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ISZ AMERIKOS
PASZAUKE PACZIA PRIE 
TELEFONO IR NUSISZOVE.

Chicago. — Negalėdamas at- 
gantt praszvilpto turto, Fred- 
ri'kas Siebold, kuris buvo pre
zidentu statymo dideliu namu, 
nelekiąs milijoninio turto, pa- 
szauke savo paezia prie telefo
no, liepdamas jai klausyti szn- 
vio, kuris jam padarys gala 
gyvenimo. Motore apalpo isz- 
girdus szu v i.

Siebold testamente,
moterei sudegint i jojo k u na, o 
pelenus iszbarstyti ant 
Minnesotoje kur mylėdavo me
džioti.

paliepė

ežero

NE BUS KA LAIDOTI.
Bristol, Tenn. — 

jojo pati nenorėjo su juom su
sitaikini ir gyventi drauge, 
Fredas Bennett, 29 metu, insi- 

szmotus dinamito 
paskui ini 

karta pas savo pacziule pri- 
kalbyt ja ja idant su juom gy
ventu. Kada motore staezei at
sisakė tai padaryti Bennett už
degė dinamitą. Kilo baisi eks- 
plozije kuri isznesze žmogeli in 

szmotolius, jojo 
mirtinai su
si u boa likos 

atimt i 
triirksz- 

girdotu, o ir 
iU?s jojo

dejas kelis 
in kiszeniu, nuėjo

savo

Vž lai, kad

Kad

padanges in 
pati teipgi likos 
žeista ir kampas 
sudraskvtas. — 
sau gyva st i, tai nors 
mingai, kad visi
laidotuvių no reikė, 
szmoteliii xuiinkIi.

JAUNA LIETU VE* ATĖMĖ 
SAU GYVASTĮ NORINTS 

MYLĖJO SAVO VYRA.
Waterbury, Conn. -

X..W

BUVUSIS PREZIDENTAS . 
TAFTAS SU SAVO 

ANUKIA.
William 'Taft, aukszeziauses 

slide Su v. Vaisi. Supreme su
do, vienai inis gyvas bnvusis 
prezidentas Ameriko, ana die
na likos 
anukelia, 
terš kuri isztdkejo už Fredriko 
Manning.

I
5000 ANGLEKASIU DALY- 
BAVO LAIDOTUVESIA NU-

gvvas

ai ii rauktas 
dukrelia

su savo 
savo dūk-

ŽUDYTO DRAUGO.
Va. -(Irani Town, W. Va. 25 

1 alike darbininkiszko 
ergelio czimiais, likos mirtinai 
sužeistas Jonas Kelio, Rumu
nas ir katalikiszko iszpažinimo 
kareivis, kuris btluo Sviolinejo 

25

Sausio.

Karėje

ims.
<

ta sanvaite tapo sujudinta visa ~ ' • 
Lietuviu kolonija, 
skinto žinia »
Konstancijos Sabui ieties.

Da nėra nei motu laiko, kaip 
Sabucziai apsivedė, ir jau gy
venimas jaunai moteriszkei pa
sidarė nepakeliamas. Nors abu
du mylėjosi, bet paskutinėmis 
dienomis ji vistiek tankiai Im
davo nuliudusi ir tankiai verk
davo.

Pereitos sanvaites

Perei-

kada
apie nusižudymą

pa

PaUedeli 
ji triūse namuose visa ryta ir 
iki po pietų. • Nors 
visuomet Imdavo szvariai už
laikomi, toeziaus ta diena ji

jos iianųu

ta 
taip juos iszvalo ir iszszveite, 
kad žib(»te viskas žibėjo.

Iszvalius namus, ji iszsiprau- 
se pati, pirkiojo savo lova szva
riai, apsivilko szvariais marsz 
kiniais, atsigulė in lova, apsi- 
žiojo gazo paipa ir priglaudus 
prie Veido savo vyro fotografi
ja užmigo amžinu miegu.

Kada jos namuose staiga vis
kas nutilo, kaimynai nuėjo pa
žiūrėt, kas tenai pasidarė, ir 
užuodė gaza rado Sabutiene lo- 
voj negyva.

Gimines ir draugai isz pra
džios szita žinia slope, bet ji 
vistiek aplėkė Watorburi žai
bo greitumu ir tuojau# žmones 
pradėjo rinktis pasižiūrėti.

• Kodėl Sabutiene nusižudė? 
To negali suprasti- nei arti
miausi jos draugai. Ta# faktas, 
kad ji įniro su vyro paveikslu 
prie savo veido, verezia many
ti, kad ji turėjo ji mylėti. Nėra 
abejones, kad ir iis ja mylėjo.

likos
Sausio, su protestonu 

I ai idol u vesią

palaidotas
apeigo- 

lalvbavo<
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MOTINA DIRBO KADA KŪ
DIKIS MIRĖ.

Chicago.
)na Kut i kieno
nirsztanezios
Nedėliojo buvo ta

diena dirbti. Josios
buvo gana didelis.

septynis metus*
nebūtu buvus

A
., - ....• —..■y.— ....... . — ■ HMiiK.il.H ii

W. B. BOCZKOWHKI, Frea. A Mfr

- Priežast is del ko 
nesirado prie 

dukreles 
kad mot imi

savo

iiirejo tuja 
iuli udimas 
Dlgulo turėjo 

> jeigu motina
orivi/rsta dirbti už du dolerius 
uit dienos, gal dukreh’ Imtu ir 
sziadien gyva.

Mi’igaite baisei
norėjo

, ne ėjo
at lanki1

jęonlmtijo, kur jai daktarai pa
kaki' jos turės laja diena ar ant 
rytojaus mirt. Motina atsiminė 
jog turi tiktai du dolerius, 
?zia reikia pinigu ant iszmaiti- 
nimo da keiiiriu vaiku, nuėjo 
prie darbo, idant sziek tiek už
sidirbt .

Kutikienes vyras jaja aplei
do penki metai adgal. U'uri jiji 
sūneli 13 
teipgi prigialbsti uždirbti ant 
iszmait inimo savo 
broleliu ir sesucziii.
NUO SZLUOSTYTOJAUS 

TORIELKU LYG MILI
JONIERIAUS.

('hieago. — Keliolika

kada 
Mot iua 
tojo, IK'S

apsidegino, 
užkuri i pecziui 
in darbu Siiba- 

dukrelia li-

o

met u senumo kuris

jaunesniu

met u 
.John R. 'Thompson, su

pins milijonii'riaiis 'Thompsono, 
i kuris vra locnininku 109 res
tauracijų po visas dalis Ame- 
riko, sumano iszmokti tojo biz
nio, kaip jaises valdyt ir užlai- 

įkyt idant atneszlu pi'lna. Pir-

vra

Isz Visu Szaliu
VILKAI NET ^VAIKUS ISZ- 
NESZA ISZ J GRINCZIU.

SUDRASKĖ KĖLĖS 
MOTERES.

Si beriję. Isz 
kad sovietai už

draudė kaimoeziam turėti gink 
lūs, negali jokiu bud u apsigin
ti nuo pulku vilku kurie 
insidraino, jog eina in kaimus, 
užklumpa ant žmonių padary
dami daug bledes. (4zionaif 
vilkai sudraskei kelnu nioteres 
kurios ėjo isz liažnyczio#. Vie
nam kaime vijikai inbego in 
grineze ir isznepzc keliu mene 
siu senumo k uiti k i prie 
motinas ir tuo,iktirie

b’adžiuea, 
priežast ies 1 4

teip

akiu 
neturėjo 

kuom apginti lįiuliki i.es netu
rėjo jokiu szaujianmjii ginklu
Da ūgy be vilku, ir tni’szku pri
viso po visas 
v i nei jos.

ŽUDINSTA ISZ TIKIMISZ^ 
KO ĘVAUtVMO.

Mažam miesteli, 
atsibuvo

baltikiuos pro

baisi
Pati
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MERGININKAI SUGROJO 
BANKRUTA.

Kokiszkis. —
linkėjo mergeles

Kokiszkio apy- 
; pradėjo eiti 

lenktvniu su moterims. Jei mo- 
teris padaro 10 kriksztynu, tai 
mergeles 15. (’zia žinoma, tan
kiai mergelei esti ant naudos.- 
o

11
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KARALIUS NEPAVELINA ANT JOJO APSIVEDIMO.

mergelei 
vyrui lieka visados oi, oi, joi. 

Kavalieriaus M. visa turtą su- . 
ome mergele 1). Mergele iszte- 
kejo už kito turtingo 
kavalieriui M. prisiėjo

Vyrui J., kuris jau 
teismas priteisė 

5,00(1 litu. Tikroji paeziuto pa
bėgo isz namu, o vyrelis net 
norėjo pasinerti ant virves. Ka
valierius B. paliko namus ir 
dievaži kur dingo. Mat tas na
bagėlis irgi pabijojo rėksnio. 
Kriaucziukas R. palydėjo vie
na siuvama 
kailinius, 
paskolinta 
žia vo 
ta

beimant i. 
buvo voties,

/

vyro, o 
iszeiti

■

4
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maszina, baltus ir
Pasislepes siuvo su 
maszina. Bet atva- 

mergele su policija ir 
skolinta

Nors ir lysk gyvas in
Tai geras gastinezius

su 
maszina

1

1 Jatomo, 
žemes! 
senber

niams, nes jie visados ako, kad
žmonos iszmait iii t i.

Karalaitis Jurgis isz Anglijos, kuris insimylejo 
l’oppy Baring, duktere Sir Baring isz Nubia House, ('owes 
likos iszsiimstas per karuliu in Kinus, idant

mylema, nes Anglijos karalius nesutinka ant jojo apsi- 
mergina, 'kuri nepaeina isz karaliszilro gimimo.

ISUIETUVOS
savo 
vedimo su

in Pana

užmirsztu apie

f

m

negalima
Tai prisieina maitinti svetimos 
žmonos.
UŽDRAUDĖ ISZVEŽT RU

GIUS IR BULVES.
Lietuvos valdžia uždraudusi 

bulvių iki 
kad tuo 

maisto

rp
;j
4

■■
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"iGENEROLAS SEMENOVAS Į 

PAĖMĖ SZANGHAJU.
Tokio. Penkesdeszimtt 

rusiszku kareiviu 
siu iii kiueziku 
vadovyste generolo Semenovo, 
buvusio prieszininko bolszevi- 
ku, užmne lengvai miestą Szan- 

r I
ghaju ir nuginklavo apie tuks-

F

kiueziku

S( (*t i na s. —— 
je Prenzlau 
szi'imy niszka t raged i je. 
kokio tai Szulco staigai papai- 

valanda
miga nezios 

septyniu midų dukreles, szank- 
dama, kad turi jaja “paaukaut 
Dievui.” 'Tėvas su didelia 
sunkenybių isztrauke mergaite 
isz ranku papaiki'tsios moteres 
nubėgdama pas kaimyną, idant 
paszauktu palicije.

Kada sugryžo rado savo se* 
nesnia dukri'lia, devynių metu 

galva
visai nupjauta, 

teipgi Imvo 
nepavojingai.

pnsiicdžiu 1TAISO TILTUS, UŽDARO
maiidiera#, po SMUKLES.

Žasliai, Traku apskr.

iszvožima rugiu ir
1925 m. Liepos 1 d., 

aphisaugo jus
stokos, ir taipgi leidusi Lietu
von be muito invožtj rugius iki 
sz. m. Liepos 1 d.
, KVAILAS PASIELGIMAS.

Kėdainiai. LS()fenėzio

bildu

",l r||
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— Ža- 
sliu valscziaus taryba savo po
sėdyje 1924 m. Gruodžio m. 15 
d. nutarė sutaisyti visus senus 
tiltus ir pastatyti 100 betoni
niu tiltu. Taipogi 1925 metams 
nutarė uždaryti visus traktie- 
rius ir alines. () visus

iA J

minuse aplaike dinsta vienoji1 
iaz levo 
mazgotojas torielku, 
pasiliko nesziotoju valgiu, 
liaus siipredentii ir ant galo pa

ls mi- 
Tevas

roslauriiciju kaipo 
po tam 

ve-

įpie penki tnkstanezei Žmonių silJ|.() |„.,.zi,|,,lU„ ,1(,szi111( 
lijonine— vyru, moteriu ir vaiku kurio 

palydėjo savo dranga ant ka
piniu. Parodoje dalybavo dvi 
kapelijos, kuri

-szum puse valandos.
buvo ateivei — 

visokiu tautu, 50 lokalu isz ap
linkiniu Riversville, Lowsville, 
F.verlsville, (Irani 'Town, Mon
ongah, Kingmont, Dakota, 
Dow ns. Scot ts Run ir kitu 
miesteliu.

Vel ionis 
nd urejo ezi(>ii 

viena

(lai vba\'o
tęsęsi suvir-L 

Gailiniu- i ;
kai konia visi

Kingmont,
i i n 11

Ii go ubu t oje, 
gimini ii, 

Kumpoje, 
isz priežas-

mirė
jok iu 

tiktai viena broli 
Visas ergelis kilo 
ties imisiu kurie pasiprieszino 
priesz augliu kompanijos ku- 

norejo invest i 
i shop’’ isz 'ko

liejimas k ra u ji

r ios , 
‘ ‘open

(•žirniais 

kilo pra- 
tame darbi-> <» 

ninkiszkam nesupratime krito 
Kelio kaipo auka kapitalistisz- 
ko godumo.

SUTIRPO LEDAS IR JO
SIOS PINIGAI.

Pittsburgh, Pa. — 
niute Mabel Chambers 
atlankyti savo kurnate in mies- 

1,500 doleriu bu- 
po szmotu lodo ais-

ta,

s kompanijos.
supratęs jog jojo šunelis, kuris 
užbaigė mokslą Vale universi- 

■tele, ne yra tinginiu atidavė 
Į jam visa bizni in jojo 
Ipats dabar ant senai ves 
sės. Jamias Thompsonas sako, 
jog geriausiu biznierių žmogus

v ra
rankas, o

atsil-

i yra tas, 
inuo apaczios.
Į

I
I

kuris pradėjo dirbti

GARNIS PALIKO 313 DVY
NU PITTSBURGE.

