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ISZ AMERIKOS! STRAIKIERIAI PRADEDA
NERIMIAUT. STRAIKAS 

GAL NEUŽILGIO 
PASIBAIGS.

VISOKIOS NELAIMES
PER KALĖDAS.

Cleveland, Ohio. - Pasiro
džius in Kalėdinio Dieduko 
drapanas idant apdovanoti sa
vo sūneli, Mrs. W, Beck, 30 me- Beda pradeda duotis in ženk- 
tu, sudegė ant sinert kada pa- ius; bizniai bankrutina; dalina

josios nuorėdąs užsidegė ant 
pecziaus.

Philadelphia. — James Wer
ner, užsidegęs cigara po piet, 
atsigulė in lova. James užmi
go, o cigaras uždegė paduszka 
ir sziadien žmogelis gydosi li
gonini toje.

Jersey City, N. J.
Jonas Tensman 
dint savo paezia ir linket jai 
Szventuju Kalėdų, 
negyva.

Columbus, Ohio.

7

— Kada 
norėjo pabu-

rado jaja

— Morta 
Brown su savo dukteria, važia
vo pas sunu ant pi e t per Kalė
das, karukas pataikė in juju 
automobiliu 
abidvi.

užmuszdamas

RADO ANT LAVONO
12,500 DOLERIU.

Muskegon, Mich. — L. B. 
Lee, graborius, parengdamas 
lavona farmerio George Mc
Williams, ratio surdute užsiū
ta 12,500 doleriu. Nuo kada jo 
pati mirė, gyveno su savo ano
kia, kuri nieko nežinojo apie 
pinigus. O kad McWilliams ne
paliko jokio testamento, pini-
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gai teko anūkei Mrs. M. Green, 
kuri gyvena czionais.
gai teko anūkei M

APDOVANOJO UŽ 
GERA SZIRDI.

Nemažai nu-Son orą, Gal.
sistebejo Emma Schmidt kuri 
gyvena mažam miestelije Co
lumbia, kada jai advokatas ap- 
reiszke, buk josios kaimynas 
Tamoszius McGlynn, kuris ne 
seniai mirė, paliko jai 5,750 do
leriu už josios gera szirdi. Mc
Glynn buvo senu jaunikiu, ku
riam motore tankiai iszskal'o- 
davo drapanas ir pakviesdavo 
ant piet. Paliktas turtas susi
deda isz 4,875 doleriu pinigais 
o likusi suma randasi žemisz- 
kam turte.

ANGLIAI TOKI BRANGUS, 
KAD SVARAIS PARDUODA.

Boston, Mass. — Didele fir
ma ežia atidarė dvylika ofisu, 
kur parduotla anglis svarais, 
po centą svarui, arba $20.00 
tonui. Pirkėjai turi patys atei
ti ir maiszus atsineszti.

svarui,

RADO PUODĄ 
SENU PINIGU.

Douglas, Ariz. — Farmeris 
James Long, kasdamas bulves 
rado puodą senovlszku pinigu 
isz 1680 ir 1795 metu; pinigai 
buvo isz aukso, sidabro ir va
rio. Daugelis isz juju buvo Isz- 
panisžki dublonai ir isz kitu 
sklypu. Muzeju'S pasiūlė farme- 
riui puse milijono doleriu už 
juos.

15 METU MOTERS
NORI PERSISKYRIMO.

Rome, N. Y. — Jamina Ku- 
lovicz, 15 metu motore, užvedė 
skunda ant persiskyrimo nuo 
savo vyro Stanislovo, kuris tu
ri 48 metus. Motore sako, buk 
jaja Stasys apgavo ant metu ir 
nežinojo kad jisai tokis senas. 
Apsivedė Oktoberio menesije 
ir in kėlės sanvaites ji pamote 
misiduodama pas savo motina. 
Stasys iszimdamas ženybu lais- 
nus sake buk turi 30 metu. Už 
tai likos nubaustas ant dvieju 
jnenęsįu už kreiva prisiega.

DU-KART SANVAITINIS LAIKRASZTIS “SAULE” 
ISZEINA KAS UTARNINKA IR PETNYCZIA.

prenumerata Kasztuoja: Amerike ant viso meto |3.0Q^ 
t. » Europoje ir Lietuvoje $4.00 ant viso meto

Latezkos ir Pinigus visada siuskite tik ant szio adresgl
W. D. BOCZKAUSKAS - CO., 

MAHANOY AND A STS., MAHANOY CITY, PA.
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W. ». ROCZKOWSKI, Preu. A M f r

maistą del vargszu. Naujas 
susirinkimas Utarninke.

irLuzornes
paviet uosia 

skverbtis po

Schuylkiuo, 
Nort humberland 
badas pradėjo 
daugeli darbininkiszku pasto
gių. Szeimvnos alkanos, vaikai 
neapredyli kaip reikė ant žie
mos, stotis su sriuba atidaro 
visur, biznieriai keneze daug 
ir kaip kur kilo nesupratimai.

Paežiam Szenadorije 25 biz- 
sztorus, p a nu

kilnosią
nicriai uždare 
sziai ir
kaip Tamakvejo, Shamokuose 
ir PotIšvilioję sztorai užsidaro.

Trys 
tas *ni
darbininku 
du. Norints an 
kalba apie st n

miest uosia
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Isz Visu ZzMemigracijosjcaucijos.
KUNIGAI IR POPAI GALES 

BALSUOTI RUSIJOJE.
Maskva. — Sovietu valdžia 

suteikė balsavimo teises za
kristijonams, vargonininkams, 
popams, kunigams, ir giedo- 
riams. Jie gales ir būti iszrink- 
ti in politiszkas vietas kaimiio 
se ir mažuose miesteliuose. Bet 
balsuoti ir būti iszrinktais ga
les tie, kurie pragvveniniu 
dirba ne isz parapijos,

Jungtines Valstybes su 
Jos v v ra s Aus- 

su ja neatvažiavo. .Jis ti- 
at važiuot i, 

!"a, nera
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Kiek laiko atgal viena Vo
kiete atėjo in Svetiniu Kalbu 
Informacijos Biuro ofisą. Koks 
szeszeta menesiu atgal ji atvy
ko in
mažu vaiku.
I ras, 
kiši 
gaus vi z: 
tas bus.

imi g ra e i. j o s vyriausybes 
bijojo, kad ji negales s 
vaiko užlaikyti, ne norėjo 
inleisti, vienok atsirado drau
gu, kurie jai pagelbėjo gauti 
leidimą ežia būti szoszis mene
sius, kaipo viesznia if* buvo 
dėta po $5U0.0() kaucija.

jos buvimo laikas 
Jungtinėse Valstybėse jau bai
giasi. Ji padavė praszyma pra- 
tensti jai buvimą dar szeszis 
menesius, bet jos kaucininkas 
neatnaujino jos kaucijos. Ji? 
kiek tai laiko atgal, supyko ant 
jos, ir nori, kad ji iszvažiuotu. 
Taip pat pareikalavo savo pi
nigu. Ka turėtu ji daryti?

M

jam pa n a sz i u.
susijudinimo žmones padaro 
ta, k a paskui pagalvoję gaile
sį, tokiuos dalykus, kurie nera 
ju galinybei atlikti, 
matomas kaslink 
kaucijų imigrantams. Dažniau
siai gimines arba draugai 
tinka duoti kaucija, tikrinda
mi Jungtinėms Valstybėms, 
kad imignin'tasu^neliks visuo
menes priežiūrai ar sunkenybe 
apielinkej. Nckurie iszsigali ta 
daryti. Kilti negali ir atsiranda 
kebliame padėjime. Dažniau
siai jie kaltina imigranta ir 
draugingumas tarp ju amžinai 
dingsta.

Oelto svarini, kad žmones su
prastu, kas ta kaucija yra, ir 
kokius privalumus jie ant sa- 

, kuomet duoda

kaip greitai 
žinoma, kad i

!

I
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pa-
įves ir

jos

pa-
ant szesziu menesiu ar 

kaucija nebus panai-
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mokslui ar mokyklos lanky
mui. Kuomet tokiam vaikui su
kanka 16 metu, ir kuomet jau 
turi darba ir gali intikrinti, 
kad jis neliks visuomenes prie
žiūrai, kaucija panaikinama. 
Mokyklos kaucijos paprastai 
reikalaujamos, kad vaikąs ne
imtu isznaudojamas ir kad ga
lėtu ingyti sziek-tiek mokslo. 
Imigrantui tapus piliecziu, 
kaucija yra panaikinama.

Kur kaucija yra užstatoma 
už ateivi, kuris buvo inleistas 
in Jungtines Valstybes tik lai
kinai,
mažiau, 
kinta tol kol nebus tikrai žino
ma, kad ateivis apleido Jungti
nes Valstybes be jokiu iszlaidu 
Jungtinėms Valstybėms. Atei
vis turi pats užsimokėti kelio
nes iszlaidas ir jei jis to negali 
padaryti, kaucininkas turi pri
statyti tuos pinigus, pirm neg 
jo kaucijos pinigai bus sugra
žinti. Kur kaucija buvo užsta
toma, jai kaucininkas susinesz 
su imigracijos virszininku ta
me uoste kur ateivis atvažiavo 
ir duos jam žinoti ant kokio 
laivo ar kokiu traukiniu atei
vis iszvažiuoja isz szios szalies, 
ir kokioj dienoj, tuomet kauci
ja bus greieziau panaikinta, 
ruoni i duodama imigracijos 
biurui progos patikrinti, kad 
ateivis tikrai isz važiavo ir 
tuchnet pinigai sugražinami.

Jei per Kiniu .penkis gyve
nimo metus, ateivis lieka vi
suomenes priežiūrai isz prie- 
žaseziu, kurias turėjo pirm at
važiavimo 
t v lie

ihl
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VYSKUPAS KAREVICZIUS 
INSAKO KUNIGAMS MESTI 

POLITIKA IR TUOJAU 
GRYŽTI PRIE KUNIGISZ- 

KO GYVENIMO PADĖJIMO.
Kauno Liet. Žinios Gruod. I 

d. paskelbia, szitoki Žemaicziu 
Vyskupo Karovicziaus pasiu
sta. kai kuriems Lietuvos kuni-

Lotynn kalba, o
kariu ir jo vertima Lieu vi sz- 
kai:

Sziomis dienomis 
rieins kunigams pasiusta 
maieziu Vyskupo toks rasztas.

Comportum ost et publico 
constat Te, Rev. do D. no, offi- 
ciis status saccrdotallis iam du 
et graviter deese co, quod im- 
positas clerics obligationes per 
tempus notabile
adimples, alien’d sacerdoti mn- 
nera laicalia, sine legitimu per- 
missione, exercenda at sumis, 
praiscriptum in dioccsi habi- 
tum ecrlesiastieum omnino non 
gestas atquo in omnibus ita Te
geria, ut vedearis statum sa- 
cerdotalem spouto tun deser- 
uisse et ad vitae genus ab hoc 
statu alienum illegitime 
Imitate sua privata, 
transisse.

