj slenksczio sziaip 
ar taip verti bausmes. A ? Ar 
neteisybe gal sakau?

Virigin nesmagiai žiurėjo in 
sena prokuratorių, negalėjo su- 

, ar 
bet i n st i n k t v v i sz k a i

arba tar-

Keliaus in Žiemius del Mokslo Tyrinėjimo
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Sir Douglas Mawson, eksploreris Žiemiu aplaike 50,000 
svaru (250,000 doleriu) nuo Macpherson Macroberstono, ezo- 
kolados fabrikanto isz Molbou •ne, Australijos, ant kasztii ke
liones in Žiemius.

galite ka toki insidemeti toj 
vietoj, kur nėra nei ligų, nei 
nuliūdimų, nei jokiu neszvary- 
biu, tai. kibą bus penkios, sze- 
szios gražios ir Imtinai nekal
tos mergaites!.. Ar ne taip? 
Teisybe pasakoju?. .

— Paklausvkite!
Ne... Juk teisvbe?. 

Paveikslas Gienia Tepleniev 
tokiuose rojaus rulnrose,- 
kanczitiose. . A?..

Aiszku buvo, 
kuratorius žino
Virigino del dienios ir kad pa
prastai isz jo juokiasi.

'Paklausvkite! — 
ga rsiau

a 
atrfa-

kad senis pro- 
•apie jausmus

— r UKiausvKi ie i — SUSZU- 
ko garsiau tardymo sudžia t v f

piktai atsistodamas nuo k ro

Bet senas prokuratorius 
urnai baisiai persigando. Pasi
kėlė ir nutveręs a’biem rankom 
sudžia* beveik su šyla pasodi
no ji vėl ir prasže ineldžiancziu 
bals:

simas

— Na, na, na., 
brangus, dovanokite,

Mano 
nesirus- 

tinkite, as» nežinojau. .. Kaip 
nenorėjau jus 

esą

riu,

mielas Dievas 
užrūstinti, bet del Gienios 
su didžiausia guodone. . . Na.

, gana...gana..nesi rūstinkite
Virigin tai’balo, tai raudona

vo ir raukomi mosavo.
—- Na, dovanokite, mano 

mielasis. . . Kas ežiu isz teisv- B 
Ne viskas reikia imti

Asz, kaip man 
juokia mislia

bos!...
žodis in žodi!
Dievas mielas, 
tiesiog taip... kaip pradėsiu

, iszsigerkime

1
Viename gyvenu.
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• ■ ■' E./',.'..'Kantrybe
sodžiuje

žmogus vardu Jonas, vadino 
ji Kantriuoju. Ne dovanai jam 
tasai vardas teko: 
tiesu daug vargo mate 
amžiuje. Buvo jisai iszmintin-
gas, geras darbininkas, bet 
jam ilgai nesisekė. Tai jo ja
vus ledai sumusza, lai gyvu
liai pagaiszta, lai užeina daug 

upe

jisai isz
savo

• (fl *!» i ’Wj-* *v ♦ ■ M
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Jeszkoma

ar Bartu i kas 
gyvenos 2328 Fifth

Bart n i kai f is
Juęzas,
Ave., Pittsburgh, Pa. Dabarti
ne gyvenamoji vieta nežinoma. 
(10 — 331).

Bortnikaitiene M. ilga laika 
gyvenusi Roanoke, Virginia, 
ir turėjusi adresu R. F. D.

Box 104, ir vėlinu
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bai daug visokiu žmonių ir ma
tau kad norą žmogaus kuris 
akyvaizdoje absoliutiszkos tei
sybes ir teisingumo neužsitar
nautu norints liesu atėmimo!. .

pl a ez i a me i szs i re i sz-Žinoma, 
kimo...

Na, jau ne vieno! — ne- 
užsilikineziai tarė tardymo sli
džia i r suvirpėjo, nežinia (ik ar 
nuo szalezio ar persistafanezio 
mislyje paveikslo.

'Taip, taip — su pajuoka 
atsake senas prokuratorius — 
du teisingi atsirado ir Sodo
moj, liktai, jai asz bueziau 'bu
vęs Ponu Dievu, (ai do) dvieju 
teisingu, kad ir, tobuliausiu* 
nepanaikineziau tokiu dvieju 
szi'mtu nplijardii, gyvenaneziu 
ant žemes! Jau gana aiszki to
kios matematikos, a t si praszau t 
paikvste. < Toliaus'bus. 1 • r

lietaus ir visa sziona iii 
nunesza.

Dirbo, dirbo žmogelis, dir
bo visada už penkis ir vos-ne 
vos isz skolų iszsirito. Bei 
sztai ir vol beda. Priesz paežius. 
Petrines, ikada jisai su szei- 
myna savo iszejo in lankas ežio 
no pjauti, užėjo perkūnija ir 
trenkė in Jonei troba, uždegė 
tro'ba, sudegė 
ir ligi kaimynai subėgo, Jono 
troba sijdego, lik pelenai te li
ko. Likosi vien tik poezius su 
kaminu.

Parbėgo Jonas isz lauko su 
paezia ir vaikucziais, pamate 
savo beda ir apsivorko 
džiai. ..
—Dabar asz su vaikucziais 

ir paezia visai plikas paliikau, 
galvos nėra kur padėti, reiks 
ir vol atviru oru užsikloti.

Kaimynai
■

ji kaip žvakute

grau-

Joną, niiskunde, 
bobos su Joniene paverkė ir 
iszvaikszcziojo visi .namon, o 
varkszui Jonui su savo szoi- 
myna reikėjo kraustytis in 
tuszczia kluoną. Ji apėmė toks 
rūpestis, kad jisai nakti neuž
migo, o darbas visai ne in gal
va nėjo.

— Ne: matyt t1 
dalies, no

reikėjo

man nėra go- 
pasisekimo —

i »

>

Vymožiai isztikruju — 
ajhecze, 

Ant lokiu kriksžtynu ne ejezo, 
Jaigu noragai praszytu, 

Kad ir rankas biiczinotu.< r ... . iI>n Iaelnviai pas noragus 
nuėjo,

Mat ton baliuku, turėjo, 
Mažai valgio ir gerymo 

ragavo, 
O už tai pusėtinai iii kaili 

gavo;
Vienas net plūdinis susivoliojo

Turėjo paleist isz'bfiimes nes 
netrivojo.