Pittsburgh, Pa. — Praeita 
garu i s paliko 31

šu perpjauta gerklių -- 
buvo konia 
Mažesni' dukrele 
supjaustyta bet
Motina likos uždaryta prighiu- 
doje def paikszu.
GYVA KIRMĖLĖ VIDU
RIUOSIĄ JAUNOS MOTE- 
RES, BUTU INKANDUS 

DAKTARA.
Bernas, Szvaicarije.

ligonbul iji
linkti? turtingo S;
žemiszko locnininko, 
senumo Marijona Rosser, kuri 
sirgo nuo kokio tai
paskutines dienas kentėjo ue- 
iszpasakytas kaukes, 

visokius

tilnti kareiVitl. Muszijo prAŽtV 
vo apie trisdeszimts 
ir 5(1 sužeista.

Amorikas turi parengiąs 
vaisku F’dipinuosia aut pirmu-' 
tinio paszaukinio :........  ...

turi

Szaughaju ant apgimimo savo oopohu

va 1st v-
siilnsti in I binins monopolius, kokius mo-

M J < ’ • 1*1
padonu, nes lenais yra didelis <l' H‘
pavojus pasikėlimo iszbadeju- 
siu kiniszku kareiviu kurie su- 
gryžta

na 11 iniani
Czio- 

‘ mirė 
aicariszko 

20 mėt ų

neįižganadint i 
riszku lenku.
Augi isz k i ir kitu tautu 
pat raliuoja prisiuva.

isz ka-
Amerikoniszki, 

laivai

i valdyba leis, 
nutarė paimti

savi rai
šavo ži-

(ib u

moik pradžioj Keda'inhF pa ru
pijos kapinėse, nežinomi pikta
dariai nuverto 5 kryžius. -.t

Kryžiai buvo cemento-ir gd- 
ro kai aptnipoje. Kai kuriu ne
galima buvo 
szu.
kryžių 
szais, )

3

l:f 1

■

nubaudėIII.
Ambraszka

iszskaitvti užrlt- 
J’ose ka|)inese dauguma 

i su h'ukiszkais para
llel visgi yra ir su lietu

vi szka i s.

X. ' i

' 'h||
1
.11
1 inHH
dim

UI

laiko. o
Įamis paliko
o tik vienai szei- 

Jauiiiausc paszauktat rviinkus.

o 
/>

dvilinkus

— Czionaiti- 
sekta Refor-

Norints 
daktarus 

bet tiejei nežinojo ir negalėjo 
suprasti kokia liga mergaite 
serga. Turėjo daktarus isz Go-
novos ir D r. Sorbona isz Pran
ei jos, bot tiejei mokyti vyrai 

rankas prie

Dubliu, Irlndije.

IRLANDIJOI ŽMONIS KEN- 
CZE DIDELI BADA. 

.1

Tukstan- 
ezei vyru, moterių ir-vaiku pa
lengva mirszta isz bado isz 
|>ri('žasties neiižderojimo bul
vių, nes tai buvo j’iju vienati
nis maistas 
vo
Tokio bado nepamenama 
IS47 meto.

Szimtai 
greita pagelba

Tankus lietus bu- 
priežaste supuvįmo btilviu. 

nuo

mon.
SUBJAURINO BAŽNYCZIA.

“Kauno apygardos teismas, 
Spaliu men. 1924 
Ijedievi M\ kola
Survliszkio valscz. pilieti 4 me. 
tais sunkiiiju darbu kalėjimo 
kotorgos už Apytalaukio baž- 
n y ežios paniekinimą • 
tas bedievis 
budu subjauriojo bažnyczia —

Paskutines Žinutes. ■

i
j

būtent, 
szl vkszcziausiu

Juk nėra da nei motu, kaip ap
sivedė! Nusibosti vienas kitam 
taip greitai negalėjo. Girdot, 
kad policija rengiasi jos mir
ties priežasti tyrinėti. Kol kas 
jos mirtis yra giliausia miste
rija.

Po tėvais Sabutiene vadino
si Konstancija Pakuszaite. Ji 
tapo palaidota ant Lietuviu 
.Kapiniu. Drangai sudėjo jai 
daug geliu. ^-”K.”

J"

New York, 
ežio mirė 
ypatos. Žinoma, buvo tai varg- 
szai. Daugeli hgni.i teipgi buvo 
po visa miestą.

czionais
Nuo szal- 
aszuonios

IĮ

* Ii

-M
M

>1

i

priszlapino in indą su szve-nstu 
vandeniu stovinti bažnyczioje 
pokryžium.
apie 30 m. ir prisipažino, 
tai darydamas nebuvo 
Skaicziau apie teismą 
N r. 231.

MILŽINKAPIAI.
1‘liupiai, Kėdainių apskr. — 

Pliupiu kaimo laukuose yra 
seni kapai kuriuos seneliai va-

Xepąsako

Nuleistas Scranton, Pa — Per trū
kimą gazines paipos, visa szoi- 

Louiso Ilarrisini — 6 
ypatos, užtroszko nuo gazo.

West Pittston, Pa. —
hibicijos sznipai paėmė

buvo 
kati 

girtas. 
“Kvte”

mvna

Pl<» 
gero 

ajkoholiaus už $127,000 kuria 
buvo atgabentas isz Port Rich
mond ir paslėptas czionais.

Rimonski, Que. — Mr£* 
Adelarda N a mean ir josios t 
penki vaikai sudege ant smevt;. 
Vaikai gulėjo, motina sudegė 
stengdamasi juos iszgelbet. •

* Herrin, 111. — Kokis tai 
žmogus kuris save perstatinėjo 
kaipo valdiszkas sznipas likos 
užmusztas per palicijauta, už 
bandymą apipleszti Lamar ho- 
teli..

»

stovėjo nuleidę 
m i rszta nezios merga it es.

Kada mergaite mirė 
butije, direktoris ligoiibutes 

melde tėvu

jau o jvigu
tai

mirė, 
greita pagema nepriims 
tiikstaiiczei iszmirs.ligon-

1924 meta 
poru dvynu 
mvna i 
motina ka pagimdo
turėjo 1.3 metu, o seiiiause tu
rėjo 49 mot ils.
LAUKE PABAIGOS SVIETO 

PETNYCZIOJE.
Oakland, Calif, 

ne tikojimiszka
matoriu Adventistu Bužu vožia 

isz ;
parapijom!, pradėjo 
jot savo namus ir iszdalinet vi
sa turtą, pa si rengdami ant pa
baigos svieto kuri ketina ateiti 
Petnyczioje pusiaunaktije kuri 
inspojo juju augszcziause pra- 
naszo Mrs. Margariota Rowen. 
Sanaroi praleidineja visas (lie

jau tie jo 
adventistai nekarta pasirengi- 
nejo ant pabaigos svieto, bet 
juju “pranaszai” vis neatme
na nelaimingos dienos.

PADEGINEJA KATALI- 
KISZKAS BAŽNYCZES.

Mass. — Prie
► i 

talikiszkoje bažnyczioje, užtik- 
kuri padare gana 

Ne ilgai po tam

Įkąri susideda i

- Kada po- ’ 
....s iszejo

arti szimto 
• pardavi-

»> nozi-

padėjo 
maszkoms 
baksije manydama, jog tonais 
juju niekas neužtiks. Bet mo
terėle sugryžus isz miesto ne
rado li'do, nes sutirpo kaipo ir 
josios pinigai “sutirpo
ne kur. Kas tokis ati'jo ir pasi
ėmė.

RADO NEGYVA KŪDIKI 
SPAVIEDNYdZIOJE

Philadel[)hia. — I (įvyniotas 
iii kelis laikras^czius lavonas 
keliu saiįvaicziii*senumo negy
vo kūdikio, likos surastas spa- 
viednyczioje Szv. Aniolu kata
liku bažnyczioje ant 7tos ir Old 

per dvi mot eres, 
kurios atėjo in spaviedni. Kū
dikis būvo mires kele# dienas, 
0 kaip palicije mano, tai gal 
tėvai buvo per vargingi idant 
ji palaidoti, atneszdami in baž- * 1 ' *

York Road,

7

nyczia su vilczia, jog parapijo 
susimylės ir palaidos kūdiki.

nas poteriaudami.

pranaszai

AVorcestor, 
spa vied nyozios Onos k a-

ta ugnis, 
daug bledes.
pradėjo degti parapines moks- 
laines Leominsteri ir Sherley. 
Kapitonas palicijos paliepė po
licija ntams 
dosnia a t yda
bažnyczia ir indkslainiu. Ala-

idant turėtu iii- 
ant katalikiszku

tyt kokis tai pusgalvis kliuk- 
sas turi neapykanta prieszais 
juos.
r

direktoris 
profesoris Braun, 
vardan mokslo, idant pavėlin
tu ant josios padaryti sekcija, 
tai yra perpjaut ’kuna idant 
dažinoti isz kokios priežasties 
mergaite mirė.

parodeSekcija 
pripžaste, 
mergaites viduriuosią 
gana didelia kirmėlių, 
teip g ’ 
neinkando profesori 
kada pjausto kunli. 

. Daktarai paliepė 
mažai valgyt, o tada jaute di
desnius skausmus, nes kirmėlė 
neturėdama maisto graužo sie
nas pilvo. Dabar užėjo klausy
mas kokiu budu kirmėlė gavo-

už teip 
Kalendorių 

už
stebet ina 

nes ]>rolesoris rado 
gyva, 

kuri 
greitai pasirodo, jog vos 

i in ranka

mergaitei

PADEKAVONE.
main ęiir'

De kavoj u szi rd ingai 
puikia dovana
Dieve duok idant tamista 
laikytu per szimta metu ir ne- 
paliautume!

” Su dideliu 
trumu laukiu tos dienos kada 
ji ateis. Geresnio ir smagesnio 
laikraszezio kaip 
siranda. Daug s

‘Saulele.
szviosti su t a ja 

lieknu-

Danį

žmogus

dina milžinkapiais.
tacziau, ar jie, tie milžinai, bu- 

ar svetimieji. Ka- 
p’ažioje vietoje, isz pie 

sziapus 
kuria

v o lietuviai 
pa i yra g 
tu su žalias miszkais, 
miszko lygi pieva, per 
teka upely te, vadinamas Mal- 

užd() sieks
iu sziaure nuo

ezis. Prie malezio 
niu yra kapai, 
kapu — yel lygi pieva ir tuoj 
-r- dirbama žeme.
.PAVOGĖ VEŽIMĄ LA- 

SZINIU.
ii į .     H J

Kokiszkis; Gruodžio I <1. 
nuo rinkos tapo pavogta dve- 

t • ♦* ” J i

Kimonski, Quo. - 
ir

Washington, Pa.

■■

■fj

I

i
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si i nemirusios vidurius.
J'ovai atsiminė, jog du me

nesiai adgal, duktė radosi ant 
vakaciju kainuosią, o kada iyz- 
troszko vaikszcziodama po kal
nus, prigėrė vandens isz szalti- 
nelio. Galimas daigias, 
mergaite nurijo 
laite, kuri 
užaugo ir tas buvo priežasto 
josios mirties.

T»g 
maža kirme- 

po kokiam laikui

“Saule” ne
ką ieziau laikr 

raszeziu savo gyvenime. Kilno
sią. laikraszcziuosia 
nieko naudingo nerandi tiktai
užklnpiniiis vieni ant kitu, skcl 
be apie savo draugoves ir or* 
ganizacijes, o tas skaitytojui 
nieko noapeina. Laikrasztis 
privalo būti iždavinetas del 
naudos žmonių o no del ypatisz 
ku užpuldinėjimu ir 
“savo tavoro.” “
tikrai laikrasztis kuris tik rū
pinasi užganadyt savo skaity
tojus kaip laikrasztis privalu

l'anizacijes, o 
nieko noapeina.

gyrimo
Saule” yra

daryti, 
garbu, 
No. 1592 -

Lieki sil nukszta pa-

0. L. Boston, Mass.
. f . •

j ta s arkliu, ir vežimas lasziniu. 
Taipgi Ro- 

pasitaiko 
mėginimu apipleszti. Iki szio 
laiko szis kampelis buvo ra
mus.

Ilgas ruduo. — Senieji žmo
nes pasakoja, kad tokio gra
žaus rudenio kaip szimet neat
mena. Gruodžio menesi. Misz* 
kuone giilhna dar gauti grybu 
voveriszku ir net kai kur pra
deda žybnokles žydėti, 
kuose matosi gyvuliai.

Vagiu nesugauta, 
kiszkio miszkuose

v

Lnu-

pykins kad buvo ju ivorstas ap
leisti burda, Mikola Terenka, 
43 m. nužudė Steponą Ilona, 26 
motu, kuris prikalbino gaspar j 
dori idant ji praszalintu.

tas Tillis, staigai gavės su- 
miszima proto nuo porvirszini- 
nio tikėjimo, nužudė savo 17 
motu sunu ir pats savo mirti-•• 
na i pasižoide szuviu.

Sausio 25 d. szv. Antano baž
nyčioje Chicago, vienas liute
ronas suaugės žmogus priėmė 
Kataliku tikėjimą, sykiu pri
ėmė szv. Sakramen'ta.

Pittsburgh, Pa. — Alber- 
gavės

Po szv.

d
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suriszo moterystes rysziu.
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Visiems lokalams anglokasiu 

unijos ILM.W.of A. likos isz-

AmorFkos siunezia 
doleriu paszialpos, 

bet tie dolerini beveik kone vi
si tenka krasos vagiliams; Man

i beesant 4 metus Romoje daug
sinnsta skelbimai idant kožnas ( 
sąnaris mokėtu ekstra duokle 
už menesius Vasario ir Kovo, 
tai yra, viena doleri ekstra 
prie savo

Vasario ir Kovo 
viena dpleri 

paprastu mėnesiniu
mokeseziu. Teip nutarė Inter
national Board, kuri sako buk 
pinigai reikalingi ant vedimo 
reikalu tosios organizacijos.

Stebėtina jog iždas teip mil- 
‘ * isz-

Jeign nnije turi sa
mi! i jono sąnariu 

surenka kas 
menesis, o dvileka kartu tiek, 
lai per meta pasidaro szeszi 
milijonai doleriu. Kur pinigai?

žiniszkos organizacijos 
džiūvo.” 
kyšime puse 
tai tiek doleriu

toko girdeli apie iszvogima do
leriu isz laiszku ir kai kur su
gavima tu vagiliu. Sztai nese- 
nei vienam haltgudžini studen
tui iszemo $13.00, kitam Lietu
viui mokiniui isz dvieju laisz- 
ku iszimta $45. į r dar kelioms 
girdėjau žuvo isz laiszku dole
riai. Taigi, jei'in Lietuva nega
lima siunsti laisztknose doleriu, 
tat tiiont labinus ju negalima 
siunsti in Italija, nes ežia dau
ginus ir gudresniu yra vagiu.