Quapropter, pro incumbenti 
Ordinario loci pastorali officio 
viligantiae et inspectionis, 
nore praosentiuin Te 
monitum esse volu mus, simul-
que vehementer adhortamur et 
mandamus, ut in Domino reci- 
pi seas et ad ordinem ac genu- 
vitae sacerdotalis quantocius 
redeas. Quodsi jion resipueris, 
tribus mensibus ab hac inoni 
tione inuliliter elapsis, proce- 
detur ad aplicationom sanctio- 
num canonicarum, ad normam 
canonis 2379 Cod. Jur. Can.

t i nėjo
$10,000 ARBA 

JOJO GYVASTĮ.
(diaries AV. Našlį, milijonie

rius ir prezidentas Nash auto
mobiliu kompanijos isz Keno
sha, AVis., aplaike ketures ker- 
szinantes gromatas nuo juod- 
rankiu, kurie reikalavo nuo jo
jo 10,000 doleriu, o jaigu tojo 

, tai 
Vie-

uz- 
bet 

dirbdami koki naudinga darba 
fabrikuose, krautuvėse ar val
džios instaigose.
POPIEŽIUS PADARE

NAUJA SZVENTE.
Roma. — Popiežius iszsiun- 

laiszka-enciklika vi
siems Kataliku vyskupams ir 
tame laiszke pranesza apie in- 
steigima dar vienos 
Katalikams. Nauja szvente va
dinsis “Kristaus Karalijos’’ 
diena ir bus szveneziama pa
skutini Nedeldieni Spalio me
nesi. Laiszke dar pasmerkiama 
visos valdžios, kurios nepripa
žysta Kristaus žmonijos kara
liumi, ir kur Kataliku bažny- 
czia atsikirta nuo valstybes. 
Tokias valdžias Popiežius iš
vadina “kirmėlėmis’’ edan- 
cziomis visuomenes

szventęs
■i"

i

straikai in keturis me- 
už daug ant 

uieriu spran
giai mažai 

ja u ežia

t rup,u i
A A

neužganadinima u rcuįi daugė
ja igu nesulauk

sime sziokios tokios taikos in
lis iszsitare: 4 4

pa reikalavimo neiszpildys 
jam bus atimta gyvastis.
na isz juodrankiu jau suome ir 
uždare kalėjimo.

tris sanvaites, tai nckurie keti
na sugryžti prie darbo. Nubodo 
mums tasai mulkinimas o dirb
ti turime ir užlaikyti savo szei- 
mynas — streikas ar ne strei
kas. ” 
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ITazletone
ui vežios konia tuszczios o dar- 
bildukai su nekantrumu lauke 
kada tas viskas užsibaigs.

Szenadorije žmonis isztrau
ke isz banku apie $175,000, tas 
pats Mahanojui ir kitur, pini
gine zopostis baigėsi o ežia ga
lo bedarbes nematvti.

Darbininkai ant geležinkeliu 
ir karszapesia taipgi nedirba 
nes streikas juos iszmete isz 
da rbo.

“Kietu anglekasiu unijos 
per meta surenka apie $2,016.- 
000 ant meto, prie to neprisi- 
skaito bausmes ir eks-tra mo
kėsi ys. l'nije surenka kas me
tas nuo kietųjų irminksztuju 
anglekasiu apie $14,000,000 isz 
to anglekasiai negauna jokios 
paszialpos, o jaigu aplaiko tai 
labai mažai ir tai tiktai laike 
st raiko, 
nieris. 
kada 
prezidentu unijos, 
metu buvo malszu 
streiku nuo 1902 lyg 1920. Bet 
po jojo mireziai, nuo 1920 me
to, kitokia paredkas užėjo uni- 
joi ir in penkis metus buvo net 
trys streikai kurie apsunkino 
visus — žmonis neturėjo laiko 
at vest ir stoti ant kojų isz nau
jo, nes buvo visados skolosia 
isz kuriu negalėjo iszeiti.

Priesz Kalėdas szesziolika 
Lenkiszku katalikiszku kunigu 
isz visu daliu Luzornes pavieto 
nusiuntė operatoriams ir prezi
dentui Lewisui praszymus 
idant užbaigtu straikij, kuria
me iszrode, kad didesne dalis 
straikieriu nori sugryžti prie 
darbo ir jau nubodo, 
tas greitai neužstos tai 
dirbti ir arbitruos nesuprati
me. Ant praszymu pasiraszyta 
pravardes visu Lenkiszku ku
nigu.

Tasai praszymas labai supy
kino anglekasiu unijos virszi- 
ninkus kad kunigai in tai insi- 
kiszo. Bet kas geriau supranta 
padėjimą straikieriu, jaigu no 
kunigas.

Operatoris Markle isz Ilazlo- • i ... •
I opera toriu ir ąnglękasįu įr spe-1 no ir byla ^anąįkįnp,

i viskas nustojo,

anglekasiu

” — kalba Senas Mai- 
Toliaus jisai sako, buk 
Jonas Mitchellis buvo 

tai per 18 
ir ne buvo

of

jama kad ant szio susirinkimo 
bus padaryta sutaiką ir angle
kasiai gal sugryž prie darbo 
trumpam laike.

Prezidentas William Green 
isz American Federation
Labor prunnszauja, Imk straį- 
kas užsibaigs in 10 dienu. Ken
nedy irCappelini ne nori idant 
straikieriai sugryžtu prie dar
bo pakol nepalieps jiems su- 
gryžti. Lenkiszki ir kitu (autu 
kunigai vela nusjunte peticija 
del operatorių 
kad anglekasiu 
sugryžti prie Jharbo. Sziadien 
atsibuna susirinkimas, bet ne
žino ka ant jojo nutars.

praneszdami 
i yra pasirengia

ISZ LIETUVOS

19 ,d. už

TRYS PLESZIKAI 
SUSZAUDYTI.

Ukmerge. — Kar teismo nu 
tarimu Lapkriczio
miesto tapo vėl suszaudyta 3 
pleszikai — žmogžudžiai, nese
nai Gelvonyse žiauriai nužudė 
apipleszimo tikslu du senu Žy
deliu. Kiti 2 pleszikai (buvo 5 
pasmerkti vienas, nepilname 
tis kalėjimai! prie
darbu iki gyvos galvos, o 
trasis 20 metu, 
pasmerktieji

sunkiųjų 
an- 

ludoimi, kad 
mirti parode

daug dievotumo iki pat su- 
szaudymui, prieje ir iszpažin- 
ties, teisinosi esą nekalti. Vie
nas isz ju paliko žmona 
vaikais.

su o*3

SEIMO NARĮ P. LAPINSKĄ 
ISZTEISINO.

1924 m. Rugsėjo 15 d. Vabal
ninke, kur Vaistė liaud. frakci
jos Seimo narys p. Lapinskas 
laike mitinga, buov suraszytas 
protokolas neva užtai, kad buk 
p. Lapinskas inžeides kunigija. 
Valst. ginejes, nerasdamas nu
sižengimo daviniu, protokolą 
panaikino. Tada tais pat mo
tyvais, del kuriu protokolas 
buvo sudarytas, apskundė p. 
Lapinską Vabalninko klebo
nas. Taikos teisėjui, kurs 10- 
VIII-25 m. p. Lapinską nubau
dė 60 litu arba 2 parom aresz- 
to. Dabar 24d. Lapkr. Panevė
žio apygardos teismas, kuriam 
taikos..teisėjo sprendimas buvo 

tono suszauke mitinga visu apskustas, ta nutarimą ątmai-

o jaigu
eis

vo-
notorie

te-
graviter

žino
jau

Episeopus Fr. Kare vieži us.

Vertimas.
Yra patirta ir vieszai 

ma, kad Tu, Gerb. Pone,
senai ir ryszkiai apleidi kuni- 
giszko stono pareigas tuo bu
do, kad J'.vmaus laiko tarpe ne
kiek nevvkdai uždėtas dvasisz- 
kiams pareigas, kad, be kano- 
niszko leidimo, 
svetimas kunigui

iii

apsiimi eiti 
pasaulines 

pareigas, kad vyskupijoje in- 
sakvtus bažnvtinius rubus vi
sai nedevi ir visame kame teip 
elgiesi, kad atrodai savo noru 
apleidęs kunigiszka stoną ir 
savo valia rvszkiai neteisėtai 
perėjos iii visai svetima sziam 
•stonui gyvenimo būda.

Todeliai, atsižvelgiant
vietiino Vyskupo Ganytojo 
budrumo ir priežiūros pareiga, 
norime sziuo laiszku Tave per
spėti ir 
raginamo ir liepiame, kad 
Vieszpaties delei atsipciktumei 
ir kad prie tvarkos bei kuni- 
giszko gyvenimo padėjimo kuo 
greieziau gryžtum.

Jeigu neatsipeikesi, 
menesiams nuo szio 
dienos veltui praėjus, bus ženg
ta prie kanoniszku „ sankcijų 
pritaikymo, pagal normos ka
nono 2379 Cod. Jur. Can.

Vyskupas Fr. Kareviczius.
(Tasai Vyskupo ’ Karevi- 

cziaus laiszkas tai sėkmė ’Po
piežiaus insepjimo 
kunigams, kad jie mestu poli 
tika ir pasaulinius dalykus, 
gryžtu bažnyczion prie 
kunigiszku pareigu. Lietuvos 
kunigu laikraszcziai bando už
ginti, kad Popiežius jokiu in- 
spejimu kunigams nesąs pada
ręs; bet paties Vyskupo Karo- 
vieziaus rasztas dabar aiszkiai 
ta patvirtina.)

—  ...........................-  -— , .. . ... _ .. t

KANTICZKOS arba giesmių knyga, 
paprastais kietais apdarais. Preke $1, 
Su geresneis apdarais, preke $1.60 

W. D. BOCZKAUSKAS - CO.»
MAHANOY CITY> PA. ‘

d rauge primygtina i 
ir liepiame,

trims 
raginimo

Lietuvos

o
savo

kirmėlėmis
gerove ir 

laime. .lis sako, kad visi kara
liai ir teisėjai turi atvirai pri
pažinti, kad valdžia semia isz 
Kristaus, o ne isz kito kokio 
autoriteto.
NUŽUDĘ SENUKUS SU

i*.

SZAKE ISZ NEAPYKAN
TOS KAD PAS JI GYVENO.
Lodžius. — Kaime Maikov, 

gmine Szidlavo, paviete Petr- 
kovo, baisia mirėžia 
seneliai Ignotas 
t ul.skei.

matydami tuos

I
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5 atsitikimas parodo daug 
Isz gailesio ar

Tas labai 
parupininio

su-

ves apsiima 
kaucija.

Daug žmonių, kurie atvyko 
Jungtinėse Valstybėse neinlei- 
džiami, negali būti inleisti ir 
su kaucija. Priežastis ju nein- 
leidimo yra taip svarbi, kad 
Jungtines Valstybes negali ju 
inleisti. Tokiu žmonių tarpo 
yra tie, kurie serga džiova, t rū
koma arba veneriszkomis ligo
mis; kurie yra buvę beproeziai 
arba turi kokius nors protinius 
trukumus. Charlie Chaplino 
motina, kuri turi protinius tru
kumus, yra iszimtis. Ji buvo 
inleista pavieszeti, dėlto kad ji 
yra labai sena ir jos sūnūs gali 
duoti jai geriausia medikale 
priežiūra. Bet ir ji inleista tik 
laikinai ir kada nors turės isz- 
važiuoti isz szios szalies.