♦ ♦ «

Viena mergina paskui jauniki 
atsivijo,

Ir da du paliemonus turėjo, 
Vaikinelis to nesitikėjo, 

Be (barines in ’bažnyczia nuėjo. 
Kada iszejo isz bažnyczios. 

Papuolė in nagus isz netycziu 
Mergina, i’el pasigailėjo, 

K a szt 11 s 11 žin o k ėjo.
Pati apsiėmė jojo neapleisti 
Kur in saugia vieta nuvesti,

* Mat merginos szirdis greitai 
atsileidžia, 

Kad ir jaunikis jaja apleidžia 
Gal sueis in pora, 

Ir vos gyvenimą dora.

J

paikyste.

.GYDUOLE NUO ANGLEKAS1Ų 
ASTMA IR NOSINIO KATARO

Neapmokama gyduole variuojama bu 
stebėtino pasekme per 30 metu, del 
Gerklines Astma arba dusulio, Bron- 
kitis, Gerklines kosulio, Plauti, Sunku 
kvėpavimą, Užėima ir szalti galvojo, 
Priszakini skausmą galvos ir t.t. Gy
duole kuri visad gelbsti. Vieno meno- 
uo gydimas Preke 30ę per paczta 
[szrasta ir parduodama vien tik per 

HAMPDEN LABORATORY
724 MULLBERY ST. READING. PA

disputuoti... Na 
mano mielasis ir nesirustinki- 
te. Gana pykti ant senio. Juk 
asz jau senas, galeeziau but 
diedukas.

Virginui pasidarė nesmagu 
kad senis taip nuolankiai ir nu
sižeminusiai persipraszo; pasi
pūtė ir nusprendė neteminti in 
tuos 
paczto arkliai dar buvo neato- 
ja, o peszcziam eiti negalimas 
daigias.

Prokuratorius tylėdamas pa
sižiurėjo ant Virgino ir pradė
jo kalbėti tuo paežiu 'balsu ta
rytum kad visai nieko ir neat
sitiko.

— Apie nekaltas mergaites 
matote priminiau todėl idant 
atminti jog ir mes neesame be 
sutepimo, norints pagal lyties 
pamėgino... Na, bet tai tas 
viskas niekis 
kad jai atriszti rankas ir duoti 
tiesas poržiurėti absoliutiszkos 
teisybes miera tai reikėtų isz atgauk savo sveikata, 
suraszo iszbraukti 'beveik visa 
žmonija. Baisiai butu skaitlin
gas a u to-dafe... A?

Senas prokuratorius ' pasza- 
liu žvakes pasižiurėjo in nak
ties tamsybe ir jo akys subliz
gėjo tokiu žiaurumu kad tar- 
dyiuo slidžia su pasipiktinimu 
pamislino:

— Tu tai galėtum* atlikti 
su lengva szird'žia.

Ir aiszkiai atjaueziant, ant 
kiek jis aukszczian stovi nuo 
to pikto, niekam nereikalingo 
senelio, nusiramino visai.

— Taip, taip — užsimisli- 
nes murmėjo senas inoSzka. — 

Pripažinkite tiktai kad Atsimenu visus ka pažiiųijau o 
ir gere raudona vyną nuolatos isz visu

Taip mano mielas i

ja.
liet

Taip... Paduok

nuož-
senas

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

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

Bell Telefonas 1430-R

niausiu.

prasti ar kalba teisingai 
juokiasi,

girto plepalus. Pagalinus

Amerikon atvy-

lis

Amori-

Route 1, 
persi kėlus kitur.

Vitkauskas Edvardas, arba 
Ed, Lingerd, kilos isz Marifim- 
poloR apskr.,
kos priesz kara, ilgai gyvenos, 
o gal ir tebegyvena kur nors 
Long Island, N. Y. Jeszko bro-

Mnriampolos 1 nuovados 
| Kilio i ninkas.

Valentina i to Linze, 
kon atvykusi priesz kara ir 
gyvenusi 435 N. 10th St., Phi
ladelphia, Pa. Paieszko Moni
ka Baužyte.

Stroga Juozas, Jono snnus, 
kilęs isz Szapiu km., Traupiu 
valscziąus, Ukmergės apskr.,
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apie 38 melu amžiaus, seniau 
gyvenos 42 Orr St., Pittsburgh, 
Pa.

Barzdys .Jonas, 
gvones 96 Polk St.,
N. J. Spėjama buvęs mobili
zuotas karau. Paieszko levai.

Zvinklis Pranas, 1926 m. gjr- 
venes 18 Palmer Str., Provi
dence, R. I. Paieszko giminaite 
A. Tubelyte.

Petrauskas Ignas, seniau gy
venos 70 Phillips St., Boston, 
Mass. Paieszko duktė Ona.

Gudeliauskas Steponas, 1921 
m. gyvenos 419 Elizabeth Str.. 
Tamaqua, Pa. kilęs isz Auksz- 
tadvario v., Traku apskr. lesz- 
ko brolis Aleksandras.

Jokubauskai Vincas ir Ona 
Snapauskaite, kilę isz Varnių, 
Amerikon atvyko 24 m. atgal, 
leszko duktė Ona, negirdėjusi 
nieko nuo Savo tėvu nuo pat 
karo laiku.

Jurkeviczaite Julija, 
(likto ir Agotos duktė, Ameri
kon atvykusi 1913 m. ir gyve
nusi New York’o, 
Sziryintu ar Musninkų.

Gabrielaitis Kazys, kilęs isz

priesz kara
Newark,

* * d, i■
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ros 
mane jisai. —

Jeigu tai nėra ko nei dirbti. 
Vistiek-dirbk, nedirbk, o rei
kės man su mažais vaikucziais 
elgetauti (ubagauti).

Taip jisai maste (mislijo) 
visa nakti. Ryta beszvintant 
mato Jonas, virszuį jo galvos 
didelis voras sau tinklu mez
ga. Vakar ir jo tikins sudras
kyta, o voras dirba, mezga vėl 
sau kita tinklą, dirba jisai isz 
viso savo vieko, Sztai rodosi, 
jau viekas buvo sutaisyta ir 
reikėjo tiktai atsitūpus vidu
ryje laukti muses pro 
pralekanczios, bot sztai pūste
lėjo vėjelis per kluono plyszi ir 
vėl visa voro tinklą sutraukė. 
Kantrus vora's apėjo kelias ei
les auksztyn ir žemyn ir pa
dare pamatus kitam voratink
liui. I r vėl tas pats nepasiseki
mas!