Jei kas nori saviszkiams pa
siausti paszialpos ir kad jn 
gautu kam siunezia, tai lai isz- 
perka kokios
“American Express Co.
<i tam tikroje Mimo jo, t,y. kiek 
siuntėjas nori pasiunsti dole
riui. Ir ant to czekio turi būti 
užraszyta vardas ir pavarde to 
kam jis siunczja. Tada ta cze- 
ki reikia mdeti laiszkan ir ap- 
draudus iszsinnsti. Ta czeki 
gavės ypata gaus ir pinigus.:— 
Jei czekis žutii, pinigai nežus, 
nes vagis svetimu czekiu pini
gu negaus. Taigi pinigus ixz 
Amerikos siunsti in kitas sza- 

v lis reikia tiktai ezekiais.

bankos arba
” cze-

NATŪRALIZACIJA ATEI
VIU, KURIU SZEIMY- 

NOS UŽSIENYJE.
Rodos ra daug ateiviu, ku

rioms pilietysto noiszduota to
dėl, kad ju szeimynos gyvena 
užsienyje, ir ne su jais czionais 
Amerikoje. Tas neiszdaviinas 
pilietystes tokiems ateiviams 
priguli nuo paežiu teisdarhu 
Tie teisdami, kurie neiszduo
da pilietystes, del virszminetos 
priežasties,
ateiviai neturi rimtos 
jos nnolatai pasilikti 
szalyjo jeigu nereikalavo 
jo žmona atvyktu pas ji iu Su
vienytas Valstybes.
1921 metus, žmogus galėjo par
sitraukti savo žmona bile kada 
jogu tik turėjo pinigu taip da
ryti. Su pirmu kvotos instaty- 
mn, ir ypatingai sulig dabart i
nio 1924 metu imigracijos in 
statymo, naujas padėjimas pa
sirodė.

mano, i kad toki 
intenci- 

sziojo 
kad

Priesz

Lietuviszkos Pasakos.
\ ' 1 ' ’' » k * Z , ■ ♦ ; •

SURINKO Dr. J. BASANAVICZIUS.
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Sako kita sy

vyžoms apsiavė
Erne vienam

žinones daug 
prastesni*buvo: dabar uesziojo 
su klumpėm, arba czebatais, o 
kita syk su 
vaikszcziodavo.
žmogticziui ir nuplyszo vyžos. 
Be vyžų dygu vaikszcziot; rei
kė kitas pint. Atsisėdės ant ak
mens ir pina vyžele. Atėjo vel
nias ir klausia: “

Žmogus sako:
ka tu ežia pi

ginsi pin
siu toki krepszi, o paskui visus 
velnius sukimsziu ir užrauk- 

Velnias nusigando, miš

m ri w

Ant susirinkimo moteriszku 
madų invedeju San Franciske, 
visi delegatai sutiko, kad il
gos szlebes kokias stengėsi in
vest i 1924 mete nuėjo nnt niek, 
nes Amerikoniszkos moterėlės 
neprieme tosios mados ir ne- 
sziojo trumpas. Szimet motero-
les neszios trumpas szlebes ku- 

daug szviesesnes ne 
kaip praeita metu.
rios bus

*1
■llieimi r im,w,„ m, m ........ ....

nio kąsnelius sugnaibysiu. Jau 
teip daug pinigu iszmetei —ki
ti Vis parnesza, o tu vis iszne- 
szi ir ne parneszi; ir dabar vi
sus pinigus iszneszei: asz gra- 
szio prie duszios neturiu! Eik, 
parnoszk! — jau dabar pasku
tinis sykis, da syki pareisi ir Dabar jis rnislija, kas ežia bus, 
noparnoszi, tai bus jau po ta
vos!”

Velnias atėjo pas žmogų ir 
vėl praszo pinigu. Žmogus ne
duoda: jau tokia mada pas 
mus žmogų, — ka jau syki in- 
gavo, tai jau sunku isz jo isz- 
krapsztyti! Teip ir tam vclne- 
palaikiui jau gana beda, 
gus kiel.-szirdis neduoda 
tai in szuni pasivertęs lok! Atė
jo velnias vėl pas žmogų: 
sako, eiva 
czytis: asz galiu labai auksztai 
a k men uka i szmesti. ’ ’—‘4 Gali- 
va mesti e,

nubėgės in pekla, alsinę- 
dailu akmenuką, o 

žmogus pasigavo žvirbli; abiu 
du suėjo in viena vieta, iszme- 
te auksztyn. Velnio po valan
dai ii* nukrito, o žmogaus jau 
ir vakaras d a ne nukrinta. Vok 
nias net rėkia isz pikt umo, kad 
žmogaus nopergali. Eina in 
pekla, praszo Vclzcbubo, kad 
susimylėtu, o Velzebubas, per
pykęs, nutvėrė už uodegos vėl- 
napalaiki, kaip trenkė in siena, 
tai to ir kauleliai subiro. Liope 
Velzebubas raganoms nulipyti 
isz jo žalti...

Žmogus 
tęs, pinigu turi, nežino ne ka 
daryt! Pakele balių, prisiste- 
levo visokiu valgiu, pasiprasze 
savo kaimynus ir kaiminkas. 
—Visi ede, gere, szoko, daina
vo: vienas persiėdęs gala gavo, 
kitas persigeres suszalo; terp 
kitu kitokiu atsitikimu buvo, 
o velniams vis smagiau! Pas
kui tas žmogus užvedė fabriką, 
užvaldo žemes kampa, pasista
to dvara, pats sau puikei gyve
no, kitus

iszmeto teip
už puses

r>

vėl praszo pinigu. Žmogus 
jau

»

o žmo- 
i, nors

“na, 
paskutini syki gin-

geležini kuji,
auksztaį, kad kūjis
valandos nupuolė ir instrigo in- 
žeme. “Žiūrėsiu, sako velnias, 
kaip tu auksztai galėsi isz-

Kyailys pa ome už galo 
pajudinti negali!

auksztai
mest. ’ ’ 
koto — o ne

kad jau velnias ji inveiks. —- 
Mesk, mesk, ko lauki ?” klau- 

volnias. —“Palauk, tegul 
anas debesukas ateina

t 4

4 a
— ten 

mano brolis kalvėje kala, tai 
■isz szi kuji jam ant. dovanu 
mesiu, 
kaip

Antanas Ramanauskas
Lietuviszkas Graborius

r

MILL & PATTERSON STB.
ST. CLAIR, PA.

Itizbalsamuoj* ir 
ant visokiu kapiniu. Pograbus paruo- 
Mzia nuo papruaesiausiu iki prakil* 
niausiu. Parsamdo automobilius del 
laidotuvių, veseliu, krikaztyniu ir 
kitiems pasivažinėjimam* 
Kol) Telefonas. 1878 M.
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laidoja mirusiu*

vesellu,
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' i!J. G. BOGDEN
322 W.Long Ave. DuBois, Pa

Lietiiviszka* Bankieriu* 
ir Laivak(»rcziu Agentas
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t J 
riobs už kūjo:

Velnias tai iszgirdes, 
“a lai. tu 

nori man kuji pražudyti, kad 
tu drūtesnis, duosiu (nu antra 
krepszi pinigu, bet tu turi pri
žadėt, kad apleisi szia vieta.” 
—“Gerai.” Dave ir antra 
krepszi pinigu/ o kvailys par
aižęs namon, vėl broliams isz-

sako žmogus. Veb dalino. -^ Broliai dabar sako:

o
,į-^

1

Htib*- ■ -- - --  ■ - . r -■ - ..n:. - ~ ‘i

Lietuviazkaa Graboriu*
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siu.”
lijo, kaip ežia gali nuo to kim- 
szimo iszsivalnyt.
žmogų
kimszk, asz 
duosiu.

iszmesti.
? r

nz-.leszkotojai sonoviszku 
lieku konia kas metas atranda 
senoviszkus griuvėsius 
tu. pa loci u ir

mies- 
maldnamiu. Da

Kas sako, jog mot eres prigu
li prie 44silpnesnio” sztamo

bar joszkotojai surado Sirijoi, •
stovyla dievaites Astartes, du 
Graikiszkus maldnamius, ir se- 
noviszka forteca kurie likos 
pastatyti per 
liūs I6(X) metu 
ma Kristaus.

Assi rijos kara- 
priesz užgimi-

Visokios viešnios ir szturmai 
meta Snvienytosia 

Vaisi ijosia padare bledes ko
nia ant 30 milijonu doleriu. Tik 
paežiam miesto Lorain, Ohio, 
viesulą padare bledes ant tri- 
lekos milijonu doleriu praeitp 
meta.

praeita

“silpnesnio 
sutvėrimu? Profesores Holmes, 
isz Kalifornijos universiteto, 
tvirtina buk moteriszka lytis 
yra drūtesne už vyriszka. Da- 
rodo jisai, buk pirmam meto 
gyvasezio daugiau mirszta vy- 
riszkos lyties vaiku ' ne kaip 
moteriszkos lyties. Ant galo ir 
be pono profesoriaus pagialbos 
kožnas žipo, jog tasai “silp- 

bobsztamis Ameriko v ra
jog tasai

nas” 
drūtesnis akvse tiesu...

Atėjės pas 
‘‘mane lievėl sako:

tau daug pinigu 
Jei duosi pinigu 

i nekimsziu.” 
tu

M 4 4 
------- C 

daug, tai tave 
Velnias sako: “iszsikask

_ ___ Ateivio žmona neturi [duobute, tai asz tau inpilsiu. 
pirmenybes sulig kvotos, ir Žmogus iszsikasc didele duobe
kvotos varžymai yra teku kad Į in virszu siaura. Velnias atsb 
yra labai sunku nepilieezianis nesze pinigu maisza, inpyle.

i žmonas irįPrisikiszes žiuri — da nema- 
Daugclis toisdnriu tyt! Nuėjo, da atsineszo, inpy-

— ' . * . 1 « -• • Y V • V”* • * V •

czijo isz visu velniu — tik 
tęs tiems ateiviams, kuriu žmo-Įszeip teip tiri-pilde pilna duobe 
nis ir vaikai gyvena užsienyje; pinigais. Žmogus, nusipynes 
kiton pusėn, tos žmonos ir tie vyžas, pinigus panikavo  jo.

fiuti nekvotines Velniui tam jau beda: reik pra- 
imigracijos vizas nuo Aineri- centai mokėt — jis neiszsimo- 
kos konsulio del priežasties Į ka.
kad vyrai nėra piliecziais.

kelios tautiszkos

maisza inpyle.
parsitraukti savo
szeimynos. ~
nekreipia atydos in nauja si* lie — da nieko nežymu! Prisiži-
tuacija, ir neiszduoda piliety s-1 czijo isz visu velniu

Žmogus, 
pinigus

vaikai negali <r<s*

ui as, 
sze . toki

nuo velnio atsikra- 
pinigu turi, nežino

numirėliu*
“reikia ji apženyt.i 
nutns daug gero padaro.

Už poros dienu kvailys

omo klausti: 
, k a 

Kvailys atsi- 
“et 

y y____

kad szuo 
pirksi

I 
I
♦

Laidoja numirėliu* pagal 
naujausia mada ir mokela. 
Turiu pagelbinink* moterių 

Prieinamo* preke*

516 W. SPRUCE 91 
MAHANOY CITY. PA.

Teleponan No. 149

<4
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Praeita meta pagal surasza 
finansų ministerio, tai keleivei 
a?ba turistai isz Ameriko pali
ko Francijoi 202 milijonus do
leriu. — Ir da Prancūzai spire- 
si- nemokėti Amerikoniszkos 
skolos kuria užtraukė laike 
kares. 
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Kada laike szviesos dienos 

saule pradeda užgesti, tai terp 
laukiniu sztamu žmonių užeina 
baime, nes tiki, jog piktos juo
dos dvasios nori praryti die
vaiti szviesos, inspeja pabaiga 
svieto arba kitokes nelaimes. 
Bet kada saule užtemo diena 
24 Sausio, ant paskirtos valan
dos ir minntos, žmonis žiurėjo 
ant to dvvo malszei, o moks- f F

linezei tyrinėjo ir seme mokslą 
isz tojo užtemimo.

Mokslas ir apszvieta iszvare 
taja baime isz žmonių kurie 
daugiau netiki in tokia lengva- 
tikysta. Pirmutinei žmonis bi
jojo savo dievo, bet del ap- 
szviesto žmogaus paliovė jisai 
būti baime. Apszviestas žmo
gus nebijo savo Dievo, nes’ji 
tjTineja, stengėsi ji suprasti, 
mylėt ir szlovyt.

Teipgi senoviszkuosia lai- 
kuosia ligos buvo bausmia, 
džuma — bausme Dievo. Del 
apszviesto žmogaus, liga 
yra bausme. Kitados dvasisz 
kieje stengėsi ligas “užžadet

Metodistu pastoris Rev. M. 
H. Tharoon isz Bristol, Mass., 
mažo miestelio, neprieme di
desnes parapijos dideliam 
mieste, nes turėdamas mažesne 
parapije augina daug visztu ir 
parduoda kiauszinius kas jam 
atnesza dideli pelną ir yra už- 
ganadytas isz savo gyvenimo.

Da turime keliolika sotu 
Kalendorių, kurio susideda isz 
keturiu paveikslu Szv. Szoimy-
na, Geras Piemuo, Kristusas 
Darže Alyvų ir Aniolas Sargas. 
Kalendoriai turi didumo 11 col 
i u ploczio, o 14 ilgio, suriszti su 
szilkiniu szntureliu, ant kalen
dorių nesiranda jokiu apgar
sinimu. Visi keturi kasztuoje 
tiktai vienas doleris su prisiu- 
ntimū. Kas vėlintu sau ,pui 
kins garbinius kalendorius, ga
li aplaikyti teipgi keturis už 
doleri. Siunskite užkalbinimus 
in redakcije Saule, nes ju ma
žai jau turime. (t.f.)

ATSAKIMAI.

J. A. K. Kingston , Pa. — 
Paslaptis Gimdimo’ neturime. 

Middleport, Pa. — Kas pri
siuntė lenkiszka maldaknyge 

o neparasze,

4

Nesenai, 
organizacijos užinteresavo tuo 
klausimu, ir jos bando surink
ti teisingus faktus, kad galėtu 
aiszkiaus perstatyti visa padė
jimą. vyriausybei ir visuome
nei, ir todėl yra praszoma szio 
laikraszczio užinteresuotu skai 
tytoju, kurie del virszminetos

Velzebubas pats ji smau- 
“ Asz, sako, jus leidžiu in 

svietą, kad jus man naudos pa
darytumėt, ka užpelnytumot, o 
tu da prapolnai: tai, vyruk, ne
gali gyvent - 
tuos pinigus, 
neduoda!” 
da, užriko 
galingas, eik pritrink ta žmogų 
ir pinigus atimk!” Velnias, 

“asz

gi a.