Dauguma kaucijų yra $500.- 
00. Tai nera didele suma, bet 
reikia atminti kad tie pinigai 
gali būti suriszti daug metu; 
kad kaucininkas negali savo 
pinigu atgauti kol imigranto 
pavojus likti visuomenes prie
žiūrai nera praėjės.

Daugumoje atsitikimu tas 
reiszkia, tol kol imigrantas ne
numirs ar neiszvažiuos isz 
Jungtiniu Valstybių. Tas yra 
tiesa atsitikime kuriame imi
grantas turi szirdies liga, yra 
labai senas,
trukumą, kuris neiszgydomas. 
Kuomet kaucija yra užstato
mos liž naszle ir jos vaikus, ji 
gali būti panaikinama, kuo
met naszle apsiveda ir jos vy
ras ghli tinkamai prižiūrėti ja 
ir jos vaidus. Taip vadinamos

žuvo du 
ir Ona Ka-

Senukai apsigyveno 
pas giminaiti Valentą Szczepa- 
niaka, kuriam buvo užrasze 
visa gaspadorysta su toms isz- 
lygoms, kad duos jiems prie
glauda lyg sinert, bet giminai
tis baisiai neapkentė, tankiai 
burdavosi ir visaip jiems isz- 
metinedavo. Senukai kantriai 
kentėjo pažeminimus, bet ka
da Ona apsirgo ir turėjo atsi
gult in lova Valentas da dau
giau pasiuto.

Kaimynai
pasielgimus, prijautė kad isz 
to gali kilti baisi nelaime, kuri 
atėjo greieziau ne kaip tikėjo
si. Valentas sutikės Igną prie 
tvarto pradėjo bartis ir ant ga
lo daejo prie mu'szio. Valentas 
pagriebęs stovinezia kampe 
szake ir pradėjo badyti senuką 
in krutino ir galva. In trumpa 
laika Katulskis sugriuvo ir mi
re, po tam žadintojas inbego in 
grinezia ir'su žveriszku riksmu 
mėtosi ant giulinczios moteres 
subadydamas jaja taipgi bai
siai — motore apmirė.

Tada žadintojas nubėgo in 
palicijos kamanda, apsakė ka 
padare ir tuojaus likos uždary
tas kalėjimo. Gyventojai kaimo 
ant žinios baisios žudinstos nu-( 
bego in grinezia kur rado senu- 
kia gulinezia kraujuose ir in 
kolos miliutas mirė.

Gyventojai taip buvo supykę 
ant žudintojau'S, kad butu ji 
sudraskė ant szmotoliu jaigu 
butu rado namie.
SZTURME PRAŽUVO

280 ŽMONIŲ.
Tokio, Japonija. — Gal dau

giau kaip 280 žmonių pražuvo 
baisiam szturmo, kuris perejo 
per Japonije nuo Nedėlios lyg 
Ketvergo. Daugeli didesniu na
mu 
Apie 500 žhioniu sužeista, ke
turiolika laivu m&kendo o te- ___
lefonai ir telegrafai likos suar- metu amžiaus, ir nedirbs jokio 
dytl, .. . .. < ' -

panesze dideles bledes.

turiolika laivu niwkendo

dyti.

ar turi kita koki

mokyklos kaucijos tūlp pat pa
naikinsimos. Tos kaucijos ga- 
rantiioja kad Ateivis vaikas 
lankys dienine mokykla iki 16

darbo kuris galėtu trukdyti jo
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in Jungtines Vals- 
kaucijos netenkama ir 

ateivis deportuojamas. Jai tas 
neatsitinka per penkis gyveni
mo metus, bet vėliau, jis nega
li būti deportuojamas, bet kau
cijos netenkama. Mokyklos 
kaucijos netenkama jei vaikas 
nelanko mokyklos iki szeszio- 
likos metu.

iszvykimo kaucijos 
jei

s,

Sveczio kaucijos 
arba “iszvykimo kaucijos’’ ne
tenkama jei ateivis neiszva- 
žiuoja isz Jungtiniu Valstybių 
paskirtoj dienoj. Sveczias bus 
deportuojamas, nežiūrint kaip 
ilgai jis butu buvęs Jungtinėse 
Valstybėse. Delio kad jis nebu
vo inleistas užsibuvimui, jis 
negali ežia apsigyventi, nežiū
rint kaip ilgai jis užsiliktu 
Jungtinėse Valstybėse.

Jungtiniu Valstybių Biuras 
priima kaucija dvejopais bu
dais: Laisves Bonais arba nuo
savybe. Laisves Bonai yra pa- 
praseziausis būdas kaucininku 
ir imigracijos virszininku var
tojamas. Jai nuosavybe siūlo
ma, turi būti du kaucininkai ir 
abu turi turėti nuosavybes. 
Valstybių instatymai nevieno
di, nekurios valstybes reika
lauja, kad nuosavybe butu vy
ro ir moters vardu. Kitose vals
tybėse užmorgecziuota nosavy- 
be negalima užstatyti kaipo 
kaucija.

Vedus moteris negali būti 
kaucininke. Nežiūrint to, kad 
ji turi nuosavybes ir Laisves 
bonus, kurie jai priklauso ji 
negali ju užstatyti kaipo kauci
ja. F.L.I.S.

PAJESZKOJIMAS
Paiesz'kau Juliu, Vinca 

Motiejų augeliu; Vincas ir Mo
tiejus gyveno pas mane Cum
bola, Pa., Julius gyveno Ma- 
hanoy City paskiau iszvažiavo 
in virszines. Teipgi Andrius 
Karuziszkis pirmiau gyveno 
Cumbola, Pa. Tegul atsiszau- 
kia ant adreso.

Adam Balulis,
Box 297,

Port Carbon, Pa.a,
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Pagal valdiszko prokurato- 
riaus*Bucliner isz New Yorko, 
tai butlegeriai pardavė dau
giau trucinanczios arielkos pa- 
darvtos isz denaturiszko alko
holimis. Nuo 1921 pasidaugino 
nuo 23 milijiflin ant 67 milijo
nu lyg 1924 meto. Tik vienam 
praeitam mete butlegeriai su
naudojo 40 milijonu galonu to
jo alkoholimis, 
i

I Bolszevikai

/
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A TKERSZYJO
Raw Latute.
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nori parduoti 
cariszkas brangenybes drauge 
su 'karima už 250 milijonus do
leriu. Akvva žinoti ka ant to 
posakis Rnsiszki monarkistai!
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Szimet pripuola szimtas me
tu sukaki aviu mažos spilkutes 
be kurios moterėles negali ap
sieiti. Mete 1825 jaunas sluso- 
riaus gizelis, kurio pravarde 
dingo del istorijos is/radimu, 
pavogė truputi drato nuo savo 
meisterio, iszasztrino viena gu
la o ant kit > užkalė galvute ir 
padaręs i>z j*» >pilka paleido iii 
svietą.

.Jaunas i>zradejas už szmote- 
li drato likos paso-lvfa
Įėjima, <» kaua isz jojo isze.jo, 
iszgird \ kad kiti daro inilijo- 

padnaudislami i>z jojo

varginga 
paikszu name.

jokios sar-
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iszradim 
užbaigė

st aiga i pa pa i ko ir 
gyvenimą

Devynių metu mergaite Re
nee Babault i-z Dinay, iszgial- 
b<‘j<> gyvauti penkiolikoms

— Balandžiai menesi, 
kilo palocrlije ugnis, 

prignh’j<> prie josios tė
vu kurie tame laike lankosi Ni
coje. Kada mergaite iziemino 
iigUi, jau visas aug>ztas buvo 
apimtas liepsnose, 
nubėgo ant virszai.s 
tropai de-.-, pabudino 
jaunesnius hr bukus

Jaig
pei. k ėdiką 

Kmncije mergaite -apdovanojo 
auksiniu me hvliu už pa>zventi- 

del labo vi- 
eiiee apside-

gyva>11 
y pa toms 
szimet, 
kuris

tarnus, 
si įdegi a

M ”gaite 
i i jau 

<avo du 
ir visus

ie jiji tai butu 
ypatų.

1\ i H

ma savo gvvasi^.-♦

siiomones. Maža R 
gino sau tik plaukus ir rankas, 
sziaip pasiliko sveika.

Isz visu szalin Ameriko, Lie
tuvos, Kanados ir kitu sklypu 
aplaikome daugybe padekavo 
uiti nuo musu szirdingu skaitv- 
toju su gerais velinimais ir pa- 
dekavonems už taip puiku Ka
lendorių ant 1926 meto. Už 
tuos visus 
kavoms, redyste “Saules 
siunezia szirdinga aržiu ir lai 
visus Dievas laimina.

Nauju skaitytoju taipgi pri- 
buna kas diena ir kaip duodasi 
matvt “Saules 
žiuiszkai pasidaugins ateinanti 

. meta.

velinimus ir pade- 
redvste y y

>zeimyna mil-

pranaszai,

savo 
ateinantiems

Privalumu vaiku yra pasal
dinimas senatve tėvam-, bet 
ant nelaimes, daugelis isz vai
ku yra del juju.... kai‘urna.

Du Paravžtau
Madam Fraya, Baske, ir musje 
RaVmond, Vengras, .aikraszt) 
Petit Journal pasklebia 
pranaszavimns 
metams. Sztai kai kurie 
pranasza v ima i:

Italijoj 1926 m< a is b įsia di
deliu politiniu audru. Diktato
rius Mussolini buriąs nuvers
tas; ji mirsiąs 1927 metais. Sp
arnais po perversmo metais 
Italijoj busią palyginamai ra
mu.

Numatoma netikėtu 
jos iszsimtulojimu ir
sėkmingu skridimu per 
lantika.

Vžeio ir džiovos ligos busią 
nugalėtos 1926 metais.

Jokios revohicijos Franci- 
joj nebusią; busią
trumpo amžiaus kabinetu, bet 
in metu pabaiga kraszto padė
tis busianti žymiai pagerėjus.