Jonas in’sižiurojo * in 
daiba, rodos, jisai pirma kar
ta butu ji matos. Ir mate Jo
nas, kaip voras dvylika kartu 
su savo voratinklu nupuolė ir 
dvylika kartu pradėjo isz nau
jo ta pati darbu ligi nepasise
ko nusimėgsti gero tinklo, ku
rio vejas ne galėjo sudraskyti.

— Vieszpatie Jėzau Kris
tau! — suszuko Jonas: — ežia 
visai mažas sutvėrimas, o toiki 
protą jam Vioszpats inkvepo! 
Tokia kantrybe jam davė’! 
Tik maeziau,

szona 
iff

voro

♦ ♦ ♦

Du seni Bostono jaunikiai 
Nuo visu atliko,

Vienas nesenei mergina 
•pargabeno,

Sztai antrasis atkalbino.
Ir užtiko pirmutinis kaip jiedu 

kalbėjo,
Na ir isz to vaidas prasidėjo.
Kaip Ibuvo, tolinus nesakysiu, 

Del savos lai pasiliksiu.
Traukt mergina isz krajaus 

( neverta, 
Nes atsitaiko no viena karta

Mergica ne jalu tenka, 
Del kito vyro patenka.

* *
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Kripcziu km., Žeimiu valscz., 
Kėdainių apskr., gyvenos 731 
Cherry St., rear 5, Philadelphia 
Pa., ir dirbės 8 Arch St. tam 
pat mieste.

Butkus Juozas, kilos isz Ma
žeikiu apskr., 1919 m. gyvenos 
Republic, Pa. Box 215, vėliau 
gyvenos Fairbanks, Pa., 
nieris.

Garbauczkas 
cziauskas Kazys. Prano sūnūs, 
50 m. amžiaus. Amerikon atvy-

'Ii®
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Tuszczia galva
Bus tuszczia visada, 

Jaigu katras yra kvailys, 
•Ir drabužis jo noclabys.

O kaip tai juokingai iszrodo, 
Jaigu katras ant pono iszrodo, 

į žiūrint reikia su galva 
palinguoti, 

Ir pagailestauti.
’Proto ir mokslo neturi.

Ir nežino kad du ir du tai 
keturi,

Savo vardo nopasiraszo, 
Kada reiko tai kito papraszo, 

O kad protą turėtu, 
. ’Parodalu nežiūrėtu, 

Lementorin nusipirktu 
Nors sziok tiek iszmoktu.

Yra ir tokiu kvailiu,
Ka szalinasi nuo Lietuviu 

H 1
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mai-

arba * Arba-

kės 1913 m. ir apsigyvenęs Mi
chigan valst. 1915 — 1917 m.
gyvenos Hartford, Conn, pasi
vadinės Charlie Duda.*

loszkomieji arba apie juos 
ka nors žinantieji maloniai 
kvieczin atsiliepti sziuo adre
su:
Consulate General of Lithuania

15 Pąrk Row, ,
New York City, N.Y.

Iszbalsamuoja ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruc- 
szia nuo papraszcziausiu iki prakil- 

Parsamdo automobilius del
laidotuvių, veseliu, kriksztyniu ir ki? 
tiems pasivažinėjimams. Isz Frack- 
villes, Port Carbon ar isz kitu arti
miausiu miestu jeigu kas pareikalaus 
mano patarnavimo, meldžiu man duot 
žinia o pribusiu in trumpa laika.

pavydu prie jo trumpu prrsztu, 
suodino brusloto, nusikabinu
sio smakro, apsiskutusio kaip 
seno aktoriaus.

— Batuisysime ta paveiks
lu — kalbėjo toliau prokurato
rius su aiszkia neapykanta, ne
sulaukdamas atsakymo. — In- 
sidemekime sau rojų, taip kaip 

mums persistatė esant
mums kūdikiais. Tokia žvdrai- 
ne augsztuma, ne daržas, o tik
tai blizgesis, szviesa. kvepėji
mas, aniuolai su palaidais rū
bais ir taip toliau. ly dabar 
mistini inleiskite ten ka pažin- 
state... oficierius, aptiekorius, 
popus, uredninkus,
tus, merginas ir moteris.
tas nepasirodys tikra kvailybe 
ir ar mums nebus sarmata, ta
rytum, kad isz tikro padarėme 
ka tokio kvailo, niekam neti
kusio ir negražaus...

— Kas per kvailybe... Ka
■ "

ruduo szimet, 
neatmenu.

— Paklausykite, 
Cirilovicziau!
gin įnirtusiai. — Juk tai vel
niai žino kas per kvailyste vi
same tame ka dabar sakote. Ar 
ta dalyka gerai suprantate? 
Jnk tai barbaryste, sauvalisz- 
kas sūdąs Linchaus tiesos.

Senas prokuratorius girto 
žmogaus apsunkintu žiūrejimu 
pažvelgė in savo sveczia ir per- 
kreipe lupas.

— Viszcziukai 
žali! — suszuko ruseziai. — O 
jus isz kur žinote f Gal but kad 
Linchaus tiesos yra taigi toji 
idealiszka, protinga teisybes 
forma aplinkui kuria žmonija 
vaikszczios amžinai ir ant ku
rios ir taip niekados nepatai
kys. Gal todėl kad stoka jai 
drąsos o gal bnt. .. *Pagaliaiis 
kad navet ir pataikytu ant jos, gus be sutepimo... 
tai isz to ’butu dar didesne ne
laime.

Senas prokuratorius • nutilo

>1,000 TIK UŽ «0 CENTU.
Ku tas tūkstantis doleriu žmogui 

reiszkia, jaigu jis yra apimtas ko- jisai dirbo dvy-
AvL"£lllUf J'ubU J1O yla UIJIIIIVCID a. V ]•. -| i • • -Ikios nors ligos boi viduriu sugedi- 1 kaltu, p VIS-gl Savo dai-
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Ciriliau jis 
suszuko Veri- 
Juk tai

jus mano

V n u, 
o dalykas tame

mo? Toks žmogus yra ąusiraukes, ne
linksmas ir invairiu nesmagumu ap
imtas. Jaigu tokiam žmogui ir auk
sini kaina parodytum, tai jam malo
nesne butu sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi, jaigu jautiesi esaa ap
imtu kokiu nors nesmagumu, tai 
greit reikalauk musu vaist-žoliu nuo 
bile vienos žemiau pažymėtu ligų ir

ba atliko! Ne jaugi mane vo
ras isz minties ir kantrybes tu
rės mokyti? ...