- eik ir atneszk 
—“Kad jis man 
Kaip tai neduo___ 4 4

Velzebubas, tu esi

atimk!
priežasties negalėjo gauti pi- ‘dejos pas žmogų
lietystes po Birželio 31, 1921 
m., arba skaitytoju, kurio žino 
apie tokius atsitikimus, sekan- 
czins informacijas lietuviu kal
boje, Foreign Language Infor
mation Service, 119 West 41 st 
Street, New York City. Reikia 
praneszti ateivio varda giminu’ 
vieta, data, atvažiavimo in Su 
vienytas Valstybes data, kada 
natūralizacija atsakyta, teis
mo ir teisdario varans, kur pi- 
lietyste atsakyta, priežasti pi- 
lietystos atsakymo, szeimynos 
užsienyje dabartini antrasza ir 
ar praszytojas bandė parsi
traukti savo szeimyna iu Su
vienytas Valstybes. Tos infor
macijos viesziai nebus varto
jamos, tik turės viena tikslą, 
pastangos bus dėtos prasza- 
linti toki keista natūralizacijos 
padėjimą. — F. L. L S.

Acziu už

M 
sako: kankino, skriaudė,

pinigus daviau; nuo biednu, ka turėjo, atome, otau ne visus
kitus tik paskblijau: dabar tu 
man nor dali tu pinigu ati
duok!” Žmogus neduoda. Vel- 

kad tu man’ tu pi- 
ndBuosi,

nias sako:.“
nigu goru ndduosi, asz tavo 
užsmaugsiu it atimsiu 
41Asz tavęs nėbijau. 
eiva imtis,0
“Trti mano szirnto metu tėvas 

, o man tai nėra 
-“Nagi, kur tas tavo 

szimto metu tėvas?” Žmogus 
uuvede ji in giro, kur jaute.

M ___ *

” —“Na 
p A sake velnias.—

J

tavę inveik t u 
no ka!’

pats raszkažiuose skendo; o ka
da mirė, velnias
lauke, kol akis užmerks. Kaip 
tik kojas isztiese, velnias su 
kanabeku iukiYto in akis ir nu
sigabeno duszia in pekla ir pa
state dugne pragaro. O tas so 
nasis velnias, kuris jam pini
gus davė, užsisėdo ant sprando 
ir kankino per amžių amžius.

Paskui buvo puikios szerme- 
nys; visi gero, valgė; asz ir ten 
buvau, ten valgiau ir goriau,

su kaneboku

kad meszkinas prisilaiko. Vėl- per barzda tankai varvėjo, bu r-

no

bet sziadien daktarai pasek
mingai gydo ir tyrinėja josios 
priežastį.

Teip, mokslas ir
yra geriauso gyduole 
svhes in szviesa.

ant apdarymo, 
nuo ko T

J. V. Saint Clair, Pa. — 
Tamista nebūdamas skaitytoju 
negalime talpyti koresponden
cijos. Nuėjo in gurbą.

Padėkavones nuo 
Musu Skaitytoju.

prisiuntiina man
kalendorius, da niekad man 
teip nepatiko kalendorius ko
kiu buvo szimetinis, kada ji ap- 
laikiau ir pradėjau skaityti, 
maniau, kad esmių ant kitokio 
svieto. Mano velinimu yra kad 
jus gyventumėt amžinai
szio svieto ir iszleistumote 
“Saule” be paliovos, o asz skai 
tysiu pakol mano akis 
tems. (Gromata raszyta 
liszkai) 
No. 12528. — J. C.

Shenandoah, Pa.

ant

DIDELIS PARDAVIMAS 
FONOGRAFU.

apszvieta
isz tam-

Apie tai jau nesyki Valdž.ios 
ir privaeziu žmonių buvo ra- 
szyta ir visuomene perspėta, 
kad pinigu laisvuose nesiuns- 
tu, nes iszvagiami. Bet Ameri- 
kioeziai Lietuviai perspėjimu 
neklauso ir dolerius laiszkuose 
siuntinėja saviszkiams in vi
sas szalis — raszo kun. M. Ku- 
liavas “Darbininke.”

Italijoje yra nemažai viso-

-4

Italijoje yra
kios ruaziefl studentu ir studen- fe
ežiu Lietuviu ir baltgudžiu ir

fe r-w 
šH'.'i 
ii!

I I 

U 

*:® 

į* JI

ii

kitokiu. Ju gimines bei priete- 
b’

nes ,ps 
” Ap- 

žonijo kvaili; pastato gale lau
ku buteli, aptvėrė darža: “kas, 
mko, in tavo darža ineis, bus 
avo.”

žiuri, kad jo daržė vaikszezio- 
ja nuritclis; tuojaus pasiszauke 
ui\o paezia, meitoli paskerdė, 
mesa susudo ir, padaręs tauki
ne, nesza parduoti, sulaukės 
prokmoczior Einant keliu in 
miestą žmones
“ar parduot noszi taukino 
praszai už ja?” 
gryžias pažiurėjo sznairei: 
m daug kalbi, tai nepirksi 

. Jam beeinant žiuri, 
bėga paskui ji: “gal

Itaukine?” Szuo tuom kartu su- 
a, tu nieko nekalbi, tai 

— dribt! pamėtė
stojo:

JI

4 4

jau pirksi”
taukino ir nuėjo sau. Kada su-
i r

pardavei tauki ne ?’ ’— 
viau,
gus užmokėti.”
dėlios kvailys eina
jeszkot pinigu. Beeidamas ke
riu pamate szuni bėgant —kaip 
ome vytis: “atiduok pinigus!
—Szuo neturi kur pasidėti, bė
ga szen ir ten. Viename name 
ponai loszc isz pinigu ir, paliko 
kambari atUlaryta, iszejb ant

“ar
Parda-

ryžo namon, pati klausė: 
4 4

ule nedelioj žadėjo pini- 
Sulaūkias ne- 

in miestą

4 4 ! I

Visokiu modeliu ir didumo 
fonografu parduosiu už labai 
pigias prekes, iki 15 Morcziaus. 
Suczcdinsite keletą desetku do
leriu pirkdami fonografa pas 
mane. Kad ir reikėtų mokėti 
$20 už tikieta atvažiuoti isz to
linus tai vis užsimokėtu atva
žiuoti nusipirkti fonografa ir 
suezodinti pinigo. Teipgi par
duodu visokius naminius daig
ius. Senus daigius pataisau 
kaip naujus. Ateikite pamaty
ti mano tavora.

L. WA80H (Vawkievicsia)

t

UphoTitering and Hardware.
1139 Bait Mahanoy St.

(Ant »k«r*jme«, ulyczios)
mahanoy city, pa.

neuz- 
a»g-

v

, 0 dabar mano gerbiamiejo 
ačziu labai szird ingai už siu n* 
tinojima laikraszczio ‘Saulis/ 
nes aplaikome visus numarins.
Žinome kas ant svieto dedasi, 
o kaip kokia sanvaitia susive^ 
liną ar kąr užtruksta, tai mes 
esamo nuliudią ir nežinome kttr 
pasidėt. Kalendorius viską at- 

Al ' * 1 « • 11 " •spėja ir yra kanuopuikiauses. 
Teipgi dekavojamo labai savo 
žėntclitii, kuris niums iižraszo 
4 4 Saule’<
No. 8412. — F. P. isz Lazdijų, 
: Lietuvos

« ♦

nias sukibo su meszkinu ir su
laužo meszkinas velnią! Vel
nias nuėjo in pekla; vėl ji Vel
zebubas iszvijo parnoszt pini
gu.
ii ~ ■ 

nciiYM,

bėgt, katras prasilenksiya, tai 
to pinigai. ’’ Žmogus sako: ‘4 ta
ve mano triju nedeliu vaikas 
pralenktu,
ka pradėt su tavim!” Žmogus 
nuvedė, kur numanė zuikis gu
li; žmogus ta zuiki pabaidė. 
Velnias ir isz syk pasispyrė — 
bėga abudu, kad kulnys žai
buoja! Velnias pailso, pasiliko, 
o zuikis kaip uupleszkejo, teip 
nuplcszkejo ! Ir vėl žmogus lai
mėjo. Velnias nuėjo in pekla; 
Velzebubas vėl iszmusze: “eik, 
sako, ir parnoszk pinigus, o 
kad nepaimoszi, asz tave kaip 
velnią užsmaugsiu. ” Velnias, 

, sako: 
nagi, eiva mudu isz kapoeziu: 

tai to 
atsake

Velnias atėjo pas žmogų.
Nagi, sako, eiva lenkcziuisako

Žmogus sako:

o man tai nėra ne

M-

vėl atėjės pas žmogų
4 4

katras prasikaposiva, 
pinigai.” — “Eiva
žmoguSl Velnias atsineszo isz 
peklos geležini botaga^ o žmo
gus prisiriszo prie žagavelto 
siūlą. “Szej-sakOj koks mano 
plonas — kfed asz tau kirsiu, 
tai tavo per ptise ir perkertu!

velnias, 
sumaino.

Na, tai mhinykiva!” sako 
44Mainykiva!” — 

Dabar žmogus; kad 
korta velnini/tai tas susmun
ka, o velnias žmogui kerta, 
kerta ir nieko noinkorta! VoL 
nias vėl pralaimėjo, 
i Velnias nubėga in pekla; 
Velzebubas pagriebęs ji už uo
degos, szvist ir iszmete per du
ris laukam ’ M’Eik ^ tu,1 žalčio 

-Ii i u . i ■ ■ .UT “ 1

no j nieko neturėjau.
i)O.

Buvo vienas ūkininkas 
rojo tris sūnūs; du buvo isz* 
mintingi, o vienas kvailas. Ka- 

. sulaukė dvideszimts 
protingieje sūnūs vede 

paežius ir gyveno ant tikės pas 
tęva, o kvailys eidavo in pelke, 
lupdavo liopukams brazdus, 
vijo virves ir prisivijęs neszda- 
vo iu miestą parduoti. Viena 
karta jam belupant liopukus, 

4t'ka tu misliji 
daryti isz tu nuvytu virvių?” 
•—“Ugi prisivysiu virvių už
tektinai ir trauksiu szia pelke 
ant ano kalno.”—“ 
mus netraukie! asz tau duosiu 
krepszi pinigu, nes kaip tu už
trauksi, 
pasidėti.

ri a visi 
metu, ]

ateina velnias:

ir tu-

Susimilda-

tai asz neturėsiu, kur 
4 t vu ii Ir ai ii

Vėl-

kvailys pinigus iszdalino bro- 
1,

Gerai, netrauksiu 
bet duok szen pinigus. ’ ’ 
nias atnesze krepszi pinigu

iiams ir vol 
varo savo darbu.

sako:

nuėjus in pelke, 
Ateina vėl 

velnias ir sako: 44susimilda
mas tu pamesk szi t a darbu!”— 
bet kvailys ne girdėti ne nori. 
—“Palauk, sako velnias, mudu 
pasimeginsiva, 
drutesnis.” . „ 
kvaili isz pelkes 

ir kumele, ir sako:

Velzebubas pagriebęs ji už uo-

szpiote, ir parhėsžk pinigus/ o 
kad neparnesaįi/asztavį vel-a«z tavę ūi veT

. ■ 'Ii 4

i

, katras ©sava 
Velnias iszsivede

, o ten ganėsi 
4 4 dabar žiūre-’ 

sime, katras mudu groieziaus 
užnoszime kumele ’ant kalno. ’f 
—Velnias paėmė kumele, ant 
pecziu užsidėjo ir velka; kvai
lys užsisėdę ir raitas užjpjo.— 
H Matai/ sako kvailys, asz grot
cziau tarpe kojų užnesziąu, nei 
kaip tu ant pecziu.”-—44Pa
lauk, atsiliepe velnias, dar vįę* 
na mėginimą asz iszbandysiu

kaip tu ant poeziu

ant tavo vieko. ” Jis atsinesze
I-V : >

fe

pietų; szuo in ta kamtiari in- 
bego ir kvailys paskui. Ugi žiu
ri, krūvos pinigu papiltos ant 
skuomos — kvailys tuo jaus pi
nigus susižero: “ai, tu beproti, 
pinigai yra paskaityti gatavai, 
o tu nenori atiduoti; asz už ta
vęs turėjau tiek daug nusikan- 
kyti!”
su pinigais, jau pati jo turi su
gavus jauti; tuojaus sulaukės 
prekmeczio pasiriszo jauti ir 
veda parduoti. Bevedant keliu 

ar parduot 
Et, tu daug 

? ? r/ * i't n

NES1KANKYK SAVES.
Jeigu jautleni koki nesmaguma aa- 

vije kaipo tai viduriu užkietejima, 
pergalima, kosuli, dusuli, sunkuma 
po krutinę, katara, strėnų skausmą, 
kraujo tingumą, kzputimus, rugavi- 
-nuR, galvos skausmu, iszgasti, nesuo 
urna, nusilpnėjimą, mėnesiniu perio- 
>a nesmaguma, tai nesikankyk virst 
minėtoms ligoms, bet gauk pas mu* 
•oliu o suteiks jum pagelba n svei 
kata, kaip ir daugeliams jau suteikia. 
Musu žolių sekanczioM prekes: Del 
kraujo valimo, palengvinimas mėne
siniu, nuo kosulio ir kokliuszo, nuo 
trenu skaudėjimo, vidurio ožkiete- 
imo, rumatizmu, nuo dusulio ir džio

vos, szlapinimosi lovoje, vandenines 
igos, kiekvieno pakelis po 60c. Nuo 
ervu ligos, iszgasties, galvos skau

dėjimo ir svaigimo ausyse ūžimo, pa
keli? po 85c. Nuo galvos ir nosies ka
uro 85c.. Nuo balt-liges del moterių 
>5c Geriausi gumbalaszai 50c. Pa
lange trajanka 60c. Poplaiszkai 85c 
kuo plauku slinkimo ir pleiskanų isz- 
alimo 60c. Visu metu gyvenimas 

kzvontuju apdaryta $7.50. Atsiųskite 
i Oc. o gausite musu visokiu žolių ir 

1 nygu katalogą. Reikalaujame parda 
veju musu žolėms, knygoms ir popie- 
•iu gromatoms. M. Žukaitls, 
151 Hudson A ve./Rochester, N, Y.
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Pareina kvailys namon

žmones paklausė: 
jauti vedi?