Antra po Itali jos, daug nėra- 
muft uresinnti Didžioji Brita
nija; jos kolonijų krasztuose 
kilsianti revoliucija.

a viaci- 
keletas

At

keletas

Suliacziaus parapijos viena
me gana gražioje vietoje esa
mame vienkiemyje gyveno ga
na pasiturys ūkininkas Petras 
Laszas. Jis buvo ved<‘s netur
tinga, bet labai darbszczia
mergaito Emilija Zvkblyte, su 
kuria susilaukė trijų sunu ir 
dvieju dukterų. Nežiūrint pen
keto dar nedideliu vaikucziu, 
abudu Laszai, savo vaikus vy
resniųjų vaiku priežiūrai pali
ke, sykiu su samdyta szeimyna 
dirbo ir todėl ju ūkis klostote 
klėstojo. Žinoma, tas 
kaip paprastai gyvenimo 
na, kaimynuose kelo pavydu ir 
net ne karta drąsesnieji patari-

atsiti'ko, bot ne vienas n ėda ve 
patenkinanezio atsakymo. Pa
galios atėjo pas Laszus Jono 
draugas Pukiukas ir pranosze, 
kad visas ju iesz,kojinius vėl 
tui, nes Jonas esąs nužudytas

— Pll- 
pat.le-

ir ji nužudęs jo levas 
kas, ir paakinus miszke 
peš. Kalbos apie žmogžudyste

v inkus, 
bu

visoje apylin’keje placziausiai 
pasklydo ir net policija pasiu
ke. Ginkluota policija su Jono 
tėvais pribuvo pas Puka 
; irasi d ėjo ta n ly m as. 
ka i įny n n rnusza n ins,

pir-

Kiti

— ... , j „

jis nuėjo in bažnye/Zia 
altorių puolės teip 
mehjesi, kad net apalpo 
kuomet atsigavo, pats nežino
damas, kaip ilgai gulėjo, paki
lo ir vėl prie vežimo 
kame rado savosios labai 
rūpinusius.

Atvažiavęs in

ir priosz 
karsztai

ir tik

sngryzo.
susi-

namisz-

Ar Žinote mano dobilėliai, 
Lietuviszki sūneliai, 

Del bereikalo skundžete
Ir tnju szlapnosiu gailėtos,
Ka josios prie cziutabakiu 

kabinasi, 
Su barnbiliais važinėti 

vadinasi.
Tegul, tegul, po Įnik gailėsis, 

Kaip žmonis isz juju juoksis 
Mat tai karves,

matos neturi, 
Ant nieko nežiūri.
Po laik graudinsis,

I ’ir>zt us kraantysis, 
Juk tokiu mazgoeziu yra visur 

Sziur!
Jus vaikineliai neverkite, 

Ant tokiu merginu spjaukite 
Tegul czintabakiai szparkina 

Ir gana.
Ant dvieju einaneziu du 

užklupo,
Ir su bilems kaili iszlupo, 

Proves ne buvo — susitaikė, 
Norints ir per aki baisiai 

pataikė, 
Mimszaine užgydo žaidulius, 
Palei smilkinius užduotus 

guzus.

»

# e ♦

Sztai ka ana diena Džerard- 
v i lie j girdėjau, 

piktumo sudrėbėjau 
Dvi tokios nelabr-, 
Lietuviszkos bobos,

Taip ilgus liežuvius turi, 
Tauziję, ant nieko nežiūri.

J

Ne tik Lietuviszkai
Bet ir Angliszkai.

Per tlnmoczius Jvjtns opĮoja 
Plesze
Lokite ir staugkite bobeles,

Kiek tik galite
Pažysta jus visi gerai

O net ir nugarai.<

nek^ljziau5ri*s’zl5vTan *

i n va les

M® s><
Prie llazletono peczeje 

užtikau,
Kur kelis Lietuvius radau, 

O ir viena pliki nužvelgiau 
Kuris ant nieko nežiūri,

Nori n t s kitur pa ežia turi. 
Gaspadine ant pikto kalbino, 
Bet latras nieko nelaimėjo
Nuo josios vyro kelis 

žandinius gavo,
Puolė, ir po lova nusira- 

bantino.
Pas paezia, tu nelabas pliki, 
Pamislyk apie vaikus nors 

syki, 
Tai mat, pati duonos neturi

O tu jaja apleidai ir ant 
josios nežiūri.

y

• • •

Filadelfijoi krepszclninkai 
verties neturi, 

Niekas ant juju nežiūri, 
O jaigu mėgintu kada iszsižioti 
Tai turėtu in pelus pasikavoti.

Tiktai mažesniuosia mies- 
tuosia da valkiojosi, 

O ir po peczes trankosi, 
Bet in tenais isz turgaus iszejo 

Ne vienam ir blogai atsiejo.
Ne bus taip visados, 

Knisti ant Lietuviszkos dirvos 
Kad Lietuvius visados ap

gaudinėtu, 
Penktukus in savo kiszeniu 

rinkti.
Filadelfijos Lietuviai protingi, 

Ir ant tiek iszmintingi, 
Su knisiais nenžsiduoda, 

Nikeliu del tinginiu daugiau 
neduoda.

rp

A

nėjo pasigailėt savo sveikatos, 
nes ir be darbo gali puikiau
siai pragyvent, bet tas patari
mas pasiliko balsu 
szaukianeziu, nes tėvai 
ginus vaiku, negu savo, 
mi rūpinosi.

Vaikams beaugant,’ sykiu ir 
rūpestis tėvu augo. Vyresnia
jam sunui Jonui jau devynioli
ka metu suėjo buvo — pradėjo 
ūsai panosėje dygt, 
writ esąs ir g: 
gyvent ir pradėjo 
ieszkotis. Toli ju ioszkotis ne
reikėja, nes už puses kilometro 
gyveno kaimynas Pūkas, kurs 
teip-gi turėjo sunu, kurs tik 
trinu metais vvresnis už Joną 
Lasza buvo. Pukiukas savo tė
vu nebuvo kaip 
auklėtas; mėgo gert, 
net kortomis loszt ir todėl La- 
szai isz savo sūnaus tokio susi
draugavimo nebuvo palenkin
ti ir, kaip geruoju, teip ir pik
tuoju, stengėsi savo 
tokios draugystes

va
te

girioje 
dail

utei t i-

pasijuto 
is savo protu 

sau d ra ugu

reikiant Lz-
rnkvt ir

simu nuo 
at kalbėt, 

bet Jonas riete uosi ir ne klau 
syt apie tai nenorėjo.

Ir ne veltui tėvu susirūpini
mas buvo. Neilgai laukius, ju 
Jonelis ir4$z ^pi^tcli^igi^ uo
lai ir net girtas in’adejo namo 

nakt i
lai ir net girtas jwailejo 
sugryžt i ir net isztisa 
kartais nebūdavo, kas tėvams 
daug rupesezio pridarydavo. 
Kiekvienas vėjo ūžimas, kiek
vienas szuns sulojimas jau pri
žadindavo isz miego tėvus ir 

pagalvio pakele galva, 
klausydavo manydami, 
daužosi kas nors in duris 
kia negeistina žinia apie ju Jo
neli praneszdami.

Jonelis ir prie darbo nnsto* 
jo noro. Nekarta tik per dideli 
varga pavykdavo tėvams ji isz 
miego patalo iszkrapsztyt ir 
in darba nasi u st. Uždirbt a sis 
turtas teipgi nyko. Joneliui su 
draugais pragert ir 
paloszt reikėjo pinigu,

piidarvdav

nuo
bene

ko-

ne-
su-

fiziniai

Pirk ių kas

kortomis 
todėl, 

arba kur prisitaikęs gerai 
paslėptus levo pinigus 
griebdavo, arba javus ar ka
kita parduodavo, už ka tėvas 
Joneli, savo mažesniuosius su
ims pasitelke, net ir 
baust pradėjo.

Pagalios pasklydo gandas, 
kad Jono draugas
rengiasi vest. Tąsi s gandas la
bai džiugino Laszus, nes jie ti
kėjosi, kad vestuves porinai 
nys Pūki u ko gyvenimą su vi
somis jo aplinkybėmis ir toji 
permaina in ju sūneli teigia
mai atsilieps, bet likimas visai 
ka kita leme.

Tėvas Pūkas iszgirdes apie 
sumins vest rengimąsi teip su
pyko, kad susivijęs dvilinka 
virve ir ja vandenyje pasimir
kęs ,Lietuviszku budu gerokai 
pavaiszino ir isz savo namo 
praszalino. Pukiukas, neturė
damas kur dingt, apsiėmė tar
naut pas ta pati ūkininką, kur 
jo mylema tarnavo. Ūkininkai, 
bijodami, kad isz dideles mei
les kas neatsitiktu,
skyrė — Pukiuka isz savo 
mu isz tarnybos praszalino.

Kiek laiko nuo Jono, drau
go Pūko isz namu praszalini- 
mo praslinkus, kaž-kur dingo 

_____ _ _____ . ________ Jonas- K°let« Ji«n« levai 
tlnlu, veraiija, pa«iv»Jln»jimo Ir t .t. nesulaukdami, bene kas kur

'juost isz- 
na-W. TRASKAUSKAS 

PIRMUTINIS L1ETUV1SZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

Laidoja kantui numelreliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, krikss-

mo w. c«ntr« St. Mahaaoy City, P«. mate arba girdėjo kas su Jonu
>■ y* J. ' iM .• MK• • Ml. M. , . I, ' ». 1,1 . 'Mi i
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ir 
Pilkas, 
gynėsi, 

prislėgdavo, Kristaus kanezios 
stovyla bueziavo, aiszkinda- 
masis nekaltu to kraujo esąs, 
bet nieks jo žodžiams notiki'jo. 
nes tikras jo sūnūs prie." z 

szaūko, ka 1 bedamas:
— Ka ežia dar, teveli, gi

nies, nes, pykdamas, kad miniu 
draugaujamos, ana diena jam 
isz miestelio gryžtanta miszke 
laukei ir su rėvolveriu nuszo- 
vei. Juk dar ir mano priverto* 
mano dranga miszko gilumon 
padėt nuneszt, kame tankyne 
jo ir užkasome...

girdėdamas,
baisu isz savo sumins kaltini- 

t vle

Tėvas, 1 o k i

ma nieko neatsako ir tik 
damas rove nuo savo galvos 
plaukus ir bailiai verke.

Pūkinka

begalo 
dabai

Policija iszsivede 
in miszka parodyt, kurioje vie 
toje Lasziukas yra užslėptas. 
Ilgai miszke po sniegą puksz 
nodarni vaikszcziojo, ilgai iesz 
kojo, bet lavono nesurado. Pu 
kinkas aiszkinosi, kad tuo lai 
ku sniego nebuvę ir 
tamsu buvę, teip kad
niekaip negalįs tos vietos at si 
mint. Buk ir tas miszkas isz 
baimes, kuria lovona, slepiant 
turėjos, visai kitoks, negu da
bar, buvęs.

Tuo laiku, kuomet policija
W Inyiijio yitrn*. 

nai darbavosi su apkaltintuoju 
Pu/ku. Vieni ji musze, antr: 
spardo, treti sziaip in vairiais 
budais* tycziojosi ir visi tai da 
re no isz kokios tai iszdvkusio 
Jono meiles ar gailosezio, kiek 
tokiame atsitikime kaž kokio 
ūpo apgauti, o net nekurie
savo kokiuos nors asmenisz 
kus nepasitenkinimus

trz

abkor- 
szydami. Bejiegis Pūkas visus 
iszhiekinimus kantriai konto ir 
tylomis lauke sugrysztanezios 
policijos, kuri kaipo žmogžudį, 
in kalėjimą, uždarydama, nors 
nuo insihimiotizavusios minios 
kankinimu paliuosuos.