Taip pamasteS.
iszejo dirbti in lauka ir dirbo 
visa vasara, kiek tįk galėjo,- 
ir Dievas jo neužmirszo. Jo ja
vai užaugo labai gražus, ko

Jonas vėl

gimnazis-
Ar

Vaist-žolea yra nuo aekaneziu il
gu: viduriu užkietejiino, skilvio ne
matinio, nenoro valgyt, strėnų ir pe- 
cziu skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), perszalimo, skaudėjimo po 
krutinę, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, szlapinimosi lovoj, k

ežia t u r ženklinti rojusi 
sake piktai Virigin.

— Rojus tiktai taip, del ge- 
supratimo... Kaipo 

be grieku simbolas, vienatine
vieta, kur galima matyti žmo-

renino

at-

Ir senas prokuratorius su ci
nizmu pridūrė:

jusu patinstamu, jai pažinojau, mano mielasis, la-

kitu ligų. Atslunak 60c. tai gauni 
vaist-žoliu, kurios jums sugražins 
sveikata, panaikins minėtas ligas.

Jaigu kenti nervu suirimą, galvos 
skausmus, užima ausyse, nuomari, 
szirdios liga, tai atslunsk 86c. o gau
si musu gausius vaistus, taip vadina 
mus “Nervu Preparatas”. Nervu li
ga yra labai blogas dąlykas, 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 Glllet Street, Spencerport, N. Y.

kiu dar Jonas savo akimis no 
buvo mates. Rudenyje žmones 
pagelbėjo ir Jonas pasistato 
sziPkia tokia frioba. Jonas ne
nusiminė, dirbo be pasilsiu ir 
ne nuilso, žiema taip pat ant 
pecziaus ne sėdėjo, o vis dirbo. 
Pavasariai atėjus. Jonas vėl 
dirbo už penkis. Jisai gyveno 
no blogiau už savo kaimynus. 
Jeigu kas nuskusdavo, tai ji-

Angliszka laikraszti
S \ nusiperka 

Norint skaityt nemoka.
O kad pikezeriu nematytu, 

Tai isztikruju adhula laikytu.
Taigi mokytis nenori, 

Kvailas ‘o puikybe turi. 
Geriau kad koki amatu 

< iszmoktu, 
Tada nors augsztai szoktu. 

Ir kaip katinas pūstis, 
Ir savo lupa’skustis.

O kaip gražiai jaunas iszrodo 
Kada ūseliai pasirodo, 

Gražiai užsakinėti, 
Kad negali atsigėrėti.

1

/* t

sai sakydavo:
— Eik ta vora nuskusti,

kuris dvylika sykiu sau tinklu 
mozge, 
troba turėjau statyti.

o asz tik syki sau

♦ ♦ ♦

Viename Skulkino ploise, jan 
j. ’ gana, 

Smarki Rusnake mergina, 
Viena Lįetuvi vaikinei! taip 

nukankino.
Kad in nedelią laiko in Ii gon

tui te nugabeno vaikina.
Daugiau knip du miiijo-

na i Žydu da vis gyvena Lenki-
joi.
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GERIASE PATINKA 
“SAULE.”

Meldžiu man siuntinėt laik- 
raszti “Saule” už kuri prisiun- 
cziu prenumerata. Labąi my- 1 « 1 • 1 Jį « • • • !liu skaityti jaja,*o norints es
mių ezionwis užaugus, bot ne
myliu skaityti kitu laikrasz- 
cziu kaip tiktai “Saule.” Su 
pagarba Mrs. Ona Lutkeviczic- 
no, Minersville, Pa.

13 METU, 0 MYLI SKAI
TYTI “SAULE.”

* >

Acziu už prisduntima ”San- 
los” ‘ 
laukėme nekantrei pakol atei
na. Mano tėvas ir motinėlė ja ja 
skaito ir asz jaja skaitau no- 
rints turiu 13 metu. Myliu

Saule” skaityti ir vėlinu kad 
Saule” gyvuos daugeli, dau-

kuria mylime skaityti ir

ii

ii

geli motu ir szvies del visn. 
Prisiuncziu jum teipgi nauja 
skaitytoja,

Morgica paėmė in kalėjimu, ezionais paduodu. Gerai 
Tai ir po viskam, bus apie linanto jum — Jevn Kazlauc- 

kiute, Akron, Ohio.tai gana.
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— Nuo kada pradėjo ka
syklos gerai dirbt, valkiojasi 
ne tik po musu pavietą bet ir 
kitur agentai pajeszkanti dar
bininku važiuoti in tolimus 
miestus. Geriausia pirma daži- 
noti koki tie dalbai ir in kur 
juos iszvež. Daugeli kartu jau 
atsitiko kad toki agentai iszve- 
ža ižmogu tarp girriu isz kur 
nęgali jokiu foudn isz ten pa
bėgti ir priverstas yra gyventi 
keliolika metu.

*

Grand Rapids, Mioh. f An
tanas Montvila, 72 metu paei
nantis isz Gižu parapijos, Osz- 
kasviliu kaimo, staigai apsir
go ir mirė 27 Rugsėjo o palai
dotas 1 Spalio su bažnytinėms 
apeigomis a'nt Szventuju 
Petro' ir Povylo kapiniu; Ve
lionis paliko dideliam nuliūdi
me paezia Jeva, (lukteri Mag
dalena Danevicziene ir sunu 
Petra, Chicago. Velioni paly
dėjo didelis būrys pažystamu 
ir giminiu, terp kuriu buvo'dI- 

myletas
draugiszko budo

delei guodojamas ir 
nes buvo

Jonas Krypas, 21 metu | žmogus. Likusi nuliudusi szoi-
amžiaus, duonkepis, gyvenan
tis po No. 9 North A uly., likos 
paszautas su revolveriu per sa
vo paezia Elena, Nedelioj apie 
2 valanda popiet. Nelaimingas 
vyras likos (uojaus nuvežtas in 
Ashlando ligonbuti ir daktarai 
atrado kad szuvis jam pataiko 
in szona ir perojo jam per ke
penis. Jo pati likos suimta per 
policija ir pasodinta in kalėji
mą. Priežastis tos nelaimes ne
žinoma. Paszautas vvras yra 
sūnūs Antano ir Cecilijos Kry
po o jo pati, kuri ji paszove, 
yra 18 metu amžiaus ir po tė
vais vadinasi Elena Bacvin- 
skiute paeinanti isz Frack vil
ios. Jie buvo apsivedė tik meta 
laiko.