< <

.v__ “

szneki, tai nepirksi, 
koloje stovi knyžius:

Žiuri pa- 
4 4 veply, 

ko žiūrai, ar pirksi jauti? tu 
nieko neszneki, tai pirksi.

žiūrėk, kad 
ant Nedėlios pinigus atiduo
tai!” Parėjo namon, pati klau- 

“ar pardavei jauti?” — 
Pardaviau, pinigus Nedelio- 

” Sulaukės 
Nedėlios nuėjo pas kryžių: 
“atiduok pinigus! 
akmeni purpt: “ 
pinigus! ale palauk, kaip asz 
tau duosiu;in pati snuki, tai tu 
tada man pinigus atiduosi!” 
Kaip rėžo, paemes dideli ak
meni, kryžius parvirto: ugi 
žiuri, po kryžium katilaitis pi
nigu. —44 
kvailas; pinigai paskaityti, o 
i u nenori pasitraukti, dabar 
kiek asz prisikankinau, dar ir 
tau uorei kai ingai 
skaldžiau.” 
iszsieme, parsinesze namon ir 
gyveno laimingai su savo pa* 
ežia. Toliaus bus.

Jauti pririszo: 4 4

sią:
4 4

jo ketino užmokėti.

v: sk M

■ i 
t

. i

;iįį!
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1 I

paemes 
veply, atiduok

) ?

Matai, veply, koks tu

žandus su-
Kvailys pinigus

Valgiu Gaminimas -- IR —
Namu Prižiūrėjimas

Kožna moteris ar mergina 
privalo turėti ssia knyga 
ir ji turėtu rastis 
vienam name. 162 puslapiu
didelio formato Drūtais 

t.L ' .»■ . ' ■ >• T“ . f. ; . • < j . J t L ?;

audeklines apdarais. Pre-
• « * 4^ ■ A-

ke tiktai . -------- 11.50
W. D. BOCZh.OWSKI.CO. '
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MAHANOY CITY, PA.
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Laidoja kunua Numirėliu pagal Nau 
Pigi preke Teipgi 

automobiliu*
<MUsia mada 
pristato 
-Skalnam 
Parduodu visokiu* paminklu*, dide

liu* ir mažius už pigiausia preke, to 
iel jeigu pirkaite PO M NINKA tol 
kreipkitės pas mana, nes aaz gailu ju
mis pigiau geriau* parduoti negu kiti 
<33-33* W. Centra St.. Mahanoy City

vinoktemt

CAPITAL STOCK 1126,000 00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS >628,368.62

I

!iii|

ji

Mokam* 8-czia procentą ant 
nudėtu pinigą. Procentą pridedant 
prto ju*u pinigu 1 Sausio ir 1 
iJepos Me* norim kad ir ju* 
turėtumėt reikalą su musu banka u ■*
nepaisant ar mažas ar dideli* |

H. BALL, President**.
Geo W. BARLOW, Vice-Pre*

I Jo* E. FERGUSON. Kastoria*
- * *>■ *» <***» *»**> ***»<*<»***

»

Ii

lt

u H
I»

i

CHAS. S. PARMLEY 
Real Estate Agent. Notary Pnblia

Jeigu norit* pirkti ar parduoti narna 
tai keripkites pas mane, <■* Jumi> 
ta reikalą atliksiu. Randavo]* namu* 
ir kolektavoju randa* Inaaiurinfai 
namu* ir forniesius, automobiliu* Lt ' 1

Kampaa Catawi**a ir Mark*! SL 
Mak** r City. Pa

. --- ■ -.---------- ..................----- -------- ■■

W; TBA8KA08KA*
PIRMUTINIS LIETUVIS1KAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY.

ir kolektavoju randas.
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Katryt, Katryt!” — dre
KARALIENES PRIŽADAS.

Angliszkai Parnase Mary T.
Waggaman, Lietuviszkai

verte Jonas Tarvidas>

(Su Daleidimu Benzinger 
Brothers.)

Pavažiavus puse valandos, 
linksma vežimu virtino susto
jo. Augsztos ulolos lyg boksz- 
tai, odos žmogaus fankomis pa
daryti, kilo vim/ medžiu. Ma
žas upelis cziurleno isz uolu, 
bet pakalnėje prasiplietes in 
nedideli ežerą; rodos sustojo 
gauti jiegos pirm pradėsią n t 
vingiuoti per kalnus.

Jono rukstan
“Castle Rock”

iszrode tikras dan-

Iszbuvusiai keturias savai
tes prie Dėdės 
ežiu kaminu, 
Katrytei
gus. Pavėsyje palei upeli buvo 
žaidžiami invairus žaislai. Nei 

“Sek savo 
in augsztus kalnus. Ant

ir puse valandos 
Vada”
žoles patiesta balta paklode su 
invairiais valgiais ir gerymais. 
Bet už vis labiausia patiko 
Katrytei Aniele! Per ilgus ke
turias savaites Katrvte netu
rėjo mergaites drauges pasi 
szneketi, dabar atrado drauge 
Aniele linksmiausia drauge 
Aniele buvo graži mergaite- 
jos auksiniai garbiniuoti plau
kai žibėjo nuo saules spindu 
liu; jos mėlynos akys atrodt 

szvelnumo ineilę^ iipilnos 
draugiszkumo. Aniele buvo vy
riausia mergaite ir ji žiūrėj 
kad palinksminus savo drau 
ges. Ir Katryte didžiai pamylė
jo Antele.

Po užkandžiu juodvi vaiksz 
ežio jo susikabinusios, bet stai
ga Aniele sustojo ir prideju 
ranka prie kaklo tarė:

Ąsz pamecziau! ’ ’
Ka?” meiliai paklausi

4 4

_ < <IK i

Katryte.
* <4

•I—..... ......

sagute.
Savo sagute bobute*

Ji man padovanojo 
mano varduvių dienojo ir, asz 
prižadėjau ja neszioti iki gyvr 
Imsiu. Joje buvo paveikslu;

‘ .... ”., <», bo 
niekad nedovano 

liūdna’

mano mirusios tetos. Tr. 
bute man 
niekad, ir jau tiek... 
tarė Aniele.

Bet gal galėtumėm su- 
— ramino ja Katryte.

1 I

*

tai, greitai! gali
medžiu nu

___

bąncziu balsu ji szaukc. Paėmė 
Katrvte už rankos. — “Asz ži
nau, ozia kur nors ii o toli turi 
būti sena trioba. Bcgkime, grei 

Perkūnija
mus czionai prie 
trenkti.”

Ir staiga pasigirdo smarkus 
trenksmas. Kalnas sudrebėjo 
dangus nuszvito, senas aržuo 
las iszgriuvo. Klykdamos mer 
gaites bogo, o lietus pyle kaii 
isz kibiro. Per uolas, akmenis 
szakas ir knimus, jos bogo, < 
perkūnija nesiliovė; žaibai ra i 
že tamsius debesis, o lietus vi; 
pyle Aniele tempe savo draugi 
už rankos iki pribėgo 

stogu, apleista lusznn 
—tar—tar

Trenkė perkūnas. Mergaite ne 
jucziomis atsirado viduje. Vi 
dnjo kažin kas suszlamejo; žai 
bui nuszvietus per Įauga, p 
rodo, jog trioba 
Joms inejuR, 
kolo ir persigandusi 
mis žiurėjo in jas.

jos bogo,

ma žn
zemu 
Tar—tar —r r toksz*

n 
apgyventi 

moteriszke pasi 
placzio

Rankas sr 
keitusi ant krutinės, 
•mnduli, ir prisiartindama pr’
nergaieziu labiau prispaudė ,i 
u’ie saves, 

C 4

? J ’ 
4

4 4

ji lai k'

sa k v dama: 
Ko atėjote, ko? Ko ne

rite
Pasislėpti nuo audros!

— dūsaudama tarė Aniele. - 
“Mes nežinojome, kad czionr 
kas gj-vona: perdaugeli meti 
niekas negyveno. 2 L.J _ 
palauksime iki audra praeis.

— “Palauksite!
pamate moteriszke 
galva. — “ 
laukti. Eikite! Sakau, eikite!

— susijudinu 
in

1

Mes czionn 
! •

— Ir jo 
purtau 

Jus negalite Czi

žaneziu spaude jo kryželi prie Į gimo 'Katryte niekad neuž- 
mirsz. Paskui pasijudino < . i m * >" '.JL'" * ■' J *

savo lupu. Paskui iszleido ji 
isz rankos ir tarė.

~ “A! asz užmirszan, — asz 
užmirszau! Asz jau nebekatali^ 
ko. Mano vyras no, ir asz nega
liu...”

____4 4

Katalike
< 4

— atkartojo moteriszke.
Apie ka ji kalba?”

O, taip, gali! turi būti 
J >

Mano vyras sako no, ne.
— taro Katryte

no

i vai-
Kelgimingpjikutis ir numirė, 

motina, spausdama negyva ji 
prie krutinės, paplūdo aszaro- 
86.

tu sagutes;

4 i

rasti/?
—PO ne, ne, nesurasime. It 

asz nedrystu mamai pasakyti 
nes tas sugadins visa diena. J 
sake bobutei, kad man neduo 

nes asz viską pr
motu, žiedus ir szpilkas ir vis 
ka. Asz pati nežinau, kaip jir 
prapuola. Bet o! asz dabar pa
menu! Asz dabar žinau kur pn 
mecziau. Kada mes lipome air 
kalno asz jaueziau kaip kažin 
kas nuo kaklo man nukrito. ( 
Katryte, niekam nesakyk, ei- 
va jeszokti! ’ ’

Katryte sutiko; nors augszti 
kalnai rodėsi ir sake jog nerr 
vilties pamestu daiktu atrasti 
bet Anielytes szviesios akv - 
visados mate orarykszte. Link
smai ji ėjo pinna, Katryte pas
kui ja, nieko neklausdnmn: nb: 
moriraitos perdaug giliai buvo 
užsimaseziusios, kad patemvti 
temstanti dangų arba girdėti 
tolymoje pranaszaujaut audra 
dundėjimą.

Augsztyn ir augsztyn Aniele 
vede savo drauge, iki iszgaz 

perkūno

*

smarkausdintos 
trenksmo, sustojo.

— “O Anielyt, gryszkimo at
gal!” — tarė Katryte.

Bet buvo pervelu... Vėl smal
kiai perkūnas sutrenkė ir vėl ir 
vol, pakilo baisi audra...

8.
“Anita.”

Audra insisiubavo!
audros Katryte niekad nebuvo 
macziusL Perkūnu trenksmas 
paskui trenkama sujudino ga

Tokios

lingaji kaina; žaibai skrode 
juodus debesys,
laukinis žvėris iszsprokes isz 
savo guolio, piktai aimanavo 
ir staugė.

lažai gandu si netikėtos aud
ros -Katryte pamanė pasaulio 
pabaigai užstojus; bet pripra-

0 vejas, lyg

i

Katryte pamanė pasaulio

tusi prie audru nenustojo drą
sos.*"

T°vai turi mokinti juos

*

nes Colgate 's 
savyje

lj 
J

Tėvai neturi pavalyt 
užleistivaikams užleisti j u 

dantU, kadangi taip 
darant) jie pakenkia 
savo sveikatai.

Gera Sveikata 
Geri Dantys

Sziltines Epidemija.
I

'■.IF <

Dabartiniu laiku Suvienyto
se Valstybėse pasirodė szilti- 
ticr epidemija, 
cagoje, New Yorke, Pittsburge 
ir Washingtone. Yra sunku 
spėti kaip prasidėjo ir epide
mijos priežastį. Liga kerta tur
tingus ir snvirsz 15 metu am
žiaus žmones.

“Tas faktas aiszkiai paro
do, kad pienas, vanduo ir salo
tos neperduoda ta liga
Dr. W. F. Draper, Suvienytu 
Valstybių Vieszos Sveikatos 
pagalbininkas.

Paprastai tikėta 
nes užkrėsti nuo oisteriu, kurie

pavogti isz subjaurintu

ypatingai Chi-
“Bet jau danguje 

ėjo in dangų!M 
ryte, ir savo szirdyje jaute ko
ki tai nepaprasta džiaugsmą.

— “A, panaite, taip, .taip!
>li EEEMU ■ <

— nu-
- ramino Krit-

valyti ju dantis su Col
gate’s Ribbon Dental 
Dream, 
neturi savyje jokiu 
kenksmingu vaistu, ir 
už tai nuvalo dantis 
saugiai ir pilnai. Pirkit 
ji^ms triubele to valy
tojo sziendien.

f»
- verkdama ta.ro moteriszke.

Tamsta ji apkriksztijai,
t

Ir
—

ji niekados neuž-

> y
y

4 4
*9i <|i Him

žingeidžiai paklauso Aniele.
Bet Katryte klausėsi baisio: 

savo szventioms insitikrini 
mams kalbos.

___  4 4

reikia kunigu 
metu,”
“nereikia krikszto
I i kini, nieko, nieko 
nereikia.”

—-“Tai tavo kūdikis bo Krik
szto '? ’9 
ryto.

— “Krikszto!
krikszto,” — tarė Aniele. — 
“Juk dar neturi no szesziu me 
nešiu.”

—1 “0, bet turėjo būti sena 
pakriksztytas! Dabar n ūmi r. 
be Krikszto. O czionai arti ne 
ra nei kunigo nei ko. O Aniele 
ka darysime?” - 
klauso Katryte;

priederme pagelbėt

szvcntioms

Nereikia Bažnyczios, ne 
, nereikia sakra

— tose moteriszke, —
mano kn 

jis sako

— bailiai paklauso Kai

Žinoma be
? J

liu dna i pa 
ji jaute joi

yra tikra
kūdikiui,

— “Nieko,
i kc Aniele, —

i

— szaltai atsa 
Žiūrėk kvepuo 

I ja! Matai! rnirszta.”
Mano kūdikis, mano su 

— verkė nelaimingoj

l i

O, Dievo motina

— “Tamsta ji apkriksztijai 
mano kūdiki! Tamsta atėjai 
tamsta Dievas atsiuntė. 
Anita niekados neužmirš/, 
niekados, 
mirsz.”

Kada abi mergaitesKada abi mergaites ramino 
vargszo motina^ latike netikėta1 
pa sig i rd o baisa i: Po v i 1 u kas i r 
jo giminaieziai Tamoszius su 
Robertu, jeszkojo paklydusiu 
staigu inejo in liūdna trioba.