Isz miszko sugryžusi polici
ja ir geruoju prikalbinėdama 
prisipažint. ir invairiomis 
bausmėmis

net tokiu, kurio jau nebe* 
mo panaszans teismo lauke. 
Visu ju veidai buvo rustus — 
žveriszkumo pilni. Niekinio 
net pasui i žinodami savo prasi
žengimus pasakojosi, žadėda
mi isz kalėjimo iszeje drąses
niais ir atsargesniais but. Nuo 
baisiausiu ir binriausiu ju kal
bu. Pliko nepratiisioms ausims 
net szlyksztu darosi. Pūkas ju 
draugystei nepritardamas nuo
szaliai S4‘dejo ir dūsavo,
kaliniai ji ramino patardami 
prie tokiu darbu priprast ir 
vienam nuo antro savo prasi
žengimais nesislepi —- prie ju 
prisipažint.

Nelaime ir vargas ir < 
džiausiąs atszalelins prie Die
vo priartina, todėl maldinges- 
nieji žmones tokiuose atsitiki
muose vien tik Dievuje nm i ra
minimą randa. Panasziai buvo I garbingai ir iszlengvo knleji 

visa kalėjimo I mo kankinaneziai. Ir 
sėdėjimo laika kiiodažniausiai tuomet, kuomet tėvas 
tik melstis mėgino, bet. draugu |džio 
pasitycziojimai ir 
maldai trukdo, todėl daugiau-1 žiurėjo, jis nedrąsiai prh iarti- 
sini mokiesi naktimis, kuomet | no prie levo artyn, pnoh* jam 

po kojų, apkabino kelius ir 
verkdamas prasze <lovano,iimo. 
žadėdamas nesikeli

ir su Pilku. Jis

vargas

savo lauka 
Pūkas pirmiausiai savo numy
lėtojo ūkio žeme pabueziavo. 
Paskiaus in trobas inejus, vėl 
atsikartojo su kitais
kinis graudinga pasisveikini
mo scena. Tik vienas kerszti- 
ninkas suims nuoszaliai stovė
jo, nežinodamas kas daryt. Jis 
jautėsi to baisaus atsitikimo 

ii |didžiausiu ir prakeikimo ver
tu kaltininku. Susiprato, kad 
už viena jo vedimo norui tėvo 
priesztaravima ir levo nki pa
veldėt ir tai dar pražudyt

nio kankinancziai.

110

tiktai 
ne

netardamas 
juokai jo I pilnomis akimis in sunu

miegu

x<‘
zo 

sezio 
|)asi-

kiti kaliniai kietu miegu su
migę knarkė ir jo ramumo n<» 
drumste. Visu lengviausiai sa-1 žadėdamas nesikeli tolei, 

in dangui tėvas isztars savo teviszko at 
leidimo žodi. Kalėjimo i<zdži<> 

veidas 
teip jau

S (

kol

vintas ir iszbales tėvo 
szvcntn Į dar labiau iszbalo ir 

j graudingumo pilna szirdi 
didosniai susigraudino ir todėl 
vi s k a u ž m i rszid a m a s, 
savo teviszka ranka ant 
dėjo sumins galvos ir tarė:

— Kelkis! Al leidžiu.
mano teviszkam gerumui at>i 
lygindamas buk geru nm>u 
numi, kaip kad kitados 
būdamas esi buvęs...

Gryszkime dabar prie

vo karszlas maldas 
pasiust galėjo Szventadieniais. 
kuomet in kalėjimo bažnytėlė 
bendrai susirinkdavo 
misziu iszklaiisvt.

Po septynių kalėj imi' 
jimo menesiu Pūkas gavo pra 
neszima, kad jau už poros sa- 
vaieziu paskirta teismo diena 
in kuri surinkt lesiems liudyto
jam jau iszsiimtineti pakvieti
mai. Del tos žinios nenusiminė 
Pūkas, nes jau tikėjosi greitai 
sužinot diduma ir ilguma jam 
uždedamosios bausmes, o 
labinus, tai gal po teismo pa-Į Laszo. Pukui kalėjimo 

žmoniszkesnen

SedO-

ūkininką tarnaut. Kadangi po 
karo Lietuvoje atsirado vil
kiu besislaptancziu plesziku ir 
isz kalėjimo pabėgusiu, todėl 
keletą menesiu palaike ūkinin
kai, paprasze policijos jo as
menybei isztirt, kuriai beklau 
sinejant, prisipažino isz Suba- 
cziaus parapijos paeinąs. Su- 
bacziaus policijos užklausus, 
paiaszkejo, kad Laszas nužu
dytas laikomas ir apkaltintasis 
sėdi kalėjimo, apie ka net pats 
Jonas nebuvo girdėjos. Polici
ja Joną pristato pas tėvus isz
tirt, ar tikrai j n sūnūs yra.

Buvo tai jau vėlai vakaro, 
kuomet policija, Joną vedina 
pas Laszus atėjo. Tuo laiku 
Laszai susede vakarieniavo ir 
apie greitai busianti
teismą, kalbėjosi. Dura įleidi
mą užgirdąs, Laszas ozo jo pa 
sižiureti kas tai butu ir sužino
jęs apie atsilankiusia policija 
jas atidaro. Ir'kaip nustelio tė
vas savo sunu pažines. Nesi
džiaugė, vienok, ju szirdys ne
tikėtu sumins atsiradimu, nes 
tikėjosi pražuvimo laiku daug 
nemalonumu padaręs busiąs ir 

snži-
sunaus suradimo 

szi u rkszczia i pa rei ka - 
namu

Pūko

1

lar

uždėjo 
skun-

Bot

>11- 
mažas

areszluotas likes. Tėvai, 
no j e savo 
istorija, 
Javo tuojaus vėl isz ju 
iszeit, o ne >avo sauvaliszku el
gimosi nekaltus žmonos kalėji
mo kankint. Sumins nepaklus
numu tėvu užgautoji szirdis 
teip susikietino, kad tik polici
ninko padedamam invyko to 
vus perpaszyt ir taisu sanlyga, 
kad jau už pirma pirmbuvnsiji 
prasižengimą papildyta 
isz namu praszalinamas.
rytojaus Laszas savo siu m isz- 
varo persi p ra szy t už isz jo 
priežasties susidariusi nemalo
numą.

Pūkas isz kalėjimo sugryžos 
nors ir dovanojo praszancziam 
sunui, bet visus tuos, kurie

sugriebęs. I musze, stumdė ir kitaip perse- 
dingo isz teviszkes ir iszvažia-j kiojo bet tycziojosi, patrauki 

ka-■ atsakomybėn. Nors visi juoke- 
isamdo vienam ūkiniu-j si už savo kalte bausmes verti,

liks 
A n t

Jono 
bese- 

nemaue. 
Iraugijon. () jai kuomet ateida Į kaip tik kad jis yra Jono nuz.u 

ar, kartais, teismo I dvtas, t nom tarnu Jonas levo 
nepasiliks 

tai isz džiaugsmo akys tuojaus 
graudžiomis a sza ro i uis 
pildydavo, isz kuriu kiti kali
niai imdavo su pasitycziojimu 
juoktis.

Už.penkui .puiesz teismą die

teks
i

vo mintis, 
laike

kas

kaliniu dint, niekas kitaip ir

kartais, teismo
h /.teisintas | pinigu gera

dytas, tiiom taipu Jonas 
suma

ji

Į>
/ 
.jrf-
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nu prasivėrė kalėjimo dury> ir 
tarpduryje atsistojęs kalėjimo 

perskaitė ne

prisi-1 vo net kelinton parapijom 
me pers 
kui už berną. Jonas buvo 
nes kokiam nors mieste 
gyvent Ii’ bŪi.^Taade-

užveizda Pūkui 
kauti nusprendimą:

“Pūkas isz kalėjimo paliuo- 
suotas. .Jonas Laszas nužudy
tu laikomas, liko surastas gy
vas ir kaip bė dokumentu gy
venantis sula ik vt as ir tėvams 
pristaytas. ’’

Sziuos nusprendimo žodžius 
Pūkas klausydamas lyg stabo 
isztiktas stovėjo negalėdamas 
suvokt, ar tai isz tikro tas in- 
vyko, ar tai tik sapnas yra, kol 
sargas neprabilo in Puka tar
damas:

— Begu tau gerinus buvo 
buvai,

m a 
apsi- 

s darbo, 
prie turimųjų pinigu prisidur- 
damas, miesto gyvenimu pagy
vent ir palebaut, bet, nelaimei, 
neturėjo *oaso, be kurio ne tik 
in darba, liet ir pernakvot ne- 

nenoredamas
pas

prieme, del ko, 
namo gryžt, ir persisamde

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELIU

Grand Rapids, Mich. -- Ss.
Petro ir Povylo bažnyezioje. 

ir 18, kum

bet ne vi A norėjo geruoju susi 
svoi- 
arbe, 

t 
antri javais sziek-tiok atsilygi
no, o kiti liko teismo 
nors daliniai pamėgint 
“prieglaudos 
togumu.

— Amerkios Lietuvis.

Praszantieji už
g?) 

pinigais

tai k in t.
kates sunaikinimą ir 
atsilygindami, vieni

11

nuteisti 
Pako 

gerumu ir pa- M*

r A
H

ir 
grasindama dar 

karta iszklausinejo, bet Pū
kas ir sziuo kartu prie 
neprisipažino. Paskiau rankas 
ir kojas geležiniais paneziais 
surakino ir iszveže in Kupisz- 
ki teismo tardytojui perduot. 
Baisiai iszrode kaltinamasis: 
Ant galvos plaukai pasisziau- 
szo r kuoksztomis iszrauti; vei
das ir rankos sudraskvtos ir 
kruvinos. Ant ratuose pamestu 
sziaudn susirangęs sėdėdamas 
perinote savo akimis, gal jau 
paskutini syki, savo numylėta 
ūki ir atsiduso. Negalėdamas 
savo surakintomis rankomis 
mylimosios szeimynos a|įka
bini ir palaimint, szauko juos 
artyn ir praszo ji apkabint, 
kuriuos apsikabinusius savo 
drebaneziomis lupomis meiliai 
bueziavo. Kuomet vežimas su
judo, nelaimingasis, atsigryž- 
damas, szanke, praszydamas 
maldose jo neužmirszt, 
szant Dievo, jei ne tuo jaus, tai 
nors jam numirus, jo nekaltybe 
atidengi... <

Keletą dienu tardytojas tar
dės ir nieko prircxlanczio nesu
radęs, bot remdamasis jo su? 
naus prirodymais, iszsiunte in 
kalėjimą. ,

Kalėjimo Pulku pasodino 
tarpe kitu panasziuoso daly-

kaltes
l

p ra-

jenose praM'kąKusiuju. Buvo
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Kalėjime, negu laisvas 
kad isz kalėjimo nesiskubini ? 

džiaugsmo 
aszaromis apsipylęs, atsipra- 
szydamas kalėjimo draugus 
už kokius nors jiems padary 
tus nemalonumus, atsisveikino 
ir apleido szaltus ir drėgnus 
kalėjimo mūrus. Kieme jau ra
do savo paezia su dukteria ir 
sūnumi laukianczius. Kas ap
sakys su kokiu džiaugmu jie 
visi susitiko ir tarp saves svei
kinosi. Vienu su kitais szir- 
dingiems pasisveikinimu bu- 
cziavimaisi nebebūto galo. In 
ta graudinga scena pro Įauga 
net sužverejusieji jo buvusieji 
draugai susigraudino ir gailė
josi isz savo nemandagiu su 
nelaimingu kaliniu elgimusi.