— Mrs. Jasper Knapp ’da
ginius kad josios vyras kuris 
pamote savo darbu boso Maha- 
noy kasyklose, dingo isz mies
to draugo su patogia daraktor- 
ka isz artymo miesto ir iszva- 
žiavo in Readinga, pasamdė 
detektvva Samuel Samuels ir 
važiavo parsivežt savo neisz- 
tikima vyra, bet ant kelio tarp 
Cressona ir Pottsvilles Samu
els apjako nuo kito aut omo bi
lious žiburio ir nuvažiavo nuo 
kelio. Automobilius susidaužė 
ir abudu likos skaudžiai su
žeisti. Mrs. Knapp likos nuvež
ta in Pottsvilles ligonbuti o 
Samuels gydosi namie, tuom 
kart pabėgėliu nesurasta.

— Czionais atsidaro nauja 
duonkeptuve Dick Baking Co., 
ant East Centre ulyczios kuri 
priėmė prie darbo in penkesde- 
szimts darbininku ir darbinin
kių.

myna tarė szirdihga aeziu vi
siems, kurie dalyba vo laido! u- 
vesią. Velionis iszgyveno Ame- 
rike apie 44 metus ir 
nuolatiniu skaitytojam

ir josios rėmėju nuo pat 
pradžių. 

Mount Carmel, Pa. — Kazi
mieras Visockis, 39 motu, ap- 
laike sulanžima pecziu per 
puolimą anglių Richard kasyk- 
losia ir likos nuvežtas in Ash- 
lando ligonbuti.

Worcester, Mass. — Pereita 
sanvaite buvo nuszauta Degu- 
cziu 6 metu amžiaus mergaite 
Paulina. Ja nuszove 14 metu 
amžinus vaikas, Howard E. 
Sharpe. Jis teisinasi taikės in 
paukszti ir mergaites visai 
priesz save nematęs. Bet ku- 
lipka iszejo per szakas ir pa
taiko Degutytei. Mergaite sė
dėjo su kitais 
kraszto skrynios 
žaidė.
szuvis ir Degutyte nuvirto nuo 
skrynios. Isz jos kaktos pasi
pylė kraujas. Kulipka pataikė 
jai tiesiai in kakta. Vaikai nu
sigandę pakele riksmą ir už- 
muszta mergaite buvo parnesz- 
ta pas tėvus.

Policija kaltininką
isz klausi nejus 

Szi 
turėjo but jo byla, vaiku teis
me, bet jos 
sužinoti, 
mums 
kas kuris 
drapanų krautuve po No. 
76 MilHmrv St. 

Ik
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ISZ LIETUVOS $ Kova su Ligomis
PANEVĖŽY SUSEKTA 

PINIGU DIRBTUVE.
Hpiolinkej

vasara pradėjo plisti
Panevėžio szia 

netikri

Kaip senei žmones pradėjo
, nėragydytis, kuomet serga 

tikrai žinoma. -
Gilioj seovej, laukiniu žmonių

pinigui po 1, 2 ir 5 litus. Ypnez profas šėke tuos paežius kojius

4 4

buvo
Sau-

vaikais ant 
su smėliu ir 

Staiga pasigirdo netoli

bet 
tėvo priežiūroj.

suėmė, 
ji paleido 
antradieni

pasekmes neteko 
Apie szita nelaime 

pranesze drg. Katkaus- 
Worcesteryj turi 

372- 
—K.

jie uoliai buvo platinami ūki
ninku tarpe.

Sziomis dienomis Raguvos 
Panevėžio .apskrity, 

suėmė dvi moteris, 
kurios turgaus diena platino 
netikruosius litus. Pas jas ra
do da neiszplatintu 
Tuoj buvo suimta ir 
moteris, ir pasirodė, kad viso?, 
jos yra atvykusios isz Panevė
žio. Pas jas rasta isz Viso da 

,270 neiszplatintu falszyvu mo- 
netu.

Turėdama policija 
platintojas, 
rasti paežius fabrikantus bei 
mechanikus. Kvotos daviniais 
pasiseko nustatyti, kad pinigu 
dirbėjai yra. žmones specialis
tai,elektrotechnikai, mechani
kai ir szaltkalviai, beveik visi 
Panevėžio miesto gyventojai. 
Taip nustaezius sulaikė 5 as
menis, pas kuriuos rado ir pa
ežius i Brankius pinigams dirb
ti.

Pinigai buvo liejami isz cin
ko ir habito, savo iszvaizda 
mažai skyrėsi nuo tikrųjų, nes 
buvo pasidabruoti ir gero dar
bo, todėl ju platinimas sėkmin
gai vykdavo.

Kiek isz viso buvo pinigu 
iszplatinta, dar tyriama. Visi 
organizacijos dalyviai 
tuoti.

Nustatyta, kad organizacija 
veike labai organizuotai ir pla
ningai. Vieni dirbo pinigus, ki
ti platino placziojo aplinkinėje. 
Nustatyta, kad pinigu dirbėjai 
ankseziau buvo ’turtingi biz
nieriai, turėjo savo dirbtuves, 
bet vėliaus prasiskolino, ir tu
rėjo daug skolų, tad kas patai
syti savo finansini stovi, su
darė pinigu padirbinėjimo or
ganizacija. Kratos metu pas 
juos rasta viso 699 litu suma: 
netikru monetų. Visi dalyviai 
patraukti teismo atsakpmyben.

miestely, 
policija

pinigu, 
treczia

pinigu
emesi priemonių

aresz-

i*’!
■ • > „r

* į 11 o

Pavojingas Darbas

— Pereita Nedalia popiet 
West End parke grajino Foot 
Bolle, MaHanojaus grajotai su 
grnjotais isz Coaldale ir Ma- 
hanojus laimėjo, aplaikydami 
13 laipsniu o Coahlale vos ga
vo 6 laipsnius.