— “Mes sakome mamai, kad 
judvi czionai, mergaites!
tarė Povilu kas. — “Bet kai? 
judvi mus iszgazdinote! Arti 
nantis audrai mes susėdome 
in vežimus ir jau buvome be 
aižiuoju pas Purauskus, kaip 
natomijome, kad jųdviejų nėra. 
Mama labai persigando; tote ir 
urnas Purauskus irgi jeszkojo 
jųdviejų. Bet asz atsiminiau 
szita sena trioba ir spėjau, kad 
judvi rasimo czionai... bet kas 
ežia su jumis?”

— “Tyliai, tyliai!
Aniele.”
iszke, jos kūdikis dabar nu

mirė. Kaip mes persigandoine. 
Katryte ir asz ejomo jeezkotis 
pamesto daikto.”

— “Savo retežėlio ir sagu 
tos?” — greitai paklausė Po- 
v 11 u k a s: — (4 
tarp popieru

O, asz
— tarė Aniele

” — tarc
— Tai vargsze mote-

M

y 9 
y sako

kad žino

Kur?
tarė Aniele: “in toki lietu
Perkūnija gali nutrenkti!

O, leisk mums czion;
> J

Mano, vyras
czionai

y y

4 4

J >
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pabūti!
— “Mano, vyras, jis sako - 

neleisk czionai žmonių!” - 
pusbalsiai kalbėjo moteriszk* 
— P Jis mano musza, stumdo 
panaites.”

Katryte jau nebežinojo k 
sakyti: bet Aniele, kuri goriai 
pažinojo žmones tarė:

4 C O, nė, jis n.emusz; iki ji 
sugiysz mes jau busime iszej 
O antra, jog nei tu 
v v ras neturite 
czionai gyventi.
Pu raus k i u,

nei lav< 
jokios tiese 

Szita triob 
ir asz žinau kad ji'

jo s n e i szn u o mavo.

isz $25 
valgytojunuo

Juos negalima

5' M
M

■ O

I
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nelis!”
lotina, spausdama kūdiki prie 

1 krutinės. — “
. | pasigailėk manos! Neduok ma

j no Petrukui numirti! Szventoj 
Marija!...”

Vejas slaugo per senaji kn 
mina, rodos pamegzdžiodama; 
motinos verksmą;
trenksmas
žaibai
?odos, visos pragaro 
izauke nelaiminga 
žiojosi isz mažos persigandu 
ios morgai tos, bet tvirtos t i 

kojinio. Ji dar perjauna atlikt 
tokia, iszkilminga priederme 
bot dauginus nieko nebuvo. J 
gali pakriksztyti 
eudiki; ji gali, ji turi.

Apsidairo aplinkui; per Iro 
bos kiaura stogą lietus varvoje 
vidun.

perkūnijo 
sujudino nameli 

skraidė padangomis 
galybe 

mirti, ty

mirsztant

y y

Baime apsiautė moteriszke 
veidą.

— “Panaite 
czionai užeiti.

turojm 
negale

mažutei i ?
— su pasigaile.iinr

asz
Toliau

jau eiti. Mano mažas Petruką 
labai serga — taip serga — a 
Szventoji Marija, taip serga!’

Ir punduli, vystyklais susuk 
ta, ji prinesze prie mergaiezir 
Buvo tai mažas kūdikis, j; 
akytes judėjo rodosi praszyda 
mos pagelbės.

— “Vargszas 
vargszas! ’ ’
tarė Katryte ir paėmė kūdiki 
sudžiovusia ranka. — 
serga ?’’

4 4
III II—IIEĮIEMB

Aniele, kuri 
prityrimo. — 
nebegali.”

— “Mano Petiytis, — mam 
vargszas Petrytis!” — Nelai 
mingoji motina užmirszo ne 
praszytas viesznias; spausda 
ma kūdiki prie krutinės ir gai 
liai in ji žiūrėdama tarė: — 
“Mano sūnelis, mano mažute

O! Dievo Motina pasigai

(< La be

Mirsztantis, 
daugiau 

4 (

ta r 
t u re j 

Jau ir verki

j >

> J

4 4

lis!
lok! Jis taip serga! Szventoj’ 
Marija, ir visi Szventioji, pasi 
galiokite!”

Moteriszkes žodžiai sujudi 
no Katryte.

— ‘ ‘ Tamsta kataliko ? 
meiliai paklausė.

Moteriszke pažvelgė in ja.
— “Ne, panaite; ne

— ątsake moteriszke.
Taip!” — tarė Katryte,

r y

nėr

___ UI

manydama jogei moteriszki
jos nesuprato, — “Kataliko — 
taip,’L— ir Katryte persižeg
nojo.

— “Tamsta Katalike? 
užklausė moteriszke.

— “Taip — taip,”

M

atsake
KĮalryte, ir parodo jai savo ro
<4 '■* ,1 Ei '|F ’ X J* ''''" .

žaneziu.
Moteriszke isz džiaugsmo

puolė ant keliu ir paėmusi rd-
lt

du k tėvi

Vanduo primine jai 
kaip Szv. Urszulos akadoipijt 
ji mate apkriksztijant mergai 
tęs: kaip Sesuo Felicija pa 
puoszdavo altorių baltomis gė
lėmis, ir Sesuo Karmela diri 
guodavo chorą, o Tėvas Ansel- 
mas pildavo iszganymo vande. 
ni ant gaivu toms, kurios trosz 
ko tapti Bažnyczios
mis. Katryte atsiminė su kokir 
dievotumu mergaites 
;n iszkilminga ceremonija ir 
suprato, jogei kriksztijamos pr 
daromos “Dievo vaikais ir dan 
gaus paveldejais.

Katryte net sudrėbėjo pa- 
masezius jogei jai reikia atlik 
ti tas szventas apeigas, bet Tė
vo Anselmo pamokslo žodžiai 
atsikartojo. “Jus turite viso( 
iszmokti kaip kriksztyi; ne* 
tai yra szventa priederme lai
ku mirsztanti. ” Tikrai, tas ma 
žas kūdikėlis mirsztantis, tai 

“szventa priederme” j
apkriksztyti.

Katryte sustiprėjo, pasidaro 
rami. Ji paėmė nuo stalo ap
daužyta ąsoti, palaike valau 
dele po laszais; ir, kada Aniele 
stovė jo nežinodama kas dedasi 
ji priklaupė prie motinos.

— 4 4 Asz apkriksztysin tavo 
snnu,” ji motinai tarė, — ‘kad 
galėtu eiti in dangų ir links
mintis pas Dieva ir Szvcn- 
cziausiaja Motina.”

Tie žodžiai sujudino mote
riszkes Tikėjimą ir žiūrėdama 
Katrytei in akis tarė:

— ° Taip, taip panaite!
Ir aszaros suvilgė jos skruos-1 
tus.

Ir tęjo iszkilmingoje valan
dėlėje, kada mažoji mergaitė 
pyle drenbauezia ranka vande
ni ant mirsztanczio kaktos ir 
tarė szventus žodžius, veias, 
perkūnija ir audra nutilo. Va
landėlė rtiažas1 ktidikeliš buVb 
ramus, juodoms akytėmis pasi
žiurėjo in Katryte. To pažveL

žiūroje

yar

V’-

■
■i į
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■ii
'kl

v ra 
vandeniu. Del tos priežasties 
oistėrin ir kitu moliusku au
gintojai neteko daug pinigu.

Chicagoje, bausme 
bus reikalauta 
žaliu oistoriu.
valgyti Pennsylvanijoj ir New 
Yotke. Dabartiniu laiku yra 
beveik keturi Rykliai tiek daug 
sziltine serganeziu negu nor
maliai randasi. Szimtas penki 
miestai pranesze 195 sergan- 
czius nuo sziltines paskutinėjo 
pereitu metu sanvaiteje.

Suvienytu Valstybių Vieszos 
Sveikatos Biuras veda isžtyri- 
nejimus po vadovyste Dr. K. 
L. Lumsden. Kuomet užbaigs 
isztyrinejant, raportas bus pa
skelbtas idant gydytojai ir 
žmones galėtu apsisaugoti nąo 
szios ligos. —F.Ė.i.S.

e

Czia szirdeles smarki bobe
le atsirado, 

Ant Kauniszkiu priežasti 
iszrado,

Ir tokia vale gavo, 
Jog visus laukan iszkariavo. 

Vyrai prisirinko akmenų, 
Prileido szturma prie langu, 
Svetimtauczci sorkiu turėjo, 
Atsidyvyt Lietuviams ne

galėjo.
!1

b 1,1 n
.Jta: U

1

K,.!HII* ♦ ♦
Sakalėliai mano, jau gana 

Su tokia mada,
Daugelis pas mane gromatas 

raszo, 
O suvis nepasiraszo.

Juk žinote, jeigu nepasira- 
szoto,

Tai bijote ir neteisybių man 
raszote, 

Įsz tokiu žinių pasinaudot 
negaliu, 

Supykus in gurbą metu.

M

-■ii jir |]M ‘111
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GYVENIMAS
MARUOS PANOS.

9ZVENCZ1AUSIOS

juos radar 
i r

ka ji
‘ ‘ bi

asz
ir mama sako 
nepaisau, 

• - ’ t M .-------- - 9
2\sz niekad nehu 

cziau galėjus pažiūrėti 
ei. in akis jei bueziau pametus 
mirusios tetos paveiksią. Da 
bar galima eiti namon Katryt. 
galime eiti namon linksmos,” 
— dūsaudama kalbėjo mergai 
te.

Bet Katryte gailiai žiurėjo . < • ■ H ■■ Hb • •

— ‘‘I 
sako.” 
le atradai!

galime eiti

J

bohu-

in vargsze motina, kuri sedeje 
sulūžusioje kedeje, mažių szal- 
tu kūdikiu ant keliu.

— “O, man gaila taip palik 
t i! ” — ji tarė uždėjus ranka 
ant motinos peties. — 
niekas lamstai nepagelbos

Anita, kaip ji save 
•ndrobojo ir tarė:

— “Taip, panaite, — 
jis pareis, mano vyras, 
mažojo Petruko tėvas, 
nan pagelbės. O panaite, jei

eik dabar’

Viena moterele priėmė už 
tarna vaikina,

Kad pasaldytu jai gyvenimą, 
Kad prigialbetu bliudus 

mazgoti,
Ir maža boibuka noszioti.
Kiek jisai motu turi, niekas 

nežino,
Visi laiko ji už jauna vaikina, 

Ba .usua. brazduoje, .
Kad da yra jaunas, meluoje;

y

Visas pilnas apraasymaa apie 
Gyvenimą Szv. Marijos Panos. 
95 poslapiai.
Preke so prisiuntimo tiktai 25c.

Paiki knygele.
A
1

W. D. BOCZKAUSKAS-CO. 
M AHA NOV CITY; RA

■>■«■»»» I———<*M^» «l    11 —» II.   I —
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t

vadino.

laip
ina no • •- ps

jai didele

1

dabar eitumei, —
Tai goriausia!”

Katryte padare 
auka. Ta gražųjį, ta taip bran
du rožaneziu, uri Sesuo Felici- 

iszvažiuojant jai indave,
Katryte inspaude 
ranka.

— “Turėk!”
ir neužmirszk tamstos mažas

i a
in Anitos

— ji tarė: —

Tegul, da karta dažinosiu 
Apie ta neūžauga, tai dau

giau palaimysiu. 
>> * *

Asz sakau ir sakysiu,
Ir merginas kaitysiu,

Ba per jaises daugiaaše vy
rai ėdasi,

Ir per jaises galvas skaidosi.

Isz Hazletono gavau žine 
apie szinkorelia, 

Ir josios sluginelia, 
Kokos ton funes iszdaro,.

‘ ’ Ir bizni’gera varo.
Tokios gromatos niekas ne- 

praszo, 
Jeigu nepadeda savo paraszo.

KNYGELE NAUJU 
DAINŲ.

Telpgi tinkamos kaipo eilei
J’ ,,p 4

ir dekliamacijoa.

XI
N
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n

tarė save n tu s
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sūnelis danguje.”
Ir sykiu su kitais iszejo. An

tra jau buvo praėjusi. Juodi 
debesys skirstėsi. Vejas liovėsi 
kaukes ir graži vaivorykszte 
apskliaute kaina. Kada jaunie
ji skubėjo siauru taku pas sa
vuosius, kurie lauke ju pas 
poną Purauska, už geru varsnų 
nuo *1 Castle Rock, ’ ’ 
jie su augsztu barzdotu, vyru*. 
Pasitraukęs kiek isz kelio, jis 
praleido jaunuosius nedraugisz 
koms akimis.

_<< 
vargszes vytas, asz 

tarė Anele. — 1 
gryžta pas ja?9

—- UO Anelė, ar taip manei’/ 
O vargsze, vargsze, Anele!

susitiko

Tai kūdikio tėvas, tos 
; manau, ’ ’ 
° Jis dabar

O vargsze, vargsze, Anele!”
su pasigailojmu tarė Katryte;
i * “ “ ‘ 'w‘ / '

kaip jis juokėsi is# Timotiejaus 
” ir “vy- 

kurs ėjo in maža sulužu

ries ji pažino vyra jr atsiminė,
« • • • a1' wi.,. ’ a / . • ■ » • « a

Viena mergina vaikineli pa
mėtė, 

Nežino už ka ji atstatė,
Dabar jisai vis akmeni ki- 

szeniuje neszioja, 
Ir kožnam kerszija.

Katras tiktai su jaja eis, 
Ar už akiu jam užeis. 
Sako galva sudaužys, 

Skyles padarys, 
Ir ant vietos padės 

Jeigu tik gales. 
♦ ♦ *

Buvo tai Nedėlios diena, 
Nusidaviau in miesteli viena 

Sakyti no noriu,
Tiek to — in Illinoju.
Susibėgo tris bobos,

Mat pasinaudojo isz progos, 
Ba vyrai in darba iszejo, 

Nepasiliko namieje ne vieno.
Davai munszaine neszioti, 

Ir sau be baimes girksznoti,

y

>

Per visa diena trauko, 
Not ir vakaro sulaukė. 

Vienos vyras isz darbo parėjo, 
, 0 ozia viskas atszalo, ne van

denio neturėjo.
Pradėjo apie paeziule klau

sinėti, 
Ir pats nusidavė jos joszkoti, 
Sztai užtiko prie trepu gu- 

linczia, 
Vos kvepuojanozia.

W t U " -I JT -■

ir jo šzunu. “Tėvas’ 
ras,” : 
šia triobele buvo Berizonas;

Tolinus bus.
-..urr-.iiiHMi ....... i...... .r,... iie.r-i1-....