Pasisveikinimams pasibai
gus visi nuėjo prie vežimo, ku
riamo buvo atvežti drabužiai 
ir valgis. Kuomet pradėjo val
gy dėstyt, Pūkas paprasze ko
letą minueziu palaukt, nes jis 
dar turis trumpai nuo ju atsi
traukt, ir nuėjo. Motina su vai
kais lauko puse valandos, lau
ke valanda, lauke dvi ir vis tė
vo sulaukt negalėjo. Visi pra
dėjo nerimaut, kur jis galėjo 
dingt ir neatsitiko kas nors už 
kalėjimą baisesnio. Pradėjo 
po miestą dairytis, bet kaip 
nematyt teip*ir nematyt tėvo.

Dabar Pūkas

Na, kas dabar Uz skaitytoju
« «Hk. ' • 1 . *<* • . ' I JL *supras, kuy Pūkas dingo!
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Gruodžio 16, 17, 
Leonas ^Vaiciekauekas klebo
nas Szv. Jurgio parapijos Sa
ginaw, Mich., atlaike re k ole k 
cijes. Per visas dienas nenuil- 
staneziai darbavosi kad tiktai 
daugiau dusziu surasti Dievui 
ir su Juosui su vienytu. Dauge
lis žmonių klausė naudingu 
pamokslu o ir tieji kur buvo 
jau atsimetia ir tvėrė kita pa- 
rapije. Ant užbaigos rekolekei 
ju Szv. Andriejaus klebonas, 
laike miszparus, jam asistavo 
kun. dr. Baker ir kun. Gilrov. 
Biskupas Edwardas Kelley su
teikė palaiminima, jam asista
vo kun. dr. Baker, kun. Gilrov, 
kanderis, kun. dr. A. M. Fitz
patrick ir klebonas SS. Petro 
ir Povylo parapijos kun. J. 
Lipkus. Po tuo užsibaigė reko
lekcijos kuriu žmonys ilgai 
lauke ir negreitai užmirsz.

— M. P.

žai yra merginu, tai vyrai nuo 
kitu paveržineja bobeles, todėl 
moterėlės skiresi nuo savo vy
ru. Per Adventus nekurios pa- 
sielginejo bjaurei ir davė vi
siems sarmata iždari nedarnos 
visokes argijes. Yra ir tokiu 
ka garbina Leiba Trocki ir jo 
paekejus, kurie musu tautie- 
czius atgal in Rosije, o ne da- 
rvti czionais visiems 
Tarada i ka su kurna 
pribus in czionais 
pared ka.

sarmata, 
neužilgo 
padaryti

>

Sziuo
go--

West Frankford, Ill.
laiku darbai czionais eina 
rai, nekurie in dvi sanvaites 
uždirba po 200 doleriu, tai ne
kurie nežino kad daryti su pi
nigais kada aplaiko užmokes- . • • • .1 ‘ l «f •!’» • 1 . *

Binghampton, N. Y. —Gruo
džio 15d. trys banditai užpuolė 
Lieutviu instaiga apipleszdami 
savininkus: Motiejų Norbuta 
ir Antana Cziarna; Norbutai 
atome $195 ir laikrodėli; A. 
Cziarnui $220, teipgi ir laikro
dėli. Nukentejo dar 3 paszali- 
niai, kurie buvo tuo laiku ten 
atsilankė, butone: Ant. Janke
liūnas, isz kurio atome $95 ir

Banditai 
prasze alaus, o 

paskui persistatė sausais agen
tais, atstato revolverius, ap
ie raustė žmones. Ta padaro, no
rėjo pabėgti; du pabėgo, bot 
treczia pasilikusi ant vietos pa
grobė ir atidavė policijai.

Lietuviai biznieriai turėtu 
but atsargesni apgynime savos 
ir savo pirkėju. —V.

Ik.

p. Mainonis — $14. 
atėjo ramiai,

ti: vieni 'kastruoja kiti trauke 
namine ir per kolos sanvaites 
ne ojna namo. Yra czionais 
daug gyvanaszliu kurios gyve
na su kitais. Viena moterele 
paskviote pas save sveteliu, 
bet atsitiko nelaime, samogon- 
ka truko ir sveczoi iszszoko 
per langus kada durnai prade- 
j verstis per kamina. Chęiai ma •
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NAUJAS LIETUVOS 
KONSULAS HAMBURGE.

Buvęs Lietuvos konsuliari- 
nis agentas Charbine p. A. 
Faliszaitis skiriamas vice-kon- 
sulu Hamburge, vieton M. Ži-
linskio, kuris perkeliamas in 
susirgusio vice konsulo p. Į).
Kurtinaicsio vieta.
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1 ŽINIOS VIETINES
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“Saules”

•— Sibiriszkas szaltis.
— Tik trys dienos lyg Nau

ju Metu.
— Szia sanvaite ne bus jo

kio pasninko. Potnyczioj pri
puola Nauji Metai ir pavėlinta 
ta diena valgyti su mesa.

Sz i a d i e n a p v a i k sz e z i o j i - 
Nekaltu Kūdikiu.” 
Kalėdos perėjo musu ap

linkinėje malsziai.
— Girdėt kad anglekasiai 

gal sugryž prie darbo apie 15 
Sausio ar vėliaus.

, — Neszio tojai
siuneze szirdinga aeziu visiems 
kurie apdovanojo juosius pini- 
giszkai už Kalendorius.

— Kokia tai moterėle isz 
Fast End eidama namo po atsi
lankymui pas savo kūmutes 
pirmam vorde, pakliuvo 
noinu bildu ant geležinkelio ir 
butu buvus sumalta per ratus 
trūkio kad ne einanti du vvrai 
in Bukmaute. 'lai vis daro per- 
virszinis naudojiu/as namines. 
Buvo tai viena i/z musu rūte
lių.

___s
neži-

— Ponas Jungis Juozaitis 
isz Readingo, Pa.,\svecziavosi 
kėlės dienas pas pažystamus ir 
prie tos progos atlankė redak
cija su linkėjimais.

— Subatoje, 2G diena Gruo
džio, suėjo deszimts metu su
kaktuves, nuo kada prabasz- 
czius P. Uzesna priėmė luomą 
kunigystes. Ant tos intencijos 
kun. Cze>na laike miszes, kad 
Dievas ir toliau padėtu pildyti 
savo kunigiszkas pareigas. Per 
miszes koras gražiai giedojo. 
Gražu inspudi jiadare Sodali
tes mergaites kurias parengė 
seserys. Mergaites per visa lai
ka klūpojo prie groteliu — 10 
mergaieziu laike bukietus leli
jų priimdamos komnnije. Pasi
baigus mi.szioms, prisiartino 
prie altoriaus paliko žiedus del 
savo dvasiszko tėvelio ant at
minties. Nors kun. Uzesna isz- 
buvo tarpe musu da ne taip il
gai, liet daug pasidarbavo del 
labo parapijos kaip jau visi 
apie tai gana gerai žino.

— Per Naujus Metus 
maldos Szv. Juozapo bažny- 
czioįe bus 8 ir 10 valanda.

— Lietuviszkas 
Dieduką.- 
v o iii pa miline salėjo N 
dėliojo, apdovanodamas 
vaikus su dovanėlėms. Vaikai 
puikci padainavo ir deklama- 
vojo kas susirinkusiems 
varus labai patiko, 
bai nudžiugo i.-z 
dūko”
JaiAwti kita meta.

—Per Kalėdas, name pas

parapijos

po

‘ ‘ Kalėdų
isz Lietuvos pribu- 

pa rapine
VISUS
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“Atėjo laikas, paskutine va
landa, mano drauge, 'kada mu
du turin|e atsiskirti!... Turiu 
su tavim atsisveikinti... Dievas 
žino kaip man liks tai padary
ti. Užžavėjai mane... Tu smui
ką 'kuri buvai man draugu per 
ilgus metus, — linksminai ma- 

visas mano vargingas 
Tos stygos... tas imlio

ne per
dienas. Tos stygos... tas malo

nius, linksmas, kartais graudi- 
1......ikambejimas liejasi isz

Sziandien'kankina mane 
tos mintys kad turiu tave par
duoti. Parduosiu tave už $500 
kad vengus tolimesnio bado ir 
didesnio vargo kuri sziandien 
jaueziu. Seneliui lie namu ir be 
szmotelio duonos yra tai didele 
suma pinigu. Ir ko gi asz lau
kiu? Tu esi t i'k szmotelis me
džio 
•stygų.
apleiscziau szita sulūžusia 
nai apgyventa bakūžėlė; vieton 

duonos .valgy- 
valgius.

Sunku bus su tavim atsiskirt i... 
bet, tu neturinti dvasios, nejau
ti ne bado ne vargo, o gal atei
tyje pralinksminsi kitus in ku
riu rankas pateksi.

Mintys! Kam mane taip 
skaudžiai kankinai ? — ir dar 
karta perbraukė stygas' su 
pir>ztais. Iszgirdes ta žavejan- 
ti baisa senelis susijudino, vėl 
ima groti ir užmirszta visa sa
vo vargu. Pabaigęs groti padė
jo smui'ka ir klausėsi 
tilstanczio aido. 1 
vėl paėmė 
kalbėti su ja kaip su žmogiszka 
ypat a.

4 4

(ial but užgavau, norėdamas 
tave parduoti. Ne. Neparduo
siu! 'l’ikiu kad turi jausmą, tu
ri szirdi... Jau 35 metai kaip 
esi mano draugas. Beveik visas 
amžius praleistas su tavim. At
simenu ta sena krautuve kur 
asz tave gavau. Maeziau tave 
ten daug kartu,

■ liautis s 
tavęs

keletą, skanibaneziu 
tiek pinigu 

sė

su
Apla ikes

slidžiu vnsios 
eziau /’•ardžiausiiis

perbrauke

asz

mane

smuiką

tave 
užgavau

st ygu 
valandėlei 
ir pradėjo

inžeidžiau ?

“Cre-
1731, paklausdavo ver-

ll's,

I Paveikslas parodo
Į New Yorko mieste, kurio eina 
3

vasaros saulėta diomi. Ar atsi
meni mano draugo kaip mudu,

žmonis
—1 M «•••

mikli, didžioj tylumoj nueja I la(lj‘Hij°i ir kitur
ant jos 'kapo papuoszem geliu

— atsisveikino pa- 
Pa skuti no vasaros gė

lo.” Tu leidai savo graudinga 
balsa... Ab! tu smuiką, tos sty
gos... Tikiu kad tos mergeles 
siela apleido ja kartu su tavo 
stygų mirsztancziais aidais.

vrJkara,

bukietais 
grojau C i

man tave be
motore mete

sum v-

K i t a 
grojant kita 
mums gele, bet asz ja 
niati ir sutrvniau. Ir kodėl turi
gėlės žydėt ja i g u toji gele, gra
žuole, jau mirus...