SHENANDOAH, PA
— Sužeistas per eksplozije 

dinamito Packer No. 2 kasvk- 
losia, Petras Cilnlskis isz Wil
liam Penn, mire nuo sužeidi
mu vietiniam ligonbuti.

t Mikalina, 40 metu am
žiaus mylema pati Izidoriaus 
Baržo, 28 N. Emerick uli., mi
re Nedėlios vakara po trumpai 
ligai. Velione paliko dideliam 
nuliudimo vyra, du sūnūs An
taną ir Albina, 
broli Jeromina
kaipo senus tėvelius Lietuvoje 
ir daug giminiu ir pažystamu 
czidnais. Velione gimė Ranga- 
los parapijos o po tėvais vadi
nosi Noreikhite. Laidotuves 
atsibus Ketvergo ryta su baž
nytinėms apeigomis Szv. Jur
gio bažnyczioje ant kuriu už- 
praszo visas gimines ir 
žystamus.

dvi dukteres, 
New Yorke

Boston, Mass.
dienraszcziai pranesza

pa-

— Bostono 
, kad 

West Lynne kėsinosi nusinuo
dyt ° George Buinedkas.” Tai 
tur but Jurgis Buinickas. Jis 
atsigėrė nuodu ir be žado buvo 
nuvežtas ligoninėn. Jo padėtis 
esanti sunki.

Coal Dale, Pa. — M. Jonikis 
55 metu amžiaus* kuris sirgo 
per szeszis menesius vandeni
no liga, mirė 29 Sept. Velionis 
paliko dideliam nubudime pa
ezia, sūnūs Juozą ir Petra; 
dukteres Agnieszka, Mildreda 
ir Mrs. Stone isz Newarko, N. 
J. Likos palaidotas su bažny
tinėms apeigoms.

Ringle, Wis. f Marijona, my
lima pati Juozo Szemaiczio, 38 
metu, mire St. M'ary’s ligon'bu- 
tyje praeita lVarniuko vakara 
sirgdama septynes sanvaites. 
Velione pribuvo in Amerika

septynes 
pribuvo in

1909 mete* turėdama 18 metu.
Gyveno puse savo amžiaus-St.
Charles, III., o
Bingle ant ukes. 
liam nuliudimo savo vyra

giminiu. Ve-

vėliaus gyveno 
Paliko <lide- 

, vie
na duktere Enikiene* 18 metu, 
sunu Petra, 15 metu ir tris bro
lius: Joną Amerika ir du bro
lius Antanu ir Juozą Kanado
je ir seseri 'Monika, New Jcrse- 
je kaipo ir daug
Ii one paėjo isz Kauno radybos, 
Szimkaicziu valseziaus, Paisz- 
linu sodžiaus ir Raseinu para
pijos. Lai'dotuves atsibuvo Pa- 
nedelyje, 14 Oktoberio ir pa
laidota ant Lietuviszku kapi
niu Chicagoje. Gimines geisda
mi susiraszyt su likusia szei- 
myn'a, tegul raszo pas: Joseph 
Shemaitis, Box • 96, Ringio, 
Wis.

Box . 96

II Chicago.
Valkti juosia buna 

muszta 45 tukstaneziai vaiku 
neturineziu da 15 metu 
žiaus.

Su v.
— Kas metas 

nž-

am-

CAPITAL STOCK >125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS >623,358.62

Mokame 3-czia procentą ant 
Budėtu pinigu. Procentą pride
dam prie jutu pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalą su musu banka 
nepaisant ar mažas ar didelis.

G. W. BARLOW, Pres.
J. FERGUSON, Vlcs-Pres.irKas.

LIETUVOS BERNELIU 
VARGAI.

Raudoniai, 
viena mergina naktimis

Ylakių v. Pas 
lan

kydavosi jaunikaitis isz Lau
mių k. Viena nakti motina pa
juto, kad pas Brone yra svo- 
eziu; atėjusi, pas kloties niūris, 
reikalavo, kad atidarytu. Isz- 
girdes motinos baisa, sveczias 
drabužius susigriebęs szoko po 
grindim, kurias del atsargos 
senei buvo atpleszes. Pagrin
džiu lįsdamas, iszlindo in ta 
puse kur stovėjo motina. Atsi
sukęs vėl lindo po klėtim. Be- 

Jisdaonas susitiko szuni. Gintis 
ankszta, pats plikas, drabužiai 
rankoj, szuo daro, (ka. nori. 
Szuo apkandžiojo ir dar kelnes 
isz ranku pagrobės, nuvilko in 
kiemą. Gavo vyras be kelnių 
bėgti namo.
MERGINOS VAIKINUS ANT 
PECZIU NESZA LIETUVOJ

Gesaliai,
sekmadienio ryta mergina Sz. 
pasivėlino atsikelti. Ūkininkas 
žinojo, kad pas ja yra kavalie
rius ir lyg tyczia netoli kloties 
darbavosi. Nebogaledamas ka
valierius slaptai iszeiti — mė
gino su grudumais. Panele Sz. 
pasiėmė drobule, ūkininkams 
pasakė nesziant isz 
‘1 sziaudus, ’1
drobules iszsirito kavalierius 
kurs nuo kupros ant akmens 
krisdamas iėzniro koja. Kava
lierius gavo keturpesezias (rė
piu) eiti namo.

LENKAI PAĖMĖ MUSU 
PILIETI.

Isz Vilkaviszklo apskr. pra
nesza, kad Rugsėjo 17 d. du 
Lenku kareiviai porejo in mu
su puse apie 100 metru suome 
musu pilieti Kuna Miką isz 
Auksztaikalnio kaimo persiva
ro per domarklinija ir nusive
dė savo pusėn. Suimant Lenku 
kareiviai paleido du szuviu. 
Suimtojo likimas kol kas ne
žinomas. a

Ylakių v. Viena

lovos
paslydo ir isz

*

sveikatos pagerinimui. Visuo
se atsitikimuose nemokytas, 
neiszlavintas protas stengiasi 
liga apgalėti burtais, magikn 
arba tiesiog sziaukiantis prie 
Dieviszkos Galybes.

Istorikai mėgsta priminti 
lakta, kad senovės žmonių tar
pe buvo mėginimai 
sveikatos darbuose, 
ežiai

liga apgalėti burtais,

kastas tris szimtus pėdu 
prie 

Visi žinome

vieszos 
Egyptie- 

filtriuodavo in Niliaus 
upes purvina vandeni. Juoza
po szulinys, netoli Gizeli, bu
vo
per akmeni, kol prieita 
tyraus vandens.
kaip fiziniai sveiki buvo seno
vės Grekai. Romėnai pirmiau
siai suprato ventiliacijos ver
to. Jie atvedė tyra vandeni nuo 
kalnu, ir intaise požemines sru
tas iszmatu nutraukimui.

Nora abejones, kad tie žy
giai buvo labai svarbus svei
katos palaikymai.. Faktas, kad 
jie rėmėsi beveik vien ant in
tuicijos nesumažina ju vertes.