PUIKI MALDA-KNYGELR 
MANI0LAS SARGAS" 

Visos reikaliagoa aaldoa, Litanijos, 
irtt \7 ’■ '2
aknrinaia aHnrah, aukavoti kraastal. 
Prake J ėritivnthtatiktai ■ Si .80 ■■ 

u> r» nnr7VAiiarAa no 1

Mat ojo namo; isz stubos ir 
h nugriuvo,

O ežia pagialbos ne buvo.
■ Bobeles nepaliko, 

Prikėlė su virvagaliu.
J' Kas buvo daugiau,

“ANIOLA3 SARGAS"

; Puikiai apdaryta mlnkastalt

Frake •• prieiaatlmu tiktai SI
W. D. BOCZKAUSKAS - CO.,

MAHANOY CITY, PA. Na

Sakyti negaliu.
* ♦ * 

loję M^ęziųžpję,
Tai ir negerove,

Nesepei Vilenskiu vęselk® 
’ buvo, 

įy. keli pribuvo.

*

PAJESZKOJIMAL7 " *1' ' . ■ 4 ■ ,, ||i.i l|' 1' *
S--* "L . \

Asz Marcele Bandoniene po 
tėvais Kvietkyte, pajeszkau sa
vo tikro dėdės Juozapo Kviet
imus, paeina isz Kauno Red., 
Raseintt'Apskr. ir Para., 

* _ ^‘1 J

■4 Ii*

ir
Szaukliu Kaimo.

Tegul atsiszaukia ant adreso.

R.F.D. No. 1
Juozas Bandoms 

Nicholson, Pa.

Asz Branislavas Bartasavi-
cziute pajeszkau mario dėdžių
Mikola ir Juozapa Sutkevicziu

Apskr., ' Naumiesczio
paeina isz Kauno Red., Pane
vėžio .
Para. Amerike gyvena apie 25 
motai, pirmiaus gyveno apie
Chicago dabar nežinau kur.
Po Vyru pavarde mano Cooper.

Mrs. B. Cooper 
Box 125,

M

North Jay, Jie.

Skaitykite “Saule”

Naujas Didelis 
Sapnorius jau

i ■7 Ar i  

Gatavas
R*

Jau užbaigom daryt
i Nauja ĮMdeH 8»pnorhi. 

160 puslapiu, su dau
gybe nauju pavęikslu, 
iszaiszkina visokius sa- 

’ pritik, kokius 
gali sapnuot.

žmogus 
Knyga 

puikiai drueziai apda-
ryta kietais audeklineis
apdarais. Preke*’ su nu
siuntimu tiktai $1.50.

W. D. Beczkauskav-Co.II I
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Apie Kare.
Tėvynes Rauda.
Atmincziai 1 dienos Rug- 

piuezio 1914 meta, 
Lietuvos Rauda.
Mano Gimtine.
Apie Skausmą Lietuvos.
Apie Lietuvos Vargus. 
Tėvynės Meile. 
Pilies Apraszymas. 
Lietuvos Paminėjimas. 
Sonetas.
Apie Dubisa.
Apie Lietuvos Vasara. 
Atminimas Tėvynės. 
Apie Kalvarija.
Naujos Eiles.
Apie Senove.
Miszkas Ir Lietuvis.
Ant Pagarbinimo Bažnyczios 
Finis.
Kalinys.
Ruteliu Vainikėlis.
Szventas Petras. 
Lietuvio Daina. 
Isz Lenkmeczio Laiku. 
Apie Piemeneli.
Myliu. 
Daina Sieratos. 
Apie Daratele. 
Apie Meile. 
Varnai Sudžiomis.
Apie Vanda Lenku Karalaite 
Apie Mainas ar Kasikiai. 
Apie Lietuva. 
Apie Girtuoklius.
Apie Senatve.
Atminimas Francuzu Kares. 
Patais Bambizaa.
Finis.
Apie Jaunikaiti.
Apie Jaunas Mintis. 
Motina ir Duktė. 
Apie Merginas.
Apie Berneli.
Rinkimas Vaikinu.
Merginu Rauda.
Apie Mausziu. 
Apie Davatka. 
Lietuvos Hymnas.
Apie Petrogrado Lietuviu*. 
Ima Merginas in Vaiska. 
Kur Prapuolė.
Apie Meile Tėvynės. 
Žvaigždute.
Žydu Rauda.

.....A... .
9> paslaphi. Afoski spaada* 
Spaudini a ant drūtos pepta 
ros popiarineis vyrssaio.

PREKE TIK I5c
Siuskite pinigus stempomis.

* .1 'I- J ’

W. D. BOCZKAUSKAS-CO. 
MAHANOY CITY, PA.
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Vasaris.
Sziadien G ra buy ežios.
Sniego pilna, kolei už

pustyti, automobiliams sunku 
kasyklos

1‘.
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važiuoti. Nekorios 
negalėjo dirbt.

— Antanas Kazokas parda
vė narna Jonui Kufravicziui už 
$5,500.

— Paslysdama ant ledo, 
Anele Butaitieno, 1013 E. Mar
ket uli. iszsisuko koja. Likos 
nuvežta in Ashlando ligonbu- 
tia ant gydnno.

—— 11 Saules

Paslvsdanm ant

Peabody, Mass.
girias

Jeigu nebūtu 
tai szunis 

Jam iszszo-

> ii.iw ,w 111 m iru

Ana diena 
A. Balcziukas nuėjo in 
pasivaikszczioti. Ten ji užpuo
lė pulkas szunu.
turėjos revolverio, 
butu ji sudrasko.
vus viena, karta, szunis nuo jo 
atsitraukė ir jis iszsigandes 
parbėgu namo.

Sausio 18 
d. ežia nusiszove dviem revol
verio szuviais Jeruszka, 
67 metu amžiaus žmogus 
trys metai kaip negalėjo dirbti
darbo, nes sirgo džiova. Jis pa
liko seneli* moteri, tris sunūs ir 
(lukteri ežia, Westvillej.

Westville, Ill. —•

apie 
Jau

*W V-«r *rrw II i i I «i I HM MV W *mv* rwm vMn*****
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AR NUMYLĖJO KURIS IEVAS TEIP SAVO 
KŪDIKI KAIP DIEVAS NUMYLĖJO ŽMOGŲ?
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dėjo pristatyti kož-

naujas ne- 
sziotojas, kuriuom yra Vladas 
Supranaviczius. Vladas priža-

“ Saule”
nam skaitytojui regulariszkai,
o pakol pripras prie isz.nesz.io- 
jiino, meldže musu skaitytoju 
turėti truputi kantrybes. Tiki
mės, jog Vladas užgauadys vi
siems miesto skaitytojams.

— Aidomas M i Ikon is, 210 
\V. Railroad ulyczios, likos su
žeistas in ranka laike darbo.

- Apie antra valanda Ne- 
ledoR diena, kilo ugnis 
šteino kriauezin szapv ant 3 
\V. Centre uIvežios.
ugnies buvo oksplozijo gazinio 
poezinko.

Antras ugninis signolas buvo 
•luotas pirma 1 
bet no buvo t ji i 
musztvne insiutusin 
kuriuos negalema buvo apmal- 
szvt kitokiu budo kaip isz- 
szaukkti ngnagesius.

(iohl-
32 

Priežastis

valanda nakti, 
i ugnis tiktai 

Iszpaim

Isz Shenandoah, Pa.
Apie vienuolikta valan- 

ugnis kilo 
nemažai

• la Seredos nakti, 
paczte kuri padare 
bledes vidurį, bot szoip namas 
mažai apdego. Viktoria 
t is, eidama namo pamate liej 
na irdavo alarma ugnage^iams 
kifrie tuojus pribuvo.

Panedelio ryta apie pir
ma valanda nakti, ugnis kilo 
f-ehigh Valles stotije, kuri pa
daro mažai Medes.

— ,Gerai žinomas daktaras 
Stein, kuris Ashlando ligonbu- 
teje persipjovė sau ranku gys
las, mire ir buvo palaivlotas szi 
Pa node! i.

New Philadelphia, Pa.
Mikolas Tamulevirziiis 
įlinkas, likos
baisu sumiisz.ima ir sužeidimą
Juozo Ycagero per Kalėdas sa- 

pradeda
pasveikti Pottsville* liironlmti.

alu-
arosztavotas už

tune, koris tik dabar

Taylorville, Ill. 
<1. pereitu motu patiko 
mo 
Mainoso jam nulaužė 
kojas ir strėnas labai sumusze.
Nelaimingasis ir dabar dar 
gali paeiti be lazdų, 
motus negalėjo niok<

- Sausio 21 
nelai- 

Antann But rimą vieži u. 
abidvi

ne- 
Isztisus

> dirbti ir 
nežinia, ar kada nors gales, l'ai
matot, kokis likimas kaliais 
patinka vargsza darbininku.

Saint Clair. Antanas Ba- 
leviczc ir Juozas Suszka likos 
aresztavoti už sidaikvma su re- 
volvereis automobiliu kuriamo 
važiavo Jonas Kuzma 
Mountgomoiy su dviems
ginoms. Už.toki pasielgimą Ims 
gerai nubausti.

ir H.
mor-

l*o tcisvbei mažas 
randasi ar-

inu-
'■ su miestelis, kuris

t i Pottvilles, bet jame randasi 
daugiau skandalu ne kaip di
deliam mieste. Gyvenimas ne
kuriu vedusiu porelių (prisiun 
<*ziu redystoi ir pravardes) tik 
rai sodomiszkos. Eina czionais 
visoki gandai ir apie žymes
nes y patas apie kuriuos liežn- 
vei pradėjo malti. Beabejotiiia 
isz tuju gandu yra ir daug tei

sybes kaip pats buvau lindin- 
toju k ei i ošia atsitikimuosia. Ve 
liaus apraszysin jums apie vi
sus atsitikimu paduodamas ir 

“aristokratu 
ir arist(ykrftcziu,, idant žinotu
mėt “kuom ir kas”
^’ra. — Periskopas.

pravardes upisu

pas mus

West Frankfort, Ill t
menesiu 

sunkios ligos (mainu dusulio) 
pasimirė Antanas Simanavi- 
ezins (Simmons). Jis buvo isz- 
dirbes augliu kasyklose apie 28 
metus.

Velionis buvo ginies Kurne- 
nu kaime, Alytaus 

redyboj.

šio 15 d. po ponkiu

parapijoj. 
Snv. redyboj. Pribuvo jis in 
Amerika, pirma karta apie 30 
nietii atgal, bet dvi kokiu ne
supratimu prii'žasczili ar 
del akiu ligos, buvo 
atgal in Lietuva.

tai 
gražintas 

Pq kokiam 
laikui atvažiavo vėl ih Ameri
ka ir dirbo augliu kasykloj 

I *ora
dirbo augliu 

apie Shenandoah, Pa. 
metu pabuvęs Amerikoj, giyžo 
pats in Liet n va ir pasionips 
savo szeiinvna -r jnoteri ir vie
na siinu. Pribuvo atgal in Ame
rika 1899 m. ir apsigyveno Du 
Bois, Pa. Bet 1913 persikėlė in 
Illinois Valstija, ih augliu ka
syklas. Dirbo apie Harrisburg, 
III. Velionio Antano moteris 
(llesy 1 vaszanskiuto.-Siinanavi- 
czieno mirė 14 d. vas.. 1924; 
palaidota Harnsįurg miesto 
kapinėse, tai ir jisjapo ten pat 
Išlaidotas, 
ries. Velionis mirė sulaukės 64 
m. amžiaus. Paliko ,du sunns — 
,Joną ir Stasi ir dvi dukteris, 
viena jn vedusia — Bernieo Pi
piras ir <lu anūkus.

vas.. 
llarnsįurg

szalo sa v o moto-

r?^A

t
A

NE YRA TAI KOKIA BAI-
DYKLA TIKTAI PATOGI 

MERGINA.

Miss Doris Rothschild, gar
si dainininke isz Palm Beaclų 
Floridos, laike maudymo nau
doje szita niaska idant apsau
goti savo patogu veideli ’nuo 
karsz.tu spinduliu saules.

r

Labdaringas Balius!
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LIETUVIU MOTERIŲ 

LABDARINGA DRAUGYSTE ‘ 
MAHANOY CITY, PA.

iszejo. in darželi alyvii melstis, 
o Judas, kuri paiponojo savo 

savo krauju, 
nubėgo pas FarizeusZhs ir už- 

, trisdoszimts

knnu ir pagirdo

teip maža prekių 
skaliku parduoda Sutvertoja
Atejas in Aly Vii darželi Im- 

veidmainingai veidąeziuoja
Jėzaus, duodamas^ženklą pik
tadariams. kareiviai apsiaubė 
Ji, mokiniai apleidže,

1

visi sutveri-

Sztai kai)) Dievas žmogų nu
mylėjo, o kaip žmogus Dievui 
už tai atsimoka ? Jau nuo pats 
atsiradimo pirmo žmogaus ant 
Žemes, žmogus pirmutinis dry- 
so priesz Dieva pirszta pakelti. 
Dievas sutveri* gamta, vande
nius, orn ir žeme, visokius gy
vumus ir nustatė visiems rube- 
žins: vieniems ore liepe skrajo
ti, kitiems vandeni jo plaukioti, 
tretiems ant žemes vaikszczio- 
ti ir visa gamta,
mai su didžiausiu nulankumii 
pikio Dievo prisakymn. Teipgi 
Dievas sutveri* žmonis Adoma 
ir .Ieva, padarydamas juos val
donais visu sutvėrimu. Saulei, 
menuliui ir žvaigždėms insake 
žmogui 1 arimui i. 
žmogus buvo 
kiis? Ar ilgai pildo Jojo insa- 
kymns? Prie pirmos progos pa
sidavė pagundai, paklauso pik
tos dvasios kuri nieko gero 
žmogui nepadaro ir peržengė 
geriausio Dievo insakyma, ku
ris žmogų gėrybėms apdovano
jo, o ta'sai žmogus, kuri Dievas 
teip pamylėjo, kuris sutvėrė ji 
ant paveikslo savo, tasai, pir
mutinis inžeide geriausio Die
vo szi rd i!