Nuo to laiko mums ne taip 
sekėsi. Gyvenimas persimainė 
ir mano dvasia-apmire...

Senelis paėmė smuiką ir me
te ant kėdės;
dare, nori vėl paimti in rankas 
kad szlai iszgirsta stygas lie
jant mirsztanti aida... Senelis 
drebaneziom rankom paemes 
smuiką prabilo:

4 4

tu neturi 
ties?!...

atsimines ka pa-
J

gyvas- 
man drauge J

Kaip asz drysau sakykkad 
dvasios...

A t leisk 
žmogus kuris kenezia bada ne
atsako už savo žiaurumą. Ne! 
Ne! Neparduosiu tave! Nepar
duosiu! Ko asz pykstu? Ka asz

Asz nemirsztu badu, 
parduosiu tave!

darau ?
\Y | > YN e! a o

Ant rytojaus rado senelio la
vonu, susi ingusiomis rankomis 
apkabinęs savo numylėta gyve
nimo dranga — smuiką.

Senoli ir smuiką palaidojo 
drauge.

Verte isz Angliszko —Zosytc.

Paskutines Žinutes.
ll Chicago. — William Coo- 

kley, GS metu, nori jiersiskyri
mo nuo savo paeziules 41 metu, 
kad insimylejo in J. Miller, 21 
met u.

11

«

tyli lokes mynes žmonių.

/

i
i f
I

per krūmus pirkti dovaneles 
del savo myQemuju. Ne tik 
New Yorke bet ir Chicago, Fi- 

’ galima ma-

eiti prie kartuvių, jis ir sako:

Lietuviszkos Pasakos.
SURINKO Dr. J. BASANAVICZIUS.

susiderėjo, kad už metu butu 
padirbtas. Meistras pradėjo 
dirbti ir už metu padirbo; at- 
nesze karaliui mažus medelius 
mai'sze ir pakratė ant aslos: 
paskui jis sudėjo, isznesze lau
kan ir pastate ant žemes, 
ralius tuom laik rengėsi in ke
lione, 
karaliaus sūnūs.

7,

o ka-

pas k a

kad ta apibovintu

.Jusu myleslos, ponai sudžius 
man 

nuo
atsisveikint su

jaunu dienu pri- 
Sudžios, nieko 

žais-

4 4

leiskite
mano,
prastu žaislu.”
neatboje, liepė atneszti jo 
leli ir duoti jam ant atsisveiki
nimo. Tada

prie savo pauksztelio, 
4 4

matysime...

DIDYSIS SZALTINIS, 
Minksztais grąžais apdarais 

Tiktai $4.50

KANTICZKOS
Giesmių Knyga $1.50

Gromatoms Popieros su ap
skaitymais 75c tuzinas.

ŽUKAITIS, 
25 Gillet Rd. 

pencerport, N. Y.

i

M.

<1o

l

*

CAPITAL STOCK f,125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62

F M 
p

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

H. BALL, Prezidentas
G. W. BARLOW, Vice-Prez. 
j. E. FERGUSON, Kas.

(

DAINŲ KNYGELE, teipgi tinkama 
kaipo eiles ir dekliamacijos. 92 pus
lapiu, popierini apdarai.

W. D. BOCZKAUSKAS - CO.,
MAHANOY CITY, PA.

Preke 25cmuzikantelis pri- 
sa- 

sudiev, daugiau nepasi- 
y >

Lauke bėginėjo mažas eje.s 
Jis pamatęs 

toki stebėtina daigta, pamaži 
ant nedidelio žirgelio, ilgai ne jo ir purkszt in 
mislijes užsėdo ir akimirksni- paliko božiopsanezius, o miizi- 
je pasikėlė in ora auksztybes kantelis iiszleke 
ir greitai ore prapuolė. Kara-osilsejo iki 
liūs ta pamatęs, pliki’ pro dū

lio t kur tau —r?s, 
regeli! 
prisako

sūnaus ne
Užpykęs ant meistro, 
savo tarnams suriszli 

in kalini inmost i.

ko:
Staiga sėdo ant 

orą. Slidžias

•*t

m o J

už miesto, pa
vakare; kaip sute- 

vel sėdo ant savo pauksz-
ežio ir parlėkė pas karalaite in

$1,000 TIK UŽ 60c.
Atsiunsk mums 60c ir gaud mūra 

stebuklingu žolių vertes tukstanezio 
doleriu. Ka tas tūkstantis doleriu 
žmogui reiszkia, jeigu jis yra apim
tas kokios nors ligos bei viduriu su
gedimo? Toks žmogus yra susirau
kęs, nelinksmas ir in vairiu nesmagu
mu apimtas. Jeigu tokiam žmogui 1< 
auksini kaina parodytum, tai jam ma
lonesne butu sveikata, negu tas auk
so kalnas. Taigi, jeigu jausiesi esaa 
apimtu kokiu nors nesmagumu, tai 
greit reikalauk musu vaistžoliu, ktM 
rios jums sugražins sveikata.

Vaistžoles yra nuo sekaneziu ligų: 
viduriu užkietėjimo, skilvio nemati
nio, nenoro valgyt, strėnų ir peczta 
skaudėjimo, patrūkimo, dusuli* 
(asthma), perszalimo, skaudėjimo po 
krutinę, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, sziapinimosi lovoj, Ir 
kitu ligų. Atsiunsk 60c, tai gausi 
vaistžoliu nuo bile vienos virszuj pa
minėtos ligos.

Jeigu kenti nervu suirimą, galvoa 
skausmus, užima ausyse, nuomarą, 
szirdies liga, tai atsiunsk 85c ir gausi 
musu gausius vaistus, taip vadinamu* 
“Nervu Preparatas.“ Nervu liga yra 
labai blogas dalykas, bet musu Ner
vu Preparatas užbėga tai ligai kelia 
ir suteikia žmogui ramuma.

Atsiunsk 10c, tai gausi visokiu mu
su žolių ir knygų kataloga. Reikalin
gi musu žolių pardavinėtojai visuose 
miestuose.

M. ŽUKAITIS,
25 Gilini Rd. Snoncorport. N.Y.

tsiusi kai bėjo abudu

meisteri ir
Simus ilgai laksto po orą, be
lėkdamas isz netveziu nusilei- v
do pas kita karalių. Tenai savo 
žirgą paslėpęs, eina pas kara
lių vietos 
klausė: “kokui viela nori už
imti?” Tas atsako, kad noris 
muzikantu būti: “asz, sako su
nūs, moku ant t rinkos grajyt 

galėsiu būti muzikantu.
Gerai. ”

Apie klebono skerdžių.
Vienas klebonas kita karta 

turėjo skerdžių, kuris buvo di
deliai teisingas. Viena karta 
klebonas nuvažiavo pas kitus 
ponus vieszeti. Beviesziant jis 
insikalbejo su ponais,
yra teisingesnis piemuo. Vie
nas sako, pas mane, kitas sako, 
kad pas ji, o klebonas sako, 
kad pas mane yra už visu tei
singesnis. Ir susiderėjo klebo
nas isz daugybes pinigu. Kaip 
dabar isztirti ? XTutare pasiaus
ti merga,
skerdžių ir iįjzpraszytu nuo jo 
avi. Merga nuėjo, apibovino ir 
iszprasze nuo jo avi. Jau arti
nasi vakaras,, reikia varyti gy
vulius namon. Skerdžius ne- 
iszmano, kaip pasakyti klebo
nui, kur avi padėjus. Ka dary
ti? Jusmeige in žeme mietą 
(basli), užmovė ant jo kepure 
ir eina keliais apie miela, kal
bėdamas: “
skerdžiau.” “ 
nuli.
re i ?”

savo paezia, 
karalių, ir 
jam koki 
. Karalius

Pittsburgh, Pa. — Kalė
dų mokesti $47,91)0, kuri vožėsi 
kasiesrius iszmoketi angleka- 
siam prie kasyklų Moleneures, 
likos užkluptas per G banditus, 
apiplesztas ir užmusztas.

11 Maskva. — Amerikonisz- 
kos moterėlės pirko 
šokiu kailiniu
arba du kart daugiau ne 
priesz karo.

11 Brooklyn, N 
drtuokliszkos

likos nuszautais
vienas

praszyti. Karalius 
kokia vieta nori

1

o kad duot u 
viela jo dvare patrūkimo,

sodną. Jie
lėkti isz sodno pas tėvus muzi- 
kamelio. Karalaite sėdo jam 
ant pecziu, ir abudu iszleke. Il
gai leke, parlėkė sūnus su ka
ralaite pas savo levus; jis pali
kes pąukszti ir
nuėjo pas tęva —
prasz 
nors
ir davė vieta už tania. Sūnus
kasdien aplankydavo savo ka
ralaite, atneszdavo pinigu ir 
visokio maisto. Karalius mato 
kad jo tarnas nejJildo savo tar
nystes, daugiau laiko nėra dva
re, nutarė atleisti ji. Simus ir 
sako: “Szviesiauses karaliau 
neat leisk manes; kad mane at
leisi, kaip asz iszmaitinsiu sa
vo liana, kuria norėjau vesti'.” 
Karalius sako: “

asz
C i

žmones tave 
varle, perskaito inrasza 
minia ’ ’

bet tave nepardavė. Mylė
jau tave kaip ypata, tave, be 
gyvasties szmoteli medžio. 
Praėjus kiek laiko savininkas 
krautuves nuseno ir nupuolė 
nuo sveikatos. Jis žinojo mano 
patraukima prie muzikos; pa
laukes mane, pasakė kad do
vanos man viena smuiką. Jisai 
nukabinęs nuo sienos padavė 
man tave kaipo dali palikimo 
jo turto. Koks man džiaugsmas 
buvo! Xusinesziau tave namo 
grojau iki pusiau nakties 
damas gulti padėdavau tave 
szale lovos kad prisikėlus gale- 
cziau tave paimti. Tuomet ne- 
bueziau tave mainės už di
džiausia karalvste. Bet... tada 
nejaueziau bado...

Braukdamas 
maste.

szmoteli szimet vi- 
už $35,000,000 

kaip

Ilga i jis jau muzi
kantu yra, jau ir suauga iii ge
ra bernioką. Tas karalius turė
jo vienintele dukterį ir pleino- 
tas apskaitė, kad jo duktė ne- 

Taip,
savo sodną 
ant viražams

Pone Dieve padek, 
Dek u, dėkui po- 

Ar visa banda parva- 
nevisa. ” 

4 4 

() kur dingo?
krito.”
Ii u sakvti.