Vėliau, viduramžy, karai 
bloga valdžia, fanatizmas, 
begijil i n is isztv i rk i mas 
me žmonių progresą keliais 
szimtmecziais atgal. Sziuo lai
ku, visos sanitares priemones 
buvo suspenduotos, ir žmones 
gyvendavo tokiose vietose kur 
buvo tinkamos tik gyvuliams. 
.Jie retai kada prausdavos ar 
skalbdavo drabužius. Iszmatos 
būdavo metamos ant gatvių. 
Visos ligos buvo skaitomos 
kaipo Dievo bauspie, ir maža 
buvo daroma, 
nuo ju. Keturioliktam szimt- 
mety užpuolė maras 
šioje formoje, ir per 
laika 
visu žmonių gyvenaeziu tame 
laike žinome pasauly. Tas tę
sęsi per kelis szimtus metu, ir 
isz priežasties to maro, arba 
“Juodosios Mirties” kaip tuo 
laiku jis buvo vadinamas, žmo
nes buvo sujudinti apie reika
lingumą apsisaugoti nuo tos 
ligos. Sziuo lai’ku raupai buvo 
labai iszsipletoje, ir raupais 
sergantiems buvo parūpintos 
vietos, kur jie buvo prižiuromi 
ir atskirti nuo kitu.

Iszpalengvo žmonių padėtis 
pradėjo gerintis, nors progresą 
buvo nepaprastai mažas. Prie
tarai ir 
dynukai, 
buvo sutriuszkinti tuos kurie 
driso atskleisti gamtos lapus.

1628 m. Harvey turėjo daug 
sunkenybių, net iszmokslinin- 
ku puses, kol priverto pripa
žinti jo iszrasta kraujo cirku- 
lacija. Kol Jennerio nebuvo 
sumanyta, 1798 m., raupai bu
vo teip paprastu dalyku, kaip

v id tiram žy, > 
ir 

nustu-

kad apsigynus

arszitiu- 
trumpa 

užmuszo ketvirta dali L

ignoracija, tamsumo 
visuomet pasirengi-

sziandien tymai. Nuo 1830 m., 
iki 1860 m., cholera Su v. Vals
tijose daugumoje vietų buvo: 
pa prastu dalyku. Pirmutine.) 
devynioliktoj amžiaus daly, 
gydytojai apie nokurias ligas 
tik spėti tegalėdavo, ir tai da
žniausiai klaidningai. 1831-32 
metais Europos asztuoniolika 
miestu, kuriuose buvo apskai-

septynių.

tomą apie keturi ir puse mill-1 
jonu gventoju, isz ju 50,000 mi
ro cholera. Vengrijoj laike los 
paezios epidemijos, cholera mi
re vienas žmogus isz kiekvienu 
keturias-deszimts szesziu žmo
nių: Montrealy vienas isz dvi- 
doszimts New Yorke vienas 
isz sžimto; Albany vienas isz 
septynias-deszimts
Net 1,873 m. choleros siautė de
vyniolikoje szios szalies vals
tybių.

Sziltino būdavo kaip kokia 
rykszte, kuria pasekdavo skur
das.

Priesz civili kara geltonoji 
sziltino būdavo paprastu daly
ku New Orleans, Galveston, 
Mobile, Key West, Pensacola, 
ir Charleston, S. C., -apie ku
rias vietas, kai kurie raszyto
jai raszo, kaipo apie epidemi
jos centrus. Philadelphija, Bal
timore, Porthsmouth, New 
York, ir kiti miestai košdavo 
nuo daugybes epidemijų. Fak
tinei, nemažiau kaip devynias- 
deszimts geltonosios sziltines 
epidemijų Suv. Valstijose pa
sirodydavo. X

Kaip skirtinga yra padėtis 
sziadien. Modernine medicina 
tikrai pradėjo veikti nuo di
džiojo Prancūzo Louis Pasteur 
laiku, nuo 1857 iki 1885 m. 
Pasteur sėkmingai iszriszo 
klausyme, kad puvimas, rugy- 
mas, 
vo 
davo kaipo apie gyvenime že
mesnes formos 
generacija,” tai yra, kad to
kios formos galėjo alsi rast: 
isz naujo isz negyvos materi
jos. Pasteuro darbe ineme ir 
iszradima kad nekurios ligos 
žmoguje ir kad kuriuos žemes- 
iMuose sutvėrimuose Ikila1 isz 
augimo ir nesuskaitomas dau
ginimosi ju kūnuose mikrosko
piniu augalu, žinomi kaipo li
gų perai ar bakterijos.

Toliau

Porthsmouth,

nuo 1857 i'ki 
sėkmingai

ir panašaus procesai bu- 
pasokme apie kuria kalbe-

“savaiminga 
tai yra, 
galėjo

medicinos darbas 
sėkmingai vystėsi ir 
labiau vystosi neszdamas žmo
noms neapkainuojama pagel- 
ba. F. L. 1. S.

vis dar

KV1TU knygele Draugystėms del Iss- 
mokejimo pinigu ligoniams.Preke 25c 

‘ i
KVITU knygele Draugystėms del Ka- 
sieriaus nog sudėtu pinigu ant 
susirinkimu. Preke • - - 25o.

’ : Ji ■ ' k

W. D. BOCZKOWSKI-CO..
MAHANOY CITY. PA.

Preke

Tūkstantis Naktų ir Viena
ARABISZKOS ISTORIJOS

PUIKI DIDELE KNYGA. 27 ARABISZKOS ISTORIJOS 
704 Dideliu Puslapiu. 150 Paveikslu.

Drucsiai Puikiai Apdaryta Audekliniais Iszmargintais Vyrszali
BZTAI KA RASZO ISZ LIETUVOS t................ ......  ]

APIE SZITA KNYGA

704 Dideliu Puslapiu.
kili

GerbemMls Tomistai :-r
Sulauklau nuo jusu sluncziamos 

mano vardu knyga 
Naktų Ir Viena'* ui kuria tariu 
•širdinga aeziu Ir labai džiaugiuosi 
kad tokia knyga kaip "Tūkstantis 
Naktų ir Viena" apturėjau, nes man 
labai yra ilngeidu skaityti visokias 
Istorijai jas skaitydamas nei nepa
sijunti kaip laikas szvental ir sma
giai praeina. Ass visiems llnkėczlau 
kad nusipirktu tokia knyga kaip 
"Tūkstantis Naktų ir Viena" nes ja. 
•kaitydamas žmogus apie viską tads 
pamlrszti ir visokį rupescslai nors 
ant valandėlės atsitraukia.