Tiesa, 
rubino, 
Adoma ir .Ieva, uždaro Daugu, 
bet visiems sutvėrimams žmo
gui tarnauti insake. Ar nega
na, kad žmogų apdovanojo vi
sokioms gėrybėms, papuosze 
protu ir iszminte ir sztai da 
Dievo Sunirs Jėzus Kristus pa

žinomu griekus 
asz at ly

s

Bet ar ilgai 
Dievui nuolan-

Dievas ant jojo nžsi- 
praszalino isz Rojaus

gėrybėms, 
iszminte

ome ant saves 
sakydamas: 1 l’eve, 
ginsiu Tau už žmonių griekus 
asz permaldausiu 
bia, asz eisiu pas 
versiu juos ant 
iszmokysiu juos 
t i, daryt i 'pakula

4 i FM

tavo rust v- 
juos, asz at- 
tiesos kelio, 

fave garbin- 
griekus, 

asz atidarysiu žmonijai laimes 
vieta, kuria Tu jiems sutaisei

T
už

bet žmogaus grįekni buvo jaja 
uždaria,”

Ir sztai Dievo mielaszirilys- 
. s’ ap' 

leidže anioln chorus, žengė aut 
žemos pavidale silpno kūdikė
lio, meldže žmogaus kad priim
tu pas savo, bot ar žmogus pa
sirodė už tai dėkingas? Atstu
me nuo saves. Ir ežia noiszmiie 
tingi gyvulėliai pasirodo pro- 
t ingosneis 
ir jautis puola ant 

gara, o 
kūdikėlis 

l 4 
lizdelius, lapes urvas, 
Simus neturi kur galveles pri
glausti, 
ant 
žmogaus.

te apleidže sostą Dangau

ežia savo szilta 
nytojas 
graml'žci:

už žmogų — asilas 
keliu, pu- 

Iszga- 
pravirko 

Pauksztelei . turi 
o Dievo

Bet Jisai nepyksta 
užsikietejusios 

daro rS v 1 111 > 
pikta dvasia apsėstus paliuo- 
suoja, numirėlius prikelia, al
kanus papeni. Skelbe lygybia, 
skelbė artimo meile, panaikina 
vargus, lygina žmogų anioliniu 
malones žodeleis, trauke nusi
dėjėlius ant tiesos kelio. Bet ir 
tada žmogus yra nedėkingu už 
tai. Sztai Farizenszas apimtas 
pavydėjimu jeszko progos kaip 
ji nužudyti, o
Judas Iskarijotas bėga pas Fa- 
rizouszus ir sako: “ 
duosite, asz jums 
siu.”

Brangia uses 1 žganyt ojas, vis
ką ta žino. O ar jisai kerszino ? 

ežia parode didžiause 
Jisai parengė vakario-

Bet

Eina,
szirdies 

gerair»

jojo mokinys

Ka jus man 
Ji iszduo-

UTARNINKE, 10 VASARIO (FEB,) 
— Atsibus Pobažnytiniai Saleje —— 

Prasidės 7:30 valanda vakare 
Pirmos Klasos Orkestrą 

1NŽANGA:
Moterims ir Merg. 35c, Vyrams 65c 
Užkvieczia visus atsilankyti, 

KOMITETAS. ,

fyVisas pelnas ejs ant Sav. Prancisa- 
kaua Vienuolino Lietuvoje. *

«■ -i...... i i ji j. ;j hu. h • ' -u . . iifcJ i- ‘ *

Jis ir 
meile.
ne, susodino-prie savo szono sa
vo mokinius ir vietoje kerszto, 
lenkese pvio juju kojų, mazgo
ja jois ir bneziuoja to Judo, ku
ris už keliu valandų ji iszduos. 

už stalo
Asz esmines u

Sėdo už stalo ir tarė jiems: 
“Asz esmin'su jumis lyg pa
baigos' svieto, tai yra mano 
Kūnas, tai yra mano Kraujai; 
kas valgo kuna mano ir gere 
krauju mano, no mirs ant am
žių, tai darote mano atmini-

1

mui. Už 'tiesa sakau jumis, vie
nas isz jusu szia nakt iszduos 
mane.”

Po vakarienei Iszganytojas
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pri ote
liai iszbogineja, nekalta Ižga- 
nytoja plaka, kankina ir nutei
sė mirezia ant pa niekos ant 
knyžiaus. Ir teip nuteistas ant 
baisios mirties, eina su sunkiu 
kryžium per ta garbinga Jeru
zale, kur tiek daug gero pada
re, bei sziadien Ji visi užmir
što ir apleido. Ne vienas ne
prataro žodeli Jojo apgynime, 

”nnkrvžiavot! nu- 
Bot Ižgany t o jas
juos, norint.s ap-

jiems, nes 
Kada Ižgany-

visi roko: 
kryžiavot! 
meldžesi už 
sunkvtas sunkiu kryžium ir ki
tus ramino. Kada ant kryžiaus 
prikalė, tai vietoje piktumo sa
ko: “Teve, atleisk 
nežino ka daro.”
tojus mirė ant kryžiaus, ir ežia 
gamta susijudino, Dangus ap
temo, žeme siidrobojo, visas 
sutvėrimas nulindo, uolos skal
dėsi, o žmogaus szirdis pasiro
dė kietesne už uolas, da pervo-
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PLAUKINĖJ A PO SVIETĄ IDANT RASZYTI ISTORIJES.
Richard Hallett Mathews ir Dr. H. C. Rowland, garsus rasztininkai nurriniu apysakų 

iszplauke isz Booth bay, Maine, idant sujeszkoti daug materijolo ant paraszymo nauju npy- 
— viso 50(M) mvliu. • »:saku. Plauks jie jo per Panamos kanalu, aplinkui Kalifornia

szirdis nuo 
lai musu 

taji altorių Kristaus 
papuoszta dorybių gele- 
kada ateiname in bažny- 
aisiminkime sau, kaip

szvarv kimo 
visokiu nedorybių, 
szirdis 
luina 
lems, 
ežia,

sa v o

viso 5000 myliu.

.j.

"< t

;1
/ ■-H

*

sau, 
graži toji banžyczia, kai)) pui- 
kei papuoszlas tasai altorius 
kuriamo Kristusas gyvena. Sa
kykime: teip ir mano szi rd i s 
lai luina dorybėms papuoszta 
del tavos o Dieve.”
musu ant szio svieto, tai yra 
tik vieszhutis kur pagyvenant

(ly venini a s

re mirsztaneziam szirdi. Bet ir trumpa valandėlė o paskui tu- 
Dievas savo gailingumąežia 

parode, 
kerszto kardas pervėrė, užtisz- 
ko Jam ant akiu ir atsivėrė 
akys ir apturėjo amžina gyve
nimą.

Ir sziadien tik 
gus i

nes lasai kraujas, kur M žmogų
rime apleisti. Kaip neprotingu

1 laikytumėm kuris 
atejas in vieszbuti ir pasiimtu, 
padekime, kambari ant vienos 

vieszbu- 
tas vieszbu-

vienas žmo-

nakties ir savintųsi 
ožiu sakydamas: 
t is mano

i i
ir man priklauso.
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isz visu sutvėrimu, laužo Alęs pasnlcytūme kad neprotin-
Dievo prisakymus, 
i 
kaip sziadiena, 
pildyI ii .
Sziadien svietas 
f ; . 1 * * 
tyme, god d lysi e

Ar butu gai kalba, nes jisai tau nepri-
ant svieto teip daug nelaimiu klauso, iszsimiegojas 15toj

jeigu žmonis
Dievo prisakymus ?

pasinėrė ne
teisybių bangosia, skriauda ar-'- ,c

mas užėmė jau pirma vieta, 
teisybių jau' ir su žiburiu snn-

ir i sztv irk li

f ‘ ’ •’ ' ....................

Įdi surasti.
T; 1 s pats l szga n y t o ja s i r sz i a.- 

dien isz meiles del musu kėlidien isz meiles del
ežia altoriaus namelije po pa
veikslu duonos, visokius panie
kinimus, teip kaip kentėjo 
Betlejaus prakartoleje, po pa-
veikslu silpno kūdikėlio. Ver
kia ir sziadiena tasai brangiau
sias Iszganytojas žiūrėdamas 
in nedora svietą,-panaszoi kaip 
verke žiūrėdamas ant miesto 
Jeruzalemo. Paantrina ir szia
diena tuos žodžius kaip kila- 

“Nelaimė tau Jern-
nepažinai laiko aplan- 

, nes 
Ir

dos saki*: 
žale; nes 
kymo, Nelaime tau švieti* 
paniekinai Dievo malones, 
sziadiena tas pals Ižganytoja 
sėdi altoriuje, kaip sėdėjo tar
po savo apasztalu prie pasku
tines vakarienes. Sziadien teip-' 
gi peną mus savo kimu ir k ra u 
ju, ramina, glaudže prie savo 
mielaszirilingos szirdies, o mes 
kaip Jam už tai atsimokame? 
Ncpripažystam Jojo, kaip tie- 
je Farizeuszai. Burnojam plie

kai)) tasai Judo- 
pildo sz vent vagystes, 
savo szi rd i szventva- 

iszkai kuna ir krauju, atiduo
da Ižganytoja kankyti

I

szais, o 
sziiis, 
ima in
<r r>

k it i

savo 
kūno pageidimams kaip Judas 
kada iszdave Komos karei,- 

Ježusas sako szvent- 
Prieteliau; del ko pri

ėmimu ^upu žmogaus iszduo-

viams ir 
vagiui; “

di ant sunkiu 'kentėjimu?” Bet 
szventvagįs to negirdi ir dra- 
sei pikjo nedorybes ir po sziai 
dienai jiersokioja Kristų ir 
persekioją ta, kuris yra pana- 
sizus Kristin, nes teisingas ne
teisingam, tai kaip yla akyse.

t; “Porse- 
))orsekios ir jus,

I žga n y t o ja s pa sako 
kioja miine, ] 
jeigu ant žalio medžio atrado,
’ ■ , ‘ . >1:

atras to labiaus ant sauso, kas 
nori sekti paskui manę, lai ima 
savo knvžiu ir seka pahkui ma- 
ne.” ' t

L>ž taigij -brangu#1skaityto.?
jai, matydami kaip Dievas mus
myli, mylėkime ir mes Ji, Ap-

,■ , i i ' ■ i . ■"1 "• ■ 5.1 , r, .•; ■'

' V

ji a p leisi
ne, už
nieko neiszsineszi, tiktai ta, ka 
insinoszci,

Teip lyginai ;
neprotingas

luoda godulystei, kuris savi- 
svietiszkus turt us.

užmokėsi už nakvv- 
va'kariene ir daugiau

via tasai žino-
kutisgus

I 
nasi 
gaila matant goduli,
jau buna senelis 
kaip sniegas,

pasi

Kaip 
norints 

ai vėle balta 
kada pamali') 

doleri visas sudreba ir griebia 
jam atiduo- 

, t.................
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ji godžiai o kad 
turn ir visa svietą 
da užganadytu. Kada užtekės 

yra lavonu,saulele, jisai jau 
visa sav<)
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KA TAI SZjfi LTIS PADARO.
No, czionais ne tropai, tiktai puolantis vanduo isz Crot-

r
<

ton prūdo, New Yorke. Szaltis buvo teip smarkus, jog suszal-
■ ■■ J .eto puolanti vandeni kuris iszrodo kaip tropai.

ANT PARDAVIMO.

Nauji namai Frackville, Pa.
tai nebūt u I>r°ke $4,600 ant lengvu iszmo- 

košeziu. Teipgi lotai minėtam 
mieste.

1*1 •turtą palieka sviete, 
kuna jojo pridengs prastu rū
beliu, suteiks keliu “lentelių 

szmotoli, ir
suteiks 

grabeli ir žemes 
viskas baigėsi žemiszkn garbe. 
'Pik toji dusze kaip iszejo vie
na isz Dievo ranku, teip viena 
ir vėl -keliaus be jokiu užtarė
ju prie Dievo ir tonais ižgirsi- 

ar palaiminta ar 
Atminkime 

dienu trumpumą ir

Apie dauginus dasiži
nok i te apt adreso.

V. Lapinskas
601 AV. M ahanoy A ve.

Mahanoy City, Pa.(t.L) ' .
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mo iszt arine 
prakeikta. savo 

bukimo 
Dievui isztikiami, o no svietui, 
kuris teip greitai nyksta, kaip 
durnai, nes mus Dievas labai 
mylėjo, už ka ir mes ji mylėki
me.

- Lietuvos Dukrele.

ANT PARDAVIMO.

Namas del vienos familijos, 
ant viso loto, ant kampo prie 
No. 436-438 E. Centro St. Atsi- ė
szaūkite in “Sanies’1 ofisa.

------------1 ■,       . . «■■■! I .urn** ! ■HI.*- ■■> .m ■■

ANT PARDAVIMO.
J

* Puikus dideli namai, ant 
dvieju familiju, po No. 401 ir

.. JJ _ - « • O. ' -«ĮI -

403 AV. Mahanoy Ave., prie
kampo, ir namai po No. 400 ir 
402 W. Pino St., su tniczorno i;* 
garadžius.

' kįį*
Višknį pai’siduos 

draugo ar pusiau. Atsiszaukito 
tuojaus ant adreso:

Fr. J. Sklora,

(tn
401 W. Malianoy Avė., 

Mahanoy City, Pa.
i : . / . T

DR. T. J. TAClEt-AVCKAS

Pirmutinis Lietuviszkas 
Dantistas Mahanojui.

2-ra« Floras KUno Narna
W. Centre St., Mahanoy City, Pa.
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PARSIDUODA FARMA.

.......-...... a s

100 akieriu farma, du namai, 
tvartas ir kiti budinkai ir ledi- 

ir sziltar van-
200 vaisingu mo-

n vožia. Szaltas
VI110 stiiboj.
džiu. Apie mylo nuo E. Maha- 
noy Junction. Parsiduos pigoi. 
Atvažuokito patys peržiuroti. 
(t. 10.) Wm. Kunkel.
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Yra tai maiszyme ir 
kepime! Puse-szimto 
metu iszbandimas isz- 
mokino imis kaip pada
ryti szita garsigna kavą 
tokia gera, kokia jį. 
sziandien yra.
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At Your Grocer’s

SS®

In Your
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Merchants Banking Trust Co. Banka
Mahanoy City, Pa. s
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3-czias procentas ui jusu pinigus ir saugumas del jusu

M in

; pinigu yra genaus negu lOt&s procentas be jokio saugumo.
Merchants Banking Trust Co. Banka moka 3-czia pro

centą už jusu sutaupytus pinigus ir ta suma kas-kart
auga didyn. Yra tai saugiau ir geriau dėl žmogaus kuris
dirba ir czedina. Dėkite savo pinigus in szita Banka o 
persitikrinsite ir matysite kaip tai pinigas auga su pa-.

5 dauginimu procento, I >
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