A 
argi jos

— 1 Jti i k ( turės.iszt(>kėjus vaika 
apdirbo 

auksztu mum ir 
muro pritaisė auksztas asztrias 
vinis, kad niekas negalėtu in; 
lipti; paskui, puse savo pale
čių paaukavo jai ir padirbo 
vienas duris isz to palociaus in 
sodną, o antras duris isz jos pa
lociaus ėjo iii karaliaus kamba
rį, taip kad niekas ne kuriuo 
negalėjo ineiti. Tas muzikante
lis daž'inojas apie toki uždary
mą, viena vakara, atsisėdo ant 
savo paukszezio ir inleke pas 
karalaite. Karalaite, pamaeziu- 
si jauna gražu berneli, apsi
džiaugė ir nežinojo, ka daryti. 
Jis ilgai tenai nebuvo, greitai 
iszleke prižadėjęs apsilankyti 
kita karta. Kita vakara vėl ap
silankė jis pas karalaite. Ilgai 
besilankydamas pas ja, pasida
ro tarpo ju dvieju negera įla
vina. Apart to dar h- karalius 
viena vakara gavo matyti, 
kaip jis inleke. Paskui ir ta 
vakara jis mate, bet kaip su-

O ko 
poneli. ’ ’ 

In bala in-

& itrys a*
ant

f F
K ~ ~...........
žmonis
smert — du Ajriszei ir 
Vok i id is.

U Minneapolis, 
Devynios ypatus 
ganeziam name, kuriame 
no daūgeli szeimynu.

tėvas

M C l

4 4

trūksta ?
t i

? y KM
te-
I» - - - < i

at si

Vaikai la 
Kaledu Die 

užpraszydami ji
k 4

Ei-
Minu. — 

pražuvo de- 
gyve-

J >

Shoemakers 
pecz^je buvo linksmas susirin
kimu giminiu ir pažinstamn; 
kuriame dalyvavo sekantieji: 
A. Baniuliui, G. I’etruszauckai, 
A. Alineikai, J. Staszaieziai, J. 
Juodaicziai, J. Malinauskai, L. 
Ivaszkevicziai, p. Ona Janusz- 

Januszke 
ir p.

StaAi Kuržinska,

k eviction e, Aleksa 
viezia. Juozas Danielius 
And, Staszaitiene.

Shenandoah, Pa. — Marijo
ną, milema pati Augusto Va- 
liukevicziaus mirė praeita Su
bata Ashlando ligonbuteje Ve
lione turėjo 58 metus, paliko 
dideliam nuliudimia vyra, dvi 
dukteres, ir keturis sūnūs ir du 
anūkus. Laidotuves atsibuvo 
Panedolio ryta isz namu 210 E. 
Mount Vernon uli., su pamal
domis Szv. Jurgio bažnyczioje.

Frackville, Pa. — Antanas
Vasaitis saluninkas, praejta 
Subata likos surisztas mazgu 
moterystes su p. Ona Arlauc- 
kinte, Minersville per kun. Ka
ralių.

Sheboygan, Wis. — Kada 
prohibicijos agentai uždare 
salima Antano Grybo, tai isz 
didelio rupcsozio Maro Dvilai- 
tiene, pubego in upe pasiskan- 
dyt, b kada vanduo buvo per
saitas, tai Marytė parbėgo 
namo visa azlapo „pavojingai
apsirgo ir kaip rodos neiszgys.

ta ve

ema 
kalba: 

sker- 
” ‘‘Dokui, dokui, ponc- 
“Ar visa banda parva- 

“Ne nevisa.”

padek, 
Dėkui, dėkui

kas man gal
voj su tavo pana, eik sau ir ga- 

Asz esmių tavo sunūs 
Karalius

na.” “ 
tarė sūnūs.

7 y

stygas
Jam t a-s 'p ra g y v e 111 a s 

laikas dabar pasirodo lyg sap
nas.

4 4 * >

? s UZSl-
pinigu

•>

“35 metai kaip važiuojam po 
pasauli datyrom gerumu ir 
kartybių. Karaliai, ubagai, vi
si neatsigerejo tavim ir klausė 
tavo balso.

Ar atsimeni ta teatru Berly
ne kaip grojau - “Sapnas?” 
Kaip toji gražuole mete mums 
raudona gele kuri užsikabino 
ant stygos; man paėmus ta ge
le pairo ir pasipylė raudoni la
peliai prie mano kojų. Ar atsi- 

užgro-

e

meni kaip asz tuomet
Paskutine vasaros gėle.”

Kasstygoms.
gaila pasidaro

jau:“
Jaucziau kad ta vakara turėjai 
szirdi kaip ir asz, kada liejai 
žavejanti baisa drebančioms 

žiu kodėl man 
ir susijudinęs

nepajutau kaip aszaros pradė
jo man riedėti per veidą. Pa
baigęs groti nusiszluoscziau 
aszaras, pažiurėjau in ta mer
gele ‘kuri greitai atsistojus su- 
szu’ko: “Ne! Ne! Tai no pasku
tine vasaros gele” 
mums bukietą raudonu rožių ir 
baltu žiede litu” 4

“Kas žin ar ji tavo pamylėjo 
pr manėt In trumpa laika ta 
gražuofe mirė... Mirė gražiojogražuole mirę

ir mete

Mirė gražiojo

sieriaus 
susirinkimu.

W. D. BOCZKAUSKAS - CO 
MAHANOY CITY, PA.

KVITU knygele Draugystėms del isz- 
mokejimo pinigu ligoniams. Preke 25c 
KVITU knygele Draugystėms del Ku- 

nog sudėtu pinigu ant 
Preke - - - 25c.

NAUJO METO PARODA 

PHILADELPHIA
1 DIENA SAUSIO

Specialia Treinas Ketvergo Nakti

Isz Isz ryto
Shamokin ............................ 1:30
Mt. Carmel.............................. 1:30
Ashland ................................ 2:21
Girardville.............................. 2:29
Shenandoah ........................ 2:00
Mahanoy City................. .. . 2:49
Tamaqua.................................3:16
Pribus in Philadelphia .... 6:00
GRĮŽTANT—Specialia treinas ap 
leis Philadelphia 6:20 vai. vakari 
teipgi kiti specialiszki treinai ap 
leis Philadelphia ir ankszeziau del 
tu kurie nori ankszeziau grįžti 
namon, Tikietai geri tik ant spe 
cialiszžu ekskursiniu treinu.

DUBELTAVAS 
TJKIETAS

FO *>C dubutavas 
mietas

Ant ■ Readingo ■ Geležinkelio,

juokėsi 
isz jo ir varo laukan isz savo 
dvaro. Tada karaliene ir sako: 

asz pažiūrėsiu in 
sūnaus buvo 

— tail) ir yra!

>

Palūkėk 
peczius, 
ženklas

4 4 A. RAMANAUSKAS
L1ETUVISZKAS GRABOR1US 

-... — - . (
MILL & PATTERSON STS.

ST. CLAIR, PA.

y

musu
” /jiuri, 

Karalius isz to džiaugsmo ap
alpo. Paskui jo suims vede sa
vo pana-karalaite; jo tėvas ati
davė karalyste jam, o meistrą 
to paukszezio padėjo ant malo
nes duonos.

4 4 
poneli.

A vieš, 
m 44

No, negerai, taip nega- 
Paskui vėl

keliais apie miela ir 
“Pone Dieve 
džinu. 
Ii.”
riai?” 
trūksta? i
O kur dingo?” “ Vilkai suode” 
—no, 
na apie bii'sli ir kalba: 
Dieve padėk,

Dokui, dėkui, poneliu

O ko
:ies

negerai ir dabar. Vėl ei- 
“ Pone 

skerdžiau!” 
M <i

visa banda parvariai 
M d

NoS

nevisa.” “O ko trūksta?”
“Avies, poneli.” “
go?” “Su merga pragrajijau.”

O kur din- Tolinus bus.

2

> k. z A

—O! dabar gerai, taip ir pasa
kysiu.” Paėmė kepure nuo 
mieto, mete ant galvos ir pasi
varė banda namon. O namie vi
sa ponybe parvažiavusi .pas 
kleboną ir laukia ' skerdžiaus. 
Klebonas atsistojęs ant prie
angio 
4 4

) y

ANT PARDAVIMO

prakalbino skerdžių: 
Pone Dievo padek, sker

džiau. 
<4

M 4 4

“Dėkui, dokui, pono- 
visa banda parva- 

O ko 
“O 

.vi.x ’ “Su mer-r-g-ga
pragrajijau.” Paskui klebonas 
sako svecziams: na ar ne mano 
teisybe? Svecziai visi dyvijosi 
—> klebonas laimėjo daug pini
gu.

9 J

Ar
Ne, 'nevisa.”

Ii.” 
riai? 
nėra ?’ ’ 
kur dingo?”

> 4 4

“Avies, poneli.”

»W"

Apie karaliaus sunu.
Vienas karalius apskelbė sa

vo meistrams, ar negalėtu kas 
padirbti jam pąukszti, kad jis 
galėtu po orą lekioti. Vienas 

» „Jk ...I,* . *niand ragai vis meistras ir atsi
rado. Karalius jam davė vis-
ka, ką tik jis pareikalavo ir

gausi? — muzikantelis tuojau 
ant paukszezio ir purkszt isz 
sodno! Karalius nežinojo ka 
daryti, pyko ant savo dukteres, 
bot ta sako: “ka asz galiu pa
daryti, kad jis atlekia pas ma
ne.” Viena vakara pasivadino 
karalius maloriu ir prisakė 
jam nupieszti ta nepažinstama 
svtti a,nt popieros. Maliorius ir 
nupieszo jo veidą. Tada kara
lius suvadino viso miesto jau
nus vaikinus ir visus peržiurė
jo, ar nebus kuris panaSzus in 
portretą nuteptąjį. Pasirodo, 
kad yra vienas isz jo paties 
muzikantu. Ji suome ir in kali
ni pasodino; paiskui nutarė ji 
pakarti. Padirbo kartuves, at
vedė ji pakart, Jau reikią jam

l

Iszbalsamuoja i? laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo- 
szia nuo paprageziausiu iki prakil
niausiu, 
laidotuvių, 
kitiems pasivažinėjimams.

* Bell Telefonas 1373-M.

Parsamdo automobilius del 
veseliu, kriksztyniu ir

Nauji namai Frackville, Pa 
Preke $4,G00 ant lengvu iszmo- 
keseziu. Teipgi lotai minėtam 
mieste. Apie dauginus dasiži 
nokite ant adreso.

V. Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė. 

Mnbanov Citv. Pa.
I1

. .—  — ...................................

Lietuviaxkaa Graboriua

K. RĖKLAITIS
Laidoja numirėlius pagal 
naujausia mada ir mokslą.

Prieiname prekes.

f t.f.)

si 6 W. SPRUCE STR., 
MAHANOY CITY, PA.

Bell Telefonas 149

, Ii

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY. PA. 

-- $---------
' 3-czias Procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu 

pinigus yra geriaus negu 10-tas Procentas be jokio 
saugumo.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.,
moka 3-czia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir te 
suma kas-kart auga didyn. Yra tai saugiau ir geriau 
del žmogaus kuris dirba ir czedina. Dėkite pavo 
pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matysite 
kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.

KJII ogaus kuris dirba ir czedina.
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