Bu pagarba, A. SOKAB, 
18 d. Gegužio llllm.
Dv. Palaiduonys.
Czeklszkea tai
Kauno apsk. 
LITHUANIA.

.Yra tai ketvirtas iazdavimas toe puildoe knygoe, ta*

"Tuketanue

■p

ft

lakstantis Nakta 
irViena @

e
Iii1 ’d

parodo kad žmonėms labai patinka. Teipgį galima
j* nusiusti in Lietuva.
Preke knygos ip Lietum n nuriūntlnra tiktai >240.
W. D. B00ZKAUBKAB. 00. MAHANOY CITY, PA.

■ ' 1 •

Preke knygos Amerika $2.00

1

a .1
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Darbininkai likos inleisti ant virvių peržiūrėt užgriuvi-
ina pamato ant naujai statomo tilto kur likos užgriautas vie.
nes darbininkas ir sužeidė kelis kitus Mount Vernon, N. Y.

JIS TEN TURI BŪTI
Kada taip buvo, nežino, bet 

kad tai buvo, tai 'be abejones. 
O buvo taip: Ne žino kokiu spa- 
sabu insigavo vienas Žydas in 
dangų, Szlmmkus Chazer isz 
Aleksoto o gimęs Kaune. Pa- 
sirodvmas Szlamkaus Chazoro 
danguje, visus sujudino ir su
ma i sze o ir užpykino, 
daugiausia nuo

tarti

Petras 
visu szventu 

likosi iszjuoktas ir vis jam pri- 
kiszinejo. Nu ir Šumane pada
ryti susirinkimą, padaryti su- 

ir nusiunst skunda ant
Szv. Petro pas Dieva idant Žy- 

bntu kogreieziausia isz- 
1 mestas isz dangaus.

Tas buvo ne lengva nes žino
ma jog jaigu Žydas geroj vie
toj apsiseda tai ir su lazda ne 
iszguisi. O ka dabar kalbėt apie 
iszgnjima Žydo isz .dangaus? 
Ilgai dunksojo Szv. Petras 
sztai ir surado spasa'ba. Sztai 
priesz kėlės dienas apie asztim
ta advna 
Szhvmkus Chazer 
sau rojiniam, sode barzda isz- 
putes, gal mislino kaip czia ko
ki geszefta padaryti o gal apie 
tai, kiek czion uždirbs.

Szv. Petras prisiartino prie 
Žydo ir tarė nuliudusiu balsu:

— Oj Szlamkau, Szhrmkau. 
kas su tavim darosi! Kaip tu 
apsileidi, tai geda!

— Nu! Kas tai yra? Kaip 
tai apsileidę?

— Ar kaip apsileidi ? 
sako Szv. Petras — tu sau czio
nais spacierauji kaip rodos nio- 
kur-nieko o ten žonlVbeje Kau
no apie devinta adyna rytme
tyje atsibuna licitacija.

Vos Szlamkus tai iszgirdo, 
paszoko kaip bites ingiltas ir 
paszanke:

— Nu, giszodik! Ar tai gali 
būti?! Licitacija ir tai be ma
nos f? Tai ne gali būti! Praszau 
mane tuojaus iszleisti.

Isz tikro Szv. Petras iszpil- 
de norą Szlamkaus; iszleido ji 
isz dangaus ir tokiu tik spasa- 
bu atsikratė nuo Žydpalaikio.

• - — t- T.

U Victoria, B. C. — Laivas 
Empress of Vanada užėjo ant 
uolos ir sudaužo dugną. Ant 
laivo randasi 200 paša žievių 
kuriems pavojus negrasina.

das

kadryte pamate 
spacieravo

- K. Rėklaitis
/ Lietuviukas Graboriua

Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada ir 
moksle. Turiu pagalbi
ninke moterems. Priei
namos prekes.

816 W. Spruce Str 
MAHANOY CITY. PA.

306 Market Street, 
TAMAQUA, -

•e

PA.

at-

• • Plepys • • 
• •

Vienas plepys labai mėgda
vo girties, jog jis esąs 
buvęs važinėjos ir gerai pa- 
žvstas visus miestus ir szalis. 
Jeigu tiktai kokiame susirin
kime pakildavo kalba apie ko
ki — nors miestą ar kraszta, 
tai plepys visados girdavosi, 
jog ir jis ten yra buvęs ir va
žinėjos tuos miestus ir szalis. 
Viena karta teko jam būti su
sirinkime/ kur buvo labinus už 
ji iszsilavinusiu ežia, kaip pa
prastai, plepys pradėjo pasa
koti buk apie matytus miestus 
ir valstybes visokius atsitiki
mus, 
tus: jis gyrėsi, visa pasauli 
iszvažinojęs skersai ir iszilgai. 
Tai girdėdamas užklausė vie
nas isz ten esaneziu:

— Tai tamsta tiek daug va
tu r i gerai žinoti geo-

visur

butus ir nebotus daik- 
gyresi,

žinojęs 
grafija.

Tas matydamas, jog geogra
fija yra koksai nors miestas, 
tarė:

— Ne, asz |>aczioje geogra
fijoje ne buvau, b<*t visai pro 
szali važiavau.

Czia tai pasirodo visiems jo 
melagyste ir kvailumas l>et ne
žinojo net, kad geografija yra 
mokslas apie žeme, o ne kok« 
nors miestas. Už tat sergėkis, 
melagybes, kad sugavę tave 
meluojant noužgedintu ir ne 
rpiketu paskiaus raudonuoti.

Szita yra Receptu 
Aptieka

Iszpildome visu Daktaru 
receptus. Jeigu juso dak
taras negyvena mieste, 
atneszkite jo receptą in 
muso aptieka, mes sutai- 

! sisime gyduoles.
——■—

Litschs’ Drug Store
14 E. CENTRE ST. 

MAHANOY CITY, PA.

Ant. J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABORIU3 

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

/■

Nuliudimo valandoje sutei
kiam goriausi patarnavimo. Pa
laidojime atliekam rūpestingai 
ir gražiai. Busite pilnai užga
nėdinti.

įsa Mahanojaus ir Girardvillee 
jeigu kas pareikalaus mano pa
tarnavime tai meldžiu man telo- 
fonuoti o pribusiu in dessimta 
mlnutu./ Bell Telefone! 87:

